
Movimento
Destituído
presidente
Teve seu destechó fi

nal a resistencia centra
a prisão do 'Coronel Ma
mede, com um movi
mento militar, chefiado
pelo sr. Ministro da
Guerra General Teixeira
Lott.
No dia 11, pela ma

drugada, foi o General

Militar no Paiz
o Presidente
do Senado.

Carlos Luz, que foi substituido pelo vice
A resistência da Marinha e Aeronautica

Lott exonerado do cargo pública em substltuíção
de Ministro da Guerra ao sr.' Café Filho que se
e substituido pelo Gene- achava doente.
ral Fiuza de Castro.

O sr. Carlos Luz pa-
Logo depois, 'o Gene- rece contar com a' Ma·

ral Lott reuniu tropas e rinha e parte da Aero
tanques e destituio o' sr, nautíca, pois enquanto o

Carlos Luz, que estava sr. Nereu Ramos assumía
na Presidencia da Re- 8 Presidencia, como

Oarlos Luz e outras
autoridades estão com a

esquadra, tendo rumado
para o porto de Santos,
onde pretendem reunir-

o governo está reu

nindo tropas para com

bater em São Paulo, tendo
seguido para ali os Ba
talhões sediados neste
EJstado.

se as tropas de São
Paulo que, parece fica
ram centra o movimento
chefiado pelo General
Lott, que quer a conti
nuação de um· governo
constitucional no país,
com a posse dos eleitos
e manutenção de todos
os atuais governos.

Espera-se que a situa
ção seja normalísada
dentro de poucas horas.

substituto legal, aquele
fazia uma proclamação
dizendo continuar como
Presidente do Brasil.
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Diretor: ARTUR MüLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade.Gráfica AVENIDA Ltda.

ANO XXXVI - JARAGUA DO SUL Domingo, 13 de Novembro de 1955 - Sta, Catarina - N. 1.866

NaAssembléia IDGo�pete�Gi�.�ssiDaIa�� r--�"=::o""-l
E S t a d U a I De um governo. que esta a dirigir uma, certa República � Todas a. pessõas que to�arem u-�� assinatur.a �

�
anual para o ano de 1956, recebera desde .la, e, gratut- �

�:::�\���riiC��.I�:::�P;i���:�;.s:�:;;�;�: II ��mr::m'::':;:;;;�f: d:'B::':: !no que tóca· a situação teria feito alguma coisa e Feliz Ano Novo, nesta folha.

de vida do povo, que se pelo povo e a Nação ou _,;" ..._�__............-..____....�
agrava dia a dia. então renuncidado o

O homem que ostenta cargo que o destino cheio
o pomposo titulo de Pre- de ironias lhe poz nas

sidente dessa' "Repúbli- mãos.
ca" nada fez, nada está Mas nem uma nem

fazendo e por certo nada outra. dessas coisas ele
fará p a r a regularizar foi ou é capaz de fazer; Com a queda da dita, sen. E como. reflexo

essa situação que aflige seu apêgo ao posto '_ dura em 1946, transíerí- dessa bôa admíníeteação
o interêsse popular. embora para o seu de- mos, pelo pleito de 3 de se impôs a vitória do

Parece que nunca sempenho em nada tenha outubro daquele ano, aos Dr. Jorge Lacerda, tanto
houve, em toda a longa contribuido - não lhe peasedístae a posse do é assim que na Capital
história dessa "Repúbli - permite atitudes dessa govêrno do Estado, cren- é o próprio povo que
ca" da América do Sul, estatura. tes de que com o ad- pede, através de dísticos
um govêrno com tanta E assim, os destinos vento do regime demo- e cartazes nas paredes
indiferença pela sorte dessa "República", como crático, teríamos tam- e nos muros, a volta do
dos seus súditos, tão fa-I o estudo e exceção de bém um govêrno demo- atual governador em

lho de corupetencia e de um programa eficaz de crá�co. . 1960. Apenas em Jara
autoridade para dirigir govêrno o que vale dizer Vieram os áureos �em- guá os eternos inconfor
a coisa pública. o bem-estar de seus fi- p!>s (pare eles) �o aítua- mados, continuam a se

E desses êrros e des- lhos continuam incertos' cremamo pessedísta. Só afogar 110m o escremen

mandos, dessa desordem porque à mingua d� então
. vi�os o quanto to que vomitam através

e indiferença e falta de competencia e autorida- fomos I�genuos! Quantas daquele esgôto de ímun

compétencia e de auto- de de quem está a diri- decepções! Havíamos díeías, já quasi entupido.
ridade, é que resulta o gi-los. esquecidos que pode- Acham, ainda, e por isso
descontentamento geral Esse é o govêrno de riam usar, como real- mesmo usam o arcáico
do povo e ainda o topete incompetencia 'assinala- mente usaram, os d.es- método, que o argumen
de pseudos - jornalistas: da que está a dirigir hu��nos métodos dita- to maior está na calúnia,
de chefetes polítícos e uma certa "República" toríaís, he�ança que lhes na ameaça e na violên
até de alguns militares, sul-americana mas, que, legou a �Itad.ura estaee. c i a! Conservantismo
a apoiarem regimes de para .a felicidade dos lada, MalS CIDC? longos idiota! Perdão à pobre
exceção, a ensaiarem S6UEl súditos, dentro em anos foram precisos que sa espiritual dos coita

golpes, arruaças e revo- pouco será substituido passassem par� que em dos. A esta altura o

luções fratricidas. no posto por um cidadão 1950 nos redímíssemos povo de Jaraguá já
Tudo pela fraqueza e que é o depositário da daquele pecado e aea- conhece os seus beníet

inépcia do homem que confiança e da esperau- báss�mos de vez com a tores, já sabe quaís os

governa essa "Repúbli- ça de melhores días. malsIDada época em que, batalha-dores pelo seu
80b pressão e ameaças, _p.rogresso. E os Iscariotis
eram os eleitores leva- de Jaraguá terão de
dos às urnas para for- engulir e digerir as

necer-Ihes as armas com imundicias que vomitam
que ddpois seriam aos I ao microfone, porque
poucos massap'radoB. HO'j não encontrarão, no n.

os

je os tempol!! são outros. so povo ordeira e edo.-
MENDOZA, (Argentina) tes acudiram para prestar Mal grado 08 entraves cado, parceiros para os

_____________. --:1- Um falo espantoso 0- auxilio, porém sem resul- e precalços lançados ajudar na nauseabunda,.
i:orreu no Jardim Zoológi- tado, pois ninguem pos· pelos saudosistas pesse- mas, para eles, tão deli
co desta cidade. Um ur- suia armas para atacar o distas ainda em maioria ciosa tarefa.
so devorou um menino de animal que, enfurecido pe- na Assembléia Estadual,

Conforme foi noticiado, a TAC-TRANS- seis anos, Juan Geronimo los gritos e pedras que tivemos, já, mais de

PORTES AÉREOS CATARINBNSE S/A., Lan- Rose,ro, ante os olhos de lhe atiraram, saiu da água quatro anos de govêrno
çou no Estado, o "PlaoD de Predução e lurismo". seu avô e de várias pes- sem soltar a presa, l! di- fecundo e progressista

Gomo Complemento do novel plano, dis- sôaa. rigiu-se com ela para a e reina no Est�do um

tribuiu, agora, com suas Agências, 'para con- Detendo-se ante o re- sua cova.
.

clima de completa tran·

heciDiento de seus distintos fregueses, amigos cinto dos ursos, que se Ali, o urso começou a quilidade, fatores que

e ao público em geral o "Guia Informativo", acha, rodeado por um fos- devorar o.menino ante as valem por um atestado

para orienta-los com referência à preços e 80 cheio dágila, o menor, vistas impotentes da mul- da sábia orientação im

endereços de hoteis, condução em geral, pas- entusiasmado. subiu ao tidãQ. Com a chegada dos primida a seu govêrno
seios, preços de gêneros de primeira neces- muro, com lanta infelici- bombeiros e da policia, o pelo sr. Irineu Bornhau

sidade, informes sôbre estabelecimentos co- dade, que caiu dentro ijá· animal foi morto e as au

merciais industriais, bancários, ensino e muitos gua. toridades puderam pene

outros esclarecimentos interessantes e uteis Um urso que se acha- trar na cova, onde acha

ao público em geral, de diversas cidades de' va no, interior da cova, ram uma informe e san-

nosso Estado e de algumas Capitais. desprendeu-se do grupo e guinolenta massa.

Queremos avisar, também, que temos lançou-se ao fosso� agar- Sómente havia ficado

diversos dados referentes a cidade -de Buenos rado o menor entre os intacto um sapatinho da

Aires. braços e seccionando-lhe, inocente virima, que os

Procurem êsses dados em nossa Agência ferosmente, . a cabeça. pais haviam adquirido
nesta cidade, a Rua Marechal Deodoro, 319 Aos gritos de auxilio do I dias antes no aniversário

____________ avô, numerosos visitan- da mesma.

Como já anunciamos,
o govirno acaba de
obter maioria na Assem.
bléia Legislativa do Es
tado, com o apoio que
lhe foi dado pelo depu
tado trabalhista sr. Esta
nislau Romanowski, elei
to por Mafra.

O sr. Romanowski
achou impatriótica a Percebe-se. �ssa de-

atitude dos seus colegas sordem de IdéIas e �e
e do PSD deixando de I atos em tudo que diZ

aprovar ao Plano de
Úbras, aumento do fun-
cionalismo e outros pro
jétos de leis que ali
estavam ha anos, por
pirraça da maioria.
Ficando em minoria

19 a 2U, os deputados
pessedistas se retiravam
do recinto, até que o

caso foi resolvido pelo
sr. Romanowski. No
entrevero das discussões
ö deputado Barroso, do
PSD, achou de dizer
palavras ofensivas aos

governistas, o que lhe
valeu levar um soco do
deputado Wolney (PSP).
Com a maioria, já fo

ram aprovados os pro
jétos de leis que estavam
engavetados, inclusive o

aumento de 40% ao Iun
cíonalísmo, o plano de
óbras e equipamento e

a criação do Tribunal
de Contas do Estado.
Os deputados que

compõem a maioria são
os da UDN, PSP, PRP,
PDC e um do PTB.
Agora sim, vai mudar

a cousa I

Os êrros de adminis
tração, os desmandos
lastimáveis de um certo

govêrno, na condução
dos negócios públicos de
uma certa "República"
sul-amerícana, continuam
num crescendo alarman
te.

NO JARDIM ZOOLÓGICO:

Criança de, seis anos
devorada pelo' urso

Prazer

corUCANDO!,..
Pega o "mão le

ve ..... pega o "mão
ligeira ..... ele baixou
os "cinco" no meu

"pésinho de borra
cha" - dizia o po
bre homem!... De
fato a coisa está
ficando "

p r e t a "; .

quem tiver de esta
cionar o seu "peaí
nho de borracha"
em algum lugar,
que o faça mäs

,

pondo-o à "soga"
num moirão bem
forte e com cadiado
e corrente a prova
de quebral., Senão
"babau" o querido
"pesinho", como já
tem acontecido I ...
Mas a policia?!..: Ah,
a policia!... Bem ... a

policia anda por aLJ
Manjaram!. ..

JOCAPí

PLANO DE TURISMO

Besta! .•.

Dai não nos surpreen
demos si amanhã oU
depois se acabarem por
si mesmos não enforca
dos como Judas Iscario
tis� mas vitimados pela
peste decorrente de ta
manha falta de higiene
mental. Azar deles, na
turalmente.

----enliíeM-;;;;---1
A. Gerência avisa aos seus assinantes que estão �

em atrazo com suas assinaturas, para nos remetereni �

I
com brevidade.

IOuti:ossim, comunicamos aes nossos assinantes de
fora da séde, e, aos de outras localidades, que poderão

.

f
fazer a remessa da importância pelo' Correio, podendo

Ipara isso deduzir as despesas postais.
���.",.,.".".,.,����.- -�
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João Luuio da Cosia - Diretor Comercial e

Guarda-livros, registrado sob n. 32.084
no D.E.C, e n. 479 no .C.R.C.
Rolando fischer - Diretor Tecnico

,

Demonstracão da Conta de Lucros e Perdas Jaraguá do Sul

CRÉDITO I Santa Catarina
,

Cr$ 270.799,00 11=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;11DÉBITO

Industria Textil "Jarita" S/A.
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas

Atendendo as determinações legais e sstatu
tarias, cumprimos o grato dever de apresentar á
vossa apreciação o parecer do conselho fiscal, ba
lanço e, coma de lucros e perdas, encerrados em

31 de Agosto de 1955.

Pelos documentos em apreço os ,senhores
acionistas compreenderão a marcha dos negocios
desta sociedade, no primeiro exercicio de sua

existencia, cuja atividade industrial foi recentemente
iniciada, motivo porque consideramos satisfatório
o resultado obtido nesse curto espaço de tsmpo,
pois que lutamos com sérias dificuldades iniciais
acrescida ainda do constante racionamento da
energia elétrica.

Esta diretoria permanece a disposição dos
senhores acionistas para qualquer esclarecimento
que julgarem necessario com referencia ao balanço
óra encerrado, bem como sobre a marcha dos ne

gocios desta sociedade.

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 3 de Outubro
de 1955. I

João Lucio da Cosia - Dir. Comercial
Rolando Fischer - Diretor Técnico

BALANÇO GERAL encerrado em 31-8-55
ATIVO

Imobilizado
Imoveis e benfeitorias

Eslavel
Moveis e utensilios
Maquinas e, motores

Disponivel
Caixa e Bancos

Realizavel a curto e longo prazo
Produtos
Selos
'Letras a receber
Depósito Empresul
Ma terial escritório
Seguros a vencer-se

Despezas a Amortizar
Despesas de organísação

Conla de Compensaçãll
Ações caucionadas

167.087.70

1�,271,00
541.196.50 553.464,50

14.603,60

769.747,00
2.103,20
27.540,60

II250,00
2.882,80
1.299,20 803822,80

20.466,10
\

40.000.00
e-s 1,599.444.70

PASSIVO
Ião exigivel

Capital
EXigi,el a curlo e longo prazo

Contas Correntes
Conta de Compensação

Caução da Diretoria
Conta de Resultado

Lucros e Perdas

1.000 000,00

525.6!:J5,00

40.000.00

33.809.70
Cr$ 1,599.444.70

IIItapocuzinho, Jaraguä do Sul, 31 de Agosto
de 1955. ,

Produtos

Juros & Descontos
Despezas Gerais
Impostos
Selos
Material de escritório .

Força e Luz
Salarios, Ordenados e

sentaaoria
Déspesas de Viagens
Ftétes e carretos

Despezas de cobranças
Seguro
Comissões
Aluguél
Importancia a disposição
da Assembléia

1.355,20
587,90

15.590,80
19.734,30
2.000.00
2.794,00

Apo-
176.345,10
4,270,00
8.594,20
264,60

1.200,00
653,20

3.600,00

33.809,70
Cr$ 270.799,00

.Itapocuztnho, Jaraguá do Sul, 31 do Agosto
de i955.

Jo'ão Lucio da Cosia - Diretor Comercial e

Guarda-livros reg. sob n. 32.084 no

D.E.C. e n. 479 no Cl.R.C.
Rolando fischer - Diretor Técnico

PARECER DO CONSELHO FISOAL,
OS abaixo assinados, membros do Conselho

Fiscal da Industria Textil "Jarita" S/A, no exer

cicio de suas funções, declaram na forma da LEI
que, tendo examinado minuciosamente, os livros
referente ao Balanço Geral, demonstração 'da conta

Lucros e Perdas, Inventario e aemais documentos
relativo -ao Balanço encerrado em 31 de Agosto dO

corrente ano e verificado a mais
, perfeita ordem e

exatidão dos mesmos, são de parecer que expri
mem a verdadeira situação da sociedade, pelo que
recomendam 3. aprovação na Assembléia Geral,

(!)c:::::::::=oc:::::::::=o=:::::::::oc::::::=c::::;=.o:::::><::::o�c::::::==:::::::::oc:::::::oc::::::=c:::::> (j

0Õce=o Ceisa ,Branco C::::=ÕOO Despachante Aduaneiro O
I O Matriz: Rua Babitonga, 23 filial: Praça General Osõ- O
I O

. Edit. próprio - Telefone, rio, 115 - Edificio «Santa-

O213 - Cx. P., 35 - End. julia» - Apart. próprio; 32
====,iiõiiii=======iiiiii"iiiõiiiõ=iiõiiiõ=iiõiiiõiiõiiiõõiiiõiiiio Tel. eBrancos Telefone, 4773

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

Importação - Exportação e Cabotagem - Ques-
O.

tões administrativas

O bem como todos os serviços junto à Alfindega Ode São Francisco do Sul, são executados com pon-

O tualidade e presteza, dispondo para êsre fim Ode urna organização perfeita com escritórios

O e técnicos. 'O
r.V Dlspõe de páteos para depósuo de madeira Ojunto ao quadro da estação e nos trapiches
O de embarque da Conta da Cruz, bem como Oarmazem para depósito de mercadorias em ge-

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

Mercadorias para o exterior do Brasil e

OLocalidalles Brasileiras

00 Tradição ue mais de 20 anos, de se,rViços constantes 00O
às maiores firmas do Ertado e dos estados visinhos.

OI t6lC::::::=O .' �e
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_-------...-----------... ii Medicamentos e Perfumarias

li Simbolo de Honestidade

;::i: Confiança e Presteza
/A que melhor lhe atende

li ' e pelos menores preços H
��:::,:::: :;:::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::'''!:::: ::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::: • ..:=:::::::::::::::::.,:

DOMINGO DIA lõ-1l-19rtõ

t Agradecimento

2
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I Dr. Fernando A. Springma-nn
Profundamente consternados, co

municamos a todos os nossos parentes, ami
gos e couhecidos o inesperado falecimento
de nossa querida esposa e mãe

IRMA JOENK FUNKE

falecida a 5 do corrente, com a idade de 48
anos, deixando na orfandade 4 filhos menores.

Ainda sob a dolorosa impressão do
passamento daquele ente querido, vêm por
este meio, externar seu profundo agradeci
mento a todos que, naquele amargo transe,
lhe levaram o conforto de sua solidariedade,
quer pessoalmente, quer por meio de tele
gramas, fonogramas, cartões, corôas e flores,
bem como a todos que a acompanharam até
sua ult.ima morada.

Em especial agradecem ao Pastor Geh
ring pelas tocantes palavras de conforto e

despedida proferidas em casa como no ce

miterio.

Jaraguá do Sul, 9 de Novembro de 1955.

A familia enlutada

Roberto Funke Filho

Dr. Francisco Antonio Piccione
:MI:�D][CO

Cirurgia Geral de adultos e cri nças Clí
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialis,a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
cc O:Da U]pJ A.. - §ANTA CA:DrAJR][NA

Fo_rmado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Clínica Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epí
tácio Pessôa n. 206 tex'residencia de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

.I_IU_I.... lU .. llIeel.l!!!!!!i IJI_IPlIiiiBI 1&iii1.1_ lU@!! IU.I.

"_ Atende chamados de dia e a noite _
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Ir ]]))10 lElllCIHI l[AUflWANN 'll
·1 ..

I:t.l.: HÉDICO CIBURGiAo II.!.:Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-

II sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre II
.: CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E ••

II CLINICA GERAL II
.:1.:1 Longa pratíea em Hospitais Europeus ' .1.1Consultório e residência,

li TeL 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 2105

a
CONSULTAS:

ii Pela manhã: das 8 i /2 ás 11 horas

li Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas
ii

II Atende chamados tambem à Noite ii
::11:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::{{:::

JARAGUÁ DO SUL

Calçados NA FALTA DE
APPeTITE

m!!!!!!!!El!!ii:=H=:i-ii__r:==:=::-n-!:=Ui!!!!!!!!;!u=!!:i

II Dr. Renato W'altep 1'1.
III MÉDI()O III
li CLINICA GERAL - CRURGIA - DOENÇAS II

--O-A-N-JO-P-R-O-T-ET-O-R-D-E-S-E-US-F-IL-H-O-S-É-A-IIII DE SENHORAS - PARTOS I�
LOMBHI'GUEIRA MINANCOßA

::: ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi- ::

I� ciente. pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e III
I

:,:

Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- ••

Vermitugo suave e de 'pronto III bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos, li
eteito Dispensa purgante e dieta! 1-1'1' inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. 1'1·"ER VE PAKA QUALQUEK IDADF., CONfOk- _. Afecções da pele. fístulas, varizes e úlceras re- __

ME o n. 1, 2, , e 4 -1'1· beldes. Asma. afecções do estômago, etc... -11'iProteja a saúde de seus tilhos (' a sua própria' :!: MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratament- :.!
Evitara muitas doenças ,e poupara dinheiro em II das Paralisias com reativação das funçõeo IIIremédios :: musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs "1Compre hoje ,mesmo uma l.OMBRIGOEIRA III cional dos músculos. em geral, da bexiga, or- L

MlNANCORA para o seu tillunho. iii· gãos digestivos. etc... fll·f: um produto dos Laboratórios Minancor a �: ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- 1._
- J O I N V I L L E - III CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÃO II

'''1·1' .

BANHOS DE LUZ - Raios ultra-viol,eta e -1','1:bem como sejam aprovados. os atos praticados pela ·mfrll-vermelho... '

Diretoria no decorrer do exercicio findo. 1""1':1 CONSULT0RIO - R u a dos Bombeiros 1:'1-1'Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 1 de Outubro ... (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março _.

de 1955. 1III das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas r(ass) WERNER JAHN m RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350 I!I
WALTER SACHT III Fone 305 - �T OINVILLE - S. c. I�FRÄNCISCO PANS'l'EIN iiil=;;=iI!!i!!I=:i=::=:=U_!i !'-i-!E!!U:!:II!Il!I::!!!I E!

TI 1R GO
são os melhores e

- mais baratos -

Produtos da:

Magresa
Cançaco
Pellioe:l
Fraqueza

É iD&�$PI8D'U\'i'e!
o use do

Indústria de Calçados
Gosch Irmãos S.A.

Caixa Postal. 11

IODOllNO
DE ORH

Ur. Wal�emirD . Mazur8c�en
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
-' Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-surtas
lndutoterrnia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização

. Ráios Intra-vermelhos e azuis.I

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



E' S P O R T E S I ��i��!o.?u�. ��c:t:�!::dO
para ser pl'otesta�a �Ol' _falta de aceite,. pagamento

I
e devolução por indicação, uma duplicata n. 125,

I POR J. A.NDRAOE vencida em 16 de Janeiro de 1955, no valor de

Or$ 5393,90 (cinco mil, trezentos e noventa e tres
cruzeiros e noventa ceutsvos] rm que é devedor
Germauo Pavezi e Creo» a a Utilidade Comercial
Ltda., desta praça, e eo.uo o devedur reside fóra
desta Comarca, pelo p+-sente o intimo para no

prazo de 3 (tres) dias p .gar ou dar as razões por
que não o faz, ficando desde já notificado do refe
rido protesto si não o fizer.

Jaraguá do Sul, 11 de novembro de 1955.
HILARIO ALIDO SCHIOCHET

Escrevente juramentado no impedimento
ócasional do Tabelião

Teve lugar domingo úl tendo na oportunidade fel- 3. jogo - t. tempo: Em-
timo o festlval esportivo to uso da palavra o Pre- pare 2 x 2 - Final: Em
patrocinado pela S. E. Ipl- feito Artur Müller, enelte-I pare 2 x 2 - Decisão por
ranga, onde tomaram par- cendo o trabalho ernpreen- penalty - Vencedor Sele
re diversas equipes de dido pela diretoria do lpt- to - Marcadores: Silvio e

nossa primeira divisão e ranga, especialmente u seu Selim para o Seleto e

mais a aguerrida esqua presidente sr. Odário Pe- Ttão e Camargo (penalty)
dra da S. E. Agua Verde reira. Usou da palavra em pare o Acarai - Juiz: EI-I Registro Civil
um dos bons conjuntos nome do C. A. Baependi, pidio da Silva - Quradros:
da segundone, O festival o desportista Dr. Murillo SELETO: Mário, Tonho Irene P. Günther Oticial do
em apreço, que f(ii reell- Barreto de Azevedo, que e Cält; Meluta, Miro e ôil-] Registro Civil do r", Distrito
zado com objetivo de íneu- em boníto improviso, con- vinha; Lauro, Salim, LOu,l' da Comarca laraguá do Sul,
gurar condignamente a gratulouse com os dire rival, Tira e Silvio. Estado de Santa Catarina.
nova praça de esportes fores iplrengutstas, pela ACARAI: Samir, Ver- Brasil.
do clube rricolor, reves- inauguração da nove pra- gundes e Levínos, Ame- faz saber que comparece-
tlu-se de grande brilhan- çe de esportes. As 16,50 nceno, Tião e Alarico; rarn no cartório exibindo os

tlsrno, e os resultados ob- hores foi iniciado o coie- Mário, Bastião, Arthurzt- documentos exigidos pela lei
tidos, quer fínencelro, quer lo de encerramento que nho, Mengarde e Cernar- ifirn de se habilitarem }Jara
técnico, acredíto que tenha reuniu os quadros do C. A. go. casar-se:
agradado plenamente aos

I
Baependi bi-campeão da Jogo Final: 1. ternpo:

maiorais do simpático grê- Liga Iareguaense de Des- Baependi 4 x 1 - Final: Edital ri. 3.905, de 27-10-55.

mio da rua Quintino ßo- porres, e a equipe do lpi Baependí 5 x 1 - Marca- Lino Morem e

cayuve. Dois jogos foram' renge, saindo vencedor dores: Turibio 2, Nutzt 2 Madalena Elísio
realizados pela manhã, com certa facilidade o con- e Jorge pare os vencedo- Ele, breslleíro, solteiro,
sendo que o primeiro reu junto azurra pela conta- res e Bauer para os ven- operário, do:niciliado 'e

niu 0& quadros principais gern de 5 x 1, conqulsten- cidos - Juiz: Elpidio da residente nesre distrito, em
do ßoretozo x Agua Ver do o troféu ofertado pela Silva (Velho) . Quadros: Ribeirão Molha, filho de

o David Moretri e de Idade, vencendo o primeiro Indúsrrla Reunidas Iara C. A. BAEI?ENDI: Gaul- Menel Morettl,pela contagem de 2 x 0, guá S/A. ke (Rolli) Eduardo e Oe- Ela, bresíleíre, solteira,conquistando um rico trofé� EIS OS DADOS TÉC- tacillo; Teranro, BalJoqui- doméstica domiciliada e :.- -.----,;� segunda foram a'!_versa- NICOS DOS JOúOS nho e Schwe�dtner; Iorge, residente �este distrito, emnos a represenraçao do 1

Edaar Chadéco Turibloo , , 'Ribeirão Molha, filha deEstrela de Nereu Ramos 1. jogo - 1. tempo: Em e Nutzi. '

J
-

EI" d' A d
e um quadro misto do Date O x O - Final: Bota-

.

oao .ISI?e e na os

Ipiranga, tendo a vitória fögo 2 x O - Marcadores: ,8,. E. IPIR�NGA. O!e· Santos Ellslo.

sorrido facilmente ao du- André e Keiser - Juiz: AI- gano (Ant?mn?o) Gar_rlD- Edital n. 3.906, de 4-11- 55.
'be visilante pela expressl- rornérlo Bauer - Quadros:. ehe e Ollndo; F�ustm�, Edital de Proclamas de
va contagem de 4 x 0, sen- BOTAFOGO: Eduardo, Bauer e !honsem, Bub!, Casamento Recebido do
do o vencedor igualmente Olindo e Walter; Renato, Merangont, Paulo .(Alacrl- Oficial do Registro Civil
contemplado com uma bo- Tarcisio e Lombardi; An- no) Lourenço e ZICO.

de loinvile.
nila taça. Na parte da tar- dré, Marcelo (GadoUi), Rolf Splitter e

de, ás 14 horas preliaram Eugênio, Keiser e Zico. Otilia Ravache
os conjuntos principais do AGUA> VERDE: Lite,

FRACOS E ANÊMICOd I ! Ele, brasileiro, solJeiro,
Aacarai x Seleto, cujo re- Nivaldo (Nunes) e .schün- indusrriário, domiciliado e
sultado ao findar o tem· ke; Stuka, Liba e Grimm; ,Tomem: I residente em Jaraauá do -...;..---_. _

Ad I' H r Gd (P VINHO CREOSOTADO o

po comp1ementar acusava'
_
o ar, ors , I o e-

" . 5 I Lo V E I R A • • Sul, filho de Edmundo
um / em;:>ate de 2 tentos, reira), Agenor e Santos. Splitter e de Frida Split.
sendo necessário a deci- 2. jogo - 1. tempo: Es '.p"gau ela 6utt us:

ter.
são por penalty, que apOD- trela 2 x O - Final: Estre- Tosse. Ela, brasihdra, solteira,
tou corno vencedor a equi- Ia 4 x O Marcadores: Re.friado. doméstica, 'domiciliada e

pe de' Guaramirim, isto Nique, 2, Lile e Chico -

Bronquit.. residente em Joinvile, fi-
depois de várias séries ge Quadro do clube visitante.

Escrofulo.. Iha de Theodoro Rõvache
p�nalidades batidas. As ESTRELA: Osni, Julio e de Luizi'l Ravache_

'

16 horas teve lugar o ato e Renato; Daniel, Valério Convalescenças
oficial de inauO'uração da e Gerúlio; Nique, 8i1vino, VINHO CREOSOTACO

o

f I É UM GERADOR DE SAÚDE.
referida praça de esportes, Lile,' Chico e e ippe.

Brilhanle
feslival

êxilo obleve O

da S. E. Ipiranga

P A R A F E R IDA .S',
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCsq EXISTiU IGURL

?::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::\i!' I li
BATERIAS'

para

Automóveis

á preços de Tabela com garantia da Fábrica
Aceita-se Baterias velhas em conta por Cr.$ 400,00,

laraguá. do Sul

\.�:::: :::::::::::: :::::::::::!::::::::::::::::::::::::::=::::::::::: ::::�::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::.:

Caminhões Rádios

Casa Sonnenhohl

�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::.:;.�::::::::::::::::::.::::::::::::::::::�;"\
Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. II

ii
iiPara a nóssa distinta tregllezia mantemos em estoque: ii
::

Uma linha completa de motores uacionais e estrangeiros de alta e baixa ii

11 rotação, Je 1 a 97 HP, para 220/380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI- i.il.i:.!:.: CÃO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS
iiPARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- iiii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de ii

n luz e torça de qualquer capacidade. Contadores, GE a prazo. 1;
ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de !;
U instalação de" luz e torça. ii
" F"'�:::::::::::::=:::::::::',l:::::::::::::::::::::::'-=�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::=:::�

:M:AYR]J[Z::: JO][NV][JI[,][,E

Edital n. 3.907, de 7 tl-55.
Alfredo Laube e

Marie( Luy
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliadCl e

residente 'em Garibaldi,
neste distrito, filho de Ro
berio Laube e de Paula
BÜUgen Laube.'
Ela,' brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente em Garibaldi, fi
lha de Francisco Luy e

de Ignez Olska Luy.
Edital n. 3.908, de 8·11· 55. sé Rank Junior e de Eve
Manfredo Hornburg e llina Müller

Azalinda Fritz.ke
.

Ele, brasileiro, solteiro, Edital n. 3.910, de 8· 11-55.
operário, domiciliado e Werner Mathias e

residente em Rio da Luz, Alida Köhn '

neste distrito, filho de Ele, brasileiro, solteiro,
Erich Homburg e de Er- lavrador, domiciliado e

na Homburg. residente neste distrito, em
Ela, brasileira, solteira, Rio Cêrro, filho de Paulo

doméstica, domiciliada e Mathias e de Luisa Bruch
residente em Rio Cêrro, Mathias. ar..
neste, distrito, filha de Ri- Ela, brasileira, Sölteira,
cardo Fritzke e de Pauli- doméstica, domiciliada e

na Schünke Frilzke. residente neste distrito, em
Rio Cêrro, filha de Alber
to Köhn e de Eisa Alber
tina Dallmann Köhn.

Negócio Urgente
Por m o t i v o de

doença, vende-se uma
vaca JERSEY, dan
do 12 litros de leite
por dle.

I n f o rma ç õ e s na

Oficina . de THEO
RO J. WOLF.

Guarda - Noturno
Precisa· se um pa

ra trabalhar das 21
às 5 horas.
Apresen tar - se a

Rua CeI. Procopio
Gomes nO. 285.

Machiaas de Costura
nacionais e estrangeiras, Imanuais, de pé e elerrtces,
Bicicletas de diversos tipos,
pneus, camaras de ár,
correntes, etc. Motores p/
m a c h i nas ·d e costura,
àdaptavel em qualquer tipo
de machina, tem s�mpre
em stock a Casa Real,
ao lado do Banco "INCO"

�.. "'.".'" D<l':'NÇA o" ... vlaaa",,.
I ,....".,TO FERH)Or..- ... 11111 & 'A..

I t�h.. 'A ( ....".... ,...,ç.. oo"'lI UN '�0� "UXtL.A" NO T"&!a.

\ ���y()otsal ("'."01' "LAOEc..O
us,!: o' ,

IDlIu; li·' I ; !i;TT�
� ...'FILa· ... ÂP,,�eENfA 508,' ..UME.... �It ...&. rAtS 00'-'1')

I
AIE.U MA T IlHolO Ia"CR ÓFU LAI

.

Itl"""'HA' ,

I ' I a T.U L. A ti I(1-1. o I " A.
, IOZII. ... A.!

I """'OA.'D."TRO.
M""OHAS I

•WXlR DE NOGUEIRA "I'"OONMaOtOO HÃ n "NO.
......... ,...P.... "'

Edital n. 3.909, de 8-1 t 55.
Daniel BrugnaQ'o e

Carmen Enardina Rank
Ele, brasileiro, solteiro, E para que chegue ao co-

lavrador, domiciliado e nhecimento de todos, mandei
residente neste distrito, á passar o presente e-dital qUt
Estrada Vila Nova, filho' será publicado pela impren
de Domingos Brugnago e sa e em cartório onde �er�

de Rosa Andrich Brugna- atixado dU! ante l'i dias. )1
go. alguem soub�r de' algum im·
Ela, brasileira, solteira, pedimento acuse-o para o�

doméstica, domiciliada e tins legaÍf,
residente neste distrito, á IRENE PEDRI GÜNTHER
Estrada Nova, filha de Jo- Otiml

Jarauuii do Sul - Sania Catarina

De acordo com o Art.
273 do Regulamento Sa
nitário do Estado, ficam
avisados todos os proprie
tários" de Bares, Restau
rantes, Hoteis, casas de
secos e molhados, Con
feitarias, Fabricas de con

servas, Verdureiros, Bar
bearias, Ondulação Per
manentes, que não são
permitidos empregados
sem Cadernetas de Saú
de, uma vês encontrados
empregados sem as re

feridas Cadernetas, estes
serão suspensos, e os

proprietários serão mul
tados de acordo com o

Art. acima mencionado.

Dr. Erich Kaulmann
Chéfe do Posto de Saúde

Vende·se
O melhor ponto de ho

tel nesta cidade.
Motivo da venda será

explicado ao interessado.
Informações nesta ge

rência.

Vende·se
2 A I a m b i que s com

capacidade de 100 litros
cada.

1 Moenda de ferro,
posição horizontal.
Trotar nesta redação.

Proibição
Proibo terminantemen

te a entrada da qualquer
pessõa 6m minha pro
priedade sita em Oorupá,.
com frente para linha
Ferroviária e' fundos pa
ra o Rio Humb01dt.

Corupá, 27-10 55
Vva. Maria Gomes

EICELNT &S

ELEMl:NTOS T ....ICOS

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

Tomco dos convalescentes

I Tonico dos desnutridos

Os Pál.idos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

���
(.ure ' seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

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

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã
���

"VIGOREL LI"
A MACHINA' DE COSTURA

mais a f a m li d a no país
(vendida com 15 dDOS de
garantia) á vista e em

p r e s t a ç õ e s rélzoaveis.

Peça uma demonstração
sem compromisso na Casa
Real nesta praça, distri
buidor a u t o r i s a d o no
- - municipio - -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"

L LOKALES _j Die Papier ...
.

fabrik Itajaí

Sparkasse. In der nächsten
Nummer geben wir einen
ausführlichen Berichl über
die gestern stattgefundene
Einweihung der Agentur
der Bundessparkasse (Cai
xa Economica Federal) in
dieser Stadt. Der Hand-

.,=====================.. lung stand der Superin-
tendent dieser Niederlas·
sung in Santa Catarina,
Herr Newton Mac�co! vor.

Pau de Arara... Die La- chung: "Es entspricht nicht
kaien der Führer des PSD, der Wahrheit, was der lo
die am Radio vor Wut kaIe Sender und die ge
schäumend sprechen, denn wohnten politischen Agen
die bei der Präfektur ver- ren, die deren interessiert
sprochenen Anstellungen slnd, alles in Konfusion
gingen ihnen f1oeten, da zu bringen, verbreiten,
die Munizipalkammer Ih- dass diese Praefektur Ir
nen patriotischerweise die gendwelche Maschine und
Fluegel beschnitt, toben Zubehörteile d e r s e I ben
gegen die Kammerraete verkenne. Zu gelegener
und gegen den Präfekten. Zeit werden die munizi
Aber das nuetzr alles palen Akten, eínschltessltch

nichts, denn in Iaragué der durch die hohe Muni
hat man keinen Platz für zipalkammer genehmigten
Tunlehrgute und Parasiten. Gesetze öffentlich bekannt
Sie sollen sich selbst in gegeben, die die Intrigen
den "Pau de Arara" set- zunichte machen werden.
zen und in anderen Nie- "Lügen haben kurze Beine",
derlassungen ihr Lied das isr das- einzige, was
singen. wir den Konfusmachern
Damit jedoch die Leser im Moment zu sagen ha

selber urteilen können, wie ben.' -

diese "Patrloren" sind, - Am letzten Montag
werden wir an dieser Stelle uebernahm Herr Artur
bisweilen, je nachdem wir Müller wieder das Amt als
Platz uebrig haben, zeigen, Praefekt, von dem er sich
wie charakterlos sie sind. einige Tage zurückgezo-
Herr Aldo Prada, des- gen hatte.

sen Familie die meist ver-
folgteere zur Zeit des PSD

.

Munizipaler Unterrichlsinspek
war, wie auch sein wür- tor. I?urch Akt. des Herrn

diger Vater und seine MUßlzlpal�r�efekten wurde

werten Schwestern, emp- a.ls .

munlzlpaler Unter

fing von der aktuellen I rlchtsl.nspektor Herr PauloStaats- und Munlzlpelre- Mo�.etJ, �e�er ar_n "Gym
gierung alle Unterstützung nesrum ôão LUIZ, er-

und Hilfe. nennt,

Noch waehreód der Darch die Pr.elektur gewon-
Wa�lkampagn,:, �aQhr.en4: nele Prozesse. Das Appela
er m Corupa In emer tlonsgerlcht dieses Staates
Versam":llung �.c � I � � h t lehnte die Berufung der
ueber die Admlnlerretton Herren Ervino Branden

�prach! die anstarr �ines burg und Leo Eschweiler
offenthchen Gartens heber betreffs des durch die
mehr Hospitäl�r errieht�n Munizipalpraefektur ein

sollt�,. lag seme Frau Im gereichten Prozesses we

Mum.zlpalkranke�haus z�r gen Enteignung ab.
Entbmdung darmeder, fur Der Advokat der Prae
die sie nichts bezahlte, wie fektur war in diesem Falle
auch fuer die vorherige Herr Dr. Santiago, Staats-
nicht. anwalt der Komarka.

In dieser Hinsicht gib,
es viele Undankbare. Sie land- und ViehwartschalUiche
leben von der Praefektur, Station. Diese Woche wurde
erbitten Aufnahme in Hos- die Urkunde, die die Land·
pitäler, medizinische Re· und Viehwirtschaftliche
zepte, Schulfreistellen und Station "João Cleophas"
andere Gefaelligkeilen und auf den Landwirtsehaftli
schreien jetzt gegen die chen Verein uebertraegt,
Admi·nistration. Sie spu- verfasst und befriedigt
eken auf den Teller von somil ein altes Sehnen
dem sie assen und beissen dieser Gemeinsehaftsklas
die Hand ihres Wohltäters. se ,die. in Jaraguá ueber

Spiessbraten luer ley Franco. 1.40� Mitglieder zählt.
.

Vorletzten Sonnabend fand Dlese� Akf, der .s?vlel
in der Rua Billmenau ein Staub Iß der. MUnIzIpal
von den Anwohnern jener kammer aufwl�be!te �nd
reffentlichen Strasse Herrn zum Anlass eIßer ReIhe

. Ney Franco gewidmetes von. Lue�e�. des lokalen

Spiessbratenessen stalt. RadIOS �Iente, �and den

Während seiner Tätig- besten WIderhall Im.Scho�
keit bei der munizipalen s� unserer �and�Irte, dl�
Regierung, ordnere Herr hIerdurch dIe. Slcberheu
Ney Franco den Bau jener h�ben, �ass �Ie.ses gran

Strasse an, daher wurde dlose wlrtschaf�hc�e.Werk
das ihm zu Ehren gege- d�r ,aktudlen . mumzl�alen

.

bene Fest dort abgehalten. R�g,erung. mehr erlischt,
Es waren verschiedene wIe �s mit �em �osto de

Kammerräte und der Prä- Barra do RIO Cerro 1930

f k d geschah.e t anwesen .

E b ht' ht .,s raue mc wel er

daran erinnert iu werden,
dass Artur Müller, als er

1927 Intendant war, eine

gleiche Station in Barra

Munizipalpraeleklur. Aus dem
Kabinett des Herrn Muni
zipalpraefekten erhielten
wir folgende Bekanntma-

Apotheke "Sobulz"
JABAGUA DO ,SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffen-heil, des

Vertrauens und der Diensrbarkeit, ,die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

Da Herr Café Filho sich
seines kürzlich aufgetrete-

do Rio Cerro installierte. Die letzte Nummer un
nen Leidens wegen in el

Als die Revolution 1930 serer Zeitung' wurde aut
nem Krankenhaus befindet,

ausbrach und dieselben Papier der. neuen Papier- gab er die Präsidentschaft
Menschen, die heute den fabrik Companhia Fíbrica de an Herrn Carlos Luz, Prä
PSD führen, wie dle Her- Papel lIajaf. mit Sitz in lta sident der Deputiertenkam
ren Waldemar Grubba ja! und Fabrik in lgäres, mer, ab, der wiederum
Marcatto, Marquardt und- in diesem ôreare, gedruckt. durch Herrn Flores da
andere, die Regierung Die auf das in dieser Cunha.. dem Vlzepraesí
uebernahmen, erlosch die Branche modernste elnge- deuten, vertreten wird.
Station und die Tiere richtete . Fabrik mit Pro
wurden teils als ôpless- duktion von Soda, Chlor,
braten aufgegessen oder Zellulose und Papiermasse ---------

verkauft. Die Leser dürf- fuellt eine Lücke in der
ten sich gut erinnern, wie brasilianischen Presse aus,
diese Menschen sich der die dauernd mit Papier
Handlung ruehmten und mangel und der Importein
eine Postkarte anfertigen schränkung kämpft.
llessen, auf der Herr José Wie die Leser feststellen

Emmendoerfer, damaliger konnten, ist das Produkt
Teilhaber der Nlederlaa- bester Qualitaet und wet

sung, zu sehen war, wre teifert mit auslaendlschen
er einer. Stier an den Wasserlinien, die wir im
Hoernern hielt mit der mer zum Druck unseres Genehmigt wurde der
Unterschrift: "José zwingt Blattes gebrauchen. Gesetzesenrrag, der die
den Stier". Wir entbieten der Dírek- Einkassierung der Muni-
Damlr dieses nicht wie- tlon dieser wichtigen Fa- Ein »Vollbod« mit Nivea er- zipalsteuern regelt. Laut

der eintrifft, damit diese brlk, die soviel zum Fort- frischt und hält die Haut diesem Gesetz wird auf

Niederlassung, die Jaraguá schritt Santa Catarinas geschmeidig. Wie gut, die Steuern, die nicht bis

zu Ehren gereicht und al- und der nationalen lndus- daß es Nivea gibt. zum festgesetzten Datum

len, die sie besuchten, trie leistete, unsere Glück- gezahlt w u r den, !O%
schmeichelte, kam es, dass wünsche. Strafe fuer den folgenden
die Munizipalkammer, zu-

Monat und 20% fuer die

sammengesetzt aus wuer- 6 H 49 darauffolgenden dreissig
digen Männern (dort gibt RHEUMA VOR 5000 Tage aufgeschlagen. 0$011-
es nur einen Hanswurst, ten sie bis dahin nicht
das i_st Dr. Tamanduá), JAHREN

PE USSIN gezahlt sein, werden sie

mil 9 gegen 1 Stimme die Das ist kein Druckfehler. - RT
.

als aktive Schuld verbucht
Vollmacht zur Schenkung Rheuma ist tatsaechlich so alt. Das weltbekannte Mit t. e I und gerichtlicheingezogen.

h D· Q. h k I
An Skelettfunden aus der gegs Keuchhulten, Bronchial· Das G t

.

ht b f 11anna m.
..

ie
.

oc �� ung Steinzeit wurde festgestellt, Katarrh wie alle Affektionen ese z sIe. e en a s

bedeutet fur dle Prafektur dass die Menschen schon der Luftwege ist wieder ueberall vor, dass keine Strafe,
eine Ersparnis von unge- damals genau so von diesem zu haben. Steuer, Taxe oder irgend- .

Ieehr echtzrgteusend Cru- Leiden geplag_t wurden, wie welche andere Schuld an

zelros eine Summe díe
wir. Aber '!ir ha�en es heute das Munlzlp ohne Kam-

, u , doch ungleíeh Ieíehter, rheu-I
•

man fuer Strassen anwen- matische Krankheiten zu be- NERVIIS(lBWAB(lBE margesetz erlassen werden
den kann,. abgesehen einer kaempfen - wir besitzen Allgemeine ErmattuDI und kann.

Vermeidung der Wieder- T�g�àJ.-Table�en w i r.k e n BluMrmut. find�n rasche �iI� Wie In der vorherigen
holung von 1930, um h till d d t II zuverlaesslge Hilfe durch eim- Sitzuna schimpfte OI h
Q.' b

so merzs en un seen
ge flascheD Arsenoferratole e' ..uc

upless ratenessen und an- Arbeitsfaehi�keit und Wohl- Boehringer. _

Arsenoferrato.; diesmal Herr Raymundo
dere Verguegungen dort befinden Wieder her. TogaI regt den Appetit an und wirkt Emmendoerfer viel und
abzuhalten., ist ein klinisch e�probtes und Blutkoerperchen bildend und musst

.

d h
Unsere Landwirte sind ��E���en��chtMira�kasgefIe:- nerveDs�aerkend. Schmeckt. g�t Grobheeit �;�s�:cke�a�a:

daher zu bealueck u n 'G
' , und Wird auch von empfindh-. .!

.e w e . xénschuss, elenk· und Glie- ehen Personen ausgezeichnet zu mchts fuehrte, wahrend
s�hen,. denn dl� Land- �nd derschmerzen. Togalloest die vertragen. er mit. dem Führer João
Vlehwtrtschaftltche StatIon Harnsaeure. Ueber 7800 Aerzte Jetzt auch aI. Tabletten in Tu Luc'o d· k r t
wurde fuer sie aearuendet aus

46 Laendern bestaetigen ben zu 30 Stueck erhaeltlich.
- I IS U ler e.

e !7 . die hervorragende schmerz- E..J.

und faehrt fort, Ihnen zu stillende Wirkung von Togal. _

dienen. ,
Machen Sie noch heute einen

Bevor wir diese Notiz Versuch. Kaufen Sie aber

b d 11
•

h nur TogaI.een en, WO en \;VIr no� In allen Apotheken, und Ohervorheben, dass dIe Drogerien erhaeltlich. M I L·H ESHerren Albano Kanzler,
Vizepraesident des Land
wirtschaftlichen Vereins,
und Oldegar Kanzler, Di
rektor des munizipalen
Land- und Viehwirtschaft
lichen Departements, beim
Radio Jaraguá waren, da
mit sie sich davon über
zeugen können,obirgeud·
welches Vieh oder anderes
Gut der Station verkauft
wäre, wie sie lügenhafter
weise verbreiteten, der
Radio gab jedoch keinen
Pieps von sich. Wir sagen
nochmals: Luegen haben
kurze Beine!

Silberne Hochzeit. In Jélra
gUêlsinho feierte am 8 d.M.
das Ehepaar Felix Henn
ihr 25 jrehriges Ehejubi
Ireum.
Am W�bnsitz dieser

beliebten Familie erschie
nen unzrehlige Freunde
und wurde das Silberpaar
<furch den. Lehrer Wende-

Iin Schmidt. durch eine
hübsche GratuJatiönsrede
zu Ehren des Erinnerungs
datums begrü�st.
Am - Morgen hielt der

hochw. Pater José in der
Kirche "São Estefano"
die heilige Messe und
vollzog die religiöse Feier-
lichkeit. _

Dem geehrten
.

Ehepaar
die Glueckwuensche des
"Correio do Povo".

P a I er Mueller. Auf der
Durchreise befindet sich
der hochw. Pater Leopol
do Müller der Kongrega
tion vom Heiligsten Herzen
Jesu in Jaraguá.
Dem tugendhaften Pries

ter, der dieser Parochie
schon einmal zugeteilt war,
heissen wir herzlich will
kommen.·

Ppaesident
Cap}oll Luz�munilipül·

kümml!r

Pater lino Salier. In Pinhei
ros, im Staate São Paulo,
wurde der hochw. Pater
Lino Satler vom Salesia
ner Orden, Sohn der tra
ditionellen jaraguaenser
Familie, zum Priester ge
weiht.
Der hochw. Pater SarIer,

wird am 1. Januar 1956
um 9 Uhr seine erste
Messe in der Kapelle in
Barra do ,Rio Cerro lesen.

Unter dem Vorsitz des
Herrn Mario Nlcollnl, pro
tokolliert von den Herren
Fidélis Wolf und João
J. Bertoli, und in Anwe
senheit der Kammerreete
João Lucio da Costa, Fran
cisco Modroek, Augusto
Silvio Prodöhl, Raymundo
Emmendoerfer und Dorval
Marcatto, versammelte sich
die Munizipalkammer, die
unter anderem ueber fol
gendes diskutierte:

E.J.

Herrn Erich Batista als
Nachfolger eínsusetzen, da

I
er die Strafe für das Feh
len bei der letzten Wahl
am õ. Oktober gezahlt hat.

MUDAS
OE PESSOAS Tb USAOO COM
BO. RESULTADO O PGPULti

OEPURATIVO Frutiferas e

Ornamentais

ELIXIR 914
• SIflIS ATACA lOH 8 88&A1lSfd Laranjeiras, Pe

cegueiros, Ka
kiseir08, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

o "'..... Baoo. o Coração. o
Eacomago. OI Pulmões, a Pelo
Prod_ Dorn nosOaoa......ma.
........ Coauolrae Queda do Gabe·
.. AnelAla," Abortos.

Consulte_o mtlc:lco
otome o popular depurativo

ELIXIR 914
::>eçam Catálo
go Ilustrado

InofenIÜVO ao .rpAiemo. Airada.
..I como um Ilcôr. Aprovado cc.

mo auxiliar no trat2m.nto da S·I
FILIS e REUMATISMO da mes

ma orlg.m. pelo O. N S. P.

Dr. Murillo Barrato de Azavado
I ADVOOADO I

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca No. 122

laraguá
.

do Sul
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Prefeilura Municipal· de Jaraguá do Sul
L E I NR. 16

Altera a Lei nr. 1, de 1. de Março de 1951.
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuições. '

A
Faço sab�r: a todos os habitantes dêste Muníeípío, que

aCamara Munícípal votou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1. - O artigo 1. da Lei nr. 1, de 1. de Março de

!951, passa a ter a seguinte redação: "As matriculas com
onus para o Municipio, em estabelecimento de ensino, serão
concedidas por lei para cada aluno".

Art. 2. - O artigo 2., da mesma lei terá a redação
seguinte: "Os pedidos serão feitos por escrito, no mês de
Dezembro de cada ano, ao Presidente da Câmara Municipal,
instruidos com a Certidão de Nascimento, quando fôr inicial
e atestado de promoção se Iôr renovação".

Art. a. - 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 .

OCTACILIO P. RAMOS - Dir. do Dep. do Exp.
JOAO M. VERBINENN - Escriturário "Z.2"

L E I NR. 17
Cria o estádio municipaL

O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso das suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Municipio, que
a Câmara Municipal votou e eu promulgo a seguinte leí :

Art. 1. - Fica criado o estádio municipal, destinado
às competições esportivas do Municipio, especialmente as

de foot-boll, vollei e basquet,
Art. 2. - O Executivo fica autorizado a desapropriar

um terreno nésta cidade, em seu perímetro urbano, para ,
a

instalação do Estádio referido no artigo anterior.
.

.

Art. 3. - .A utilização do estádio municipal, pelas so-

cíedades esportivas, será regulado posteriormente por lei
especial.

Art. 4. - As despesas decorrentes désta lei, serão
atendidas por verbas constantes no Orçamento do próximo
exercicio financeiro.

Art. 5. - 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
OCTACILIO P.RAMOS - Dir. do Dep. de Exp.
JOAO M. VERBINENN - Escriturário "Z.2"

L E I NR. 18
Altera vencimentos dos funcionários e dá outras providências.

O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso das suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Municipio, que
a Câmara Municipal votou e eu promulgo a seguinte leí :

Art. 1 - Os proventos dos funcionários ativos e ina
tivos do Municipio, a partir de Janeiro de 1956, serão os

seguintes:
NOME

Octacilio P. Ramos
João Mathias Verbinenn
Lourenço Gresinger
Arthur Günther
Ademar M. da Silva
Paula E. Plastwich
Antonio Quadros
Turibio A. Elisio
Adolpho Mahfud
Alzira Murara Mathias
Egidio Voltolini
Gabriel Mauríssens
Oldegar Kanzler
Geny Costa O. e Silva
Waldir O. Rubini
Henrique Jacobi
Verdi Francisco Lenzi
João André dos Reis
Henrique Ferrazza ,

Theodoro C. da Silva
Walderaar S. de Morais
Carlos Wulff
Hermann C. L. Sehultze
Alberto Taranto
Mauricio de Góes Filho
Margarethe Huber
Alidio Floriani
Willy H. F. Wensel'sky
Maximiliano Baggio
Benno Raduenz
Fidélis Stinghen
Walter A. Ballock
Francisco Pinheiro
Atayde Machado
Rodolfo Bosse
Fiorenço C. Piccinini
Antonio Pedri
França Vosgerau
Guilherme Hering
Emilio da Silva
Manoel Luiz da Silva
Henrique Pedri
Alexandre Koehler
Vicente J. de Souza
Sofia P. Lenzi
Juliana K. V. Coutínho
Helmuth G. Duwe
Nilo de Souza

Art. 2. - O diretor do Departamento de Serviços Ge
rais (DSG), Lourenço Gresínger, fica por cinco (5) anos à

disposição da Associação Rural, sem ônus para éssa.
Art. 3. - Aos professores será feito um aumento de

trezentos cruzeiros (Cr$. 300,00) para os titulados e duzentos
cruzeiros (Cr$. 200,00) para os não titulados, mensalmente.

Art. 4. - Os professores que derem aulas em dois
turnos, nas escolas desdobradas, perceberão pelo segundo
turno a gratificação de seiscentos cruzeiros (Cr$. 600,00)
mensais.

Art. 5. - Os auxilios dos professores inativos Alberto
Rahn e Frederico Siebert, ficam fixados em duzentos cru

zeiros (Cr$. 200,00) mensais.
Art. 6. - Ficam efetivados nos cargos de Contador, o

contador interino Waldir O. Rubini, no cargo de Diretor do

Departamento de Fazenda, o Escriturário Paula Eleonora
Plastwich e no cargo de Diretor do Departamento Agro-Pe
cuário, o Escriturário Oldegar Kanzler.

Art. 7. - Fica criado uwcargo de Fiscal Padrão "Z",
do Quadro Único do Municipio - Zona Rural, para os servi
ços na zona de Retorcida, percebendo os proventos consig
natJos em lei.

,
(

Art. 8. - Os artigos 1., 2., 3., 4. e 5. désta lei, entrarão
em vigôr no dia 1. de Janeiro de 1956 e os demais na data
de sua publicação, revogadas ás disposições em COntrário.

CARGO
Escriturário

Jdem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Tesoureiro
Contador
Fiscal
Idem
Idem
Idem

Carcereiro
Zelo Cemitério

Idem
Prof. Ed. Fisica

Idem
Port. Contínuo,
Extranumerário
Fiscal-Rural
Mecânico
Motorista
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Inativo
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

, Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Prefeitura Muníoípal de Jaraguá do Sul, em 25 de. exercicio de Ieragué do Sul no uso das suas arrí-
Outubro de 1955.

'

ARTUR MÜLLER _ Prefeito Municipal bulções, resolve:
OCTACILIO P.RAMOS _ Dir.doDep.doExp. Nomear Feustino Girolla, pera exercer,o cargo
JOAO M. VERBINENN - Escriturário "Z. 2" de Inseminador, Padrão "Z. 1", do. Quadro Unico do

Municiplo, percebendo os proventos consignados em

lei.
Registre-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Iaragué do. Sul, em' 4
de Novembro de t 955,

JOSÉ PASQUAUNI
Prefeito Municipal em exercício

O snr. José Pasqualini, Prefeito Municiqal em

exercicio de Jaraguá do Sul, no uso das suas atri-

buições, resolve:
'

Conceder quarenta e cinco (45) dies de licença
pare tratamento de saúde á Alzira Murara Mathies,
ocupante ,do cargo de Escriturário, Padrão "V", do
Quadro Unico do Municipio, com vencimentos inte

grais, de acôrdo com o que dispõe o Art. 162, do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Esta
do Estado de Santa Catarina, a contar de 5 do
correnre.

L E I NR. 19
Cria três (3) cargos de Tratorista.

O snr, Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso das suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Municipio, que
a Câmara Municipal votou e eu promulgo a seguinte leí :

/ Art.;1.. - Ficam criados no Quadro Único do Munici
pio, três (3) cargos de Tratorista - Padrão "X" cujos venci-
mentos é o consignado em lei.

'

Art. 2. - Esta lei entrará em vigôr na data de "Sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de J araguä do' Sul, em 26 de

Outubro de 1955.
ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal
OCTACILIO P. RAMOS - Dir. do Dep. do Exp.
JOAO M. VERBINENN - Escriturário "Z. 2"

PORTARIA Nr: 81

L E I NR. 20

Proibimos terminante
mente a entrada de pes
sôas em nossas proprie
dades, afim de tirar e

estragar as plantações. _

Dá isenção de impostos a firma Jaraguá Fabril Limitada.
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuições.
A
Faço sab�� a todos os habitantes dêste Municipio, que

aCamara Munícípal votou e eu promulgo a seguinte Ieí :

Art. 1. - Fica concedido à firma Jaraguá Fabril Limi
tada, isenção dos impostos de Indústria e Profissão e de
Licença, durante o prazo de cinco (5) anos, sôbre sua fábrica de
de tecidos de algodão (brim) e confecção de roupas feitas.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigôr na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 26 de

Outubro de 1955. '

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

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal
OCTACILIO P. RAMOS - Dir. do Dep. do Exp.
JOÃO M. VERBINENN - Escriturário "Z. 2"

Reghme-se e Cumpra se

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
Novembro de 1955.

JOSÉ PASQUALINI
Prefeito Municipal em exercício

em 4

ßcordeßes' "IODfSCHlnr Proibição

Não nos responsabili
zamos pelo que possa
acontecer aos Infratores
da presente proibição.
Estrada -Jaraguä Es

querdo, 31·10-55.

Os instrumentos meis
L E I NR. �2 afamados do país agora

Regula a cobrança de impostos, taxas fabricados com vozes de
e multas e dá outras providências.

'

aço suéco i n o x i d a v e I
O snr. Ney Franco, Prefeito Municipal em exercicio de de 48 80 e 120 Baixos'

Jaraguá do Sul, 'no uso das suas atribuições. '

' .

Faço saber a todos os habitantes dêste Municipio que I Tem pare pronta entrega
a Câmara Municipal votou e eu promulgo a seguinte Ie' por preços de tabela, a

.

Art. 1. - A multa de móra do pagamento de taxas, Casa Real nesta praça
ll�l(�OStos e quaisquer outras contribuições devidas ao Muni-

.

C�plO, se�á de 1�% (dez por ce!lto) nos primeiros trinta (30)
dias apos expirar o prazo fixado para o pagamento e de
20% (vinte por cento) no prazo subsequente.

Art. 2. - Esgotados sessenta (60) dias da data do
vencimento da dívida, será éla inscrita e extraída certidão
para cobrança judicial.

Ar.t.. 3. r: De posse da certidão, o advogado da Prefei

QUANTIA tura notífíeará por carta, ao devedor, para satisfazer o pa-
Cr$ gamento dentro de trinta (30) dias e, se não fôr efetuado o

39.600,00 pagamento nêsse prazo, será feita a cobrança judicial.

3341 ..82000U,'0000 dí 'd
Ar�. 41, -:- O caulncelamento ou restituição de quaisquer �������,���f.§l���������

IVl as, mo USIve m �as de möra, e prorrogação de prazos c::a:sc::a:s2::a:S2'.3S2::a:S2::a:S�2Z:S2:3'S2Z:SW�2Z:Sc::a:s�2Z:S2::a:S2::a:S2::a:SCZ:S
31 200 00 para pagamentos de Impostos e taxas serão feitos por lei � Á W

. , espeeíal., m CLINICA DENT RIA - RAIOS X 2::a:S

�2�7:.�68080,:�0�0 M
. � UINfIC� - °d'dinteressado ou Chefe do Executivo

�� O ri O S n y C u � a s
_

O' A q U II n o oo�, �mCIpa, arao o pe I o por escrito à Câmara, declarando 2::a:S
30.000,00 o Imposto ou taxa, a quantia do débito, data do vencimento

..:.-------,
24 000 e justificação do pedido.

. ,00 A t 5 I I20.000,00 r. .
- Esta lei entrará em vigôr na data de sua 00 CIRURGIÃO DENTISTA �

31 200 O publicação, revogadas as disposições em contrario. 2'.3S

3ÚOO:�0 Outub��ed:itr::5. Municipal de Jaraguá do Sul, em 26 de 00 CLINICA CIRURGIA BUCAL - PRÓTESE 00
21.600,00 NE � Tralamenlos de canaes sob conlrôle radiográlico �
24.000,00 Y FRANCO - Prefeito Mun. em exercicio 2'.3S Modernas ponles móveis em microoium e Duro plalinado 2::a:S
30.000,00 OCTACILIO P. RAMOS - Dir. do Dep. do Exp. � �

31.200,00 JOAO M. VERBINENN - Escriturario "Z. 2" � _
H O R Á.R I O �

25.200,00 2::a:S MANDA - das 8 às 12 2::a:S
31.200,00 PORTARIA Nr. 77 00 TARD� - Atende com horas Marcadas �

31.200,00 O J
�

2Z:S

25.200,00
..

snr, osé P�squalini, Prefeito Municipal em 2::a:S Residê.ncia e Consultório ao lado da 00
19.200,00 ex�r�lclo de Jar�gua do 'Sul, no uso das saas atri-IOO Preleítura Municipal - Fone 220 00
12.�00,00 buíções, resolve : .' 00 JARAGuA DO SUL - SANTA CATARINA �

��'488'00 Nomear Paulo Moretrl, pare exercer o' cargo de ����������f.§lw.�
2::a:S

27:600:�� Inspejor Escolar Municipal, Pddrão "Z.5", do Qua 2'.3S2::a:S2Z:S2Z:Scz:sc::a:s2Z:S2'.3S2'.3S2::a:S!§12::a:S2::a:S�OOOOOO�OOOO
18.000,00 dro Unico do Municipio, percebendo os proventos
24.000,00 consignados em lei.
30.000,00 Registre-se e Cumpra-se27.600,00

I P f27.600,00 re eifura Municipal de [aregué do Sul,
21.600,00 de Novembro de 1955.
21.600,00 JOS� PASQUALINI
21.600,00 Prefeito Municipal em exercicio
21.600,00
21.600,00
21.600,00
34.800,00
26.400,00
24.000,00
2,1.000,00
24.000,00
31.200,00
27.600,00
25.200,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

de

llixiBôfi06Üft8ÀI
AUX. TRAT.-SlfILIS I

UrblJno FrlJnzner
SOvina FrlJnzner
Cleto FrlJnzner

em 4
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Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul

1:'11:u Defronte ao Ginásio São Luiz

m �

11'11 Fotografias em geral - Filmes de varias �
1=-:1_"

marcas �x tamanhos I�IIT':,m á dlsposlçêo aparelhos fotográficos ele-

III maes <tVOIGTLÄNDER» e outros de ótima i:j
qualidade - com lentes azuladas. IIm Veja a exposição sem compromisso. :-:

iii D' d d -Ixh-' I
III ispon o o .me or equtparnenro, -Iiim pode atender á todo e qualquer II

L_,;SO:�:_:dO P.�:�:':='::����"- D
I_.I.'_ .,_ "__ .:.......;;_�

PORTARIA Nr. 78
O snr. José Pasqualini, Prefeito Municipal em

exercicio de Ieragué do Sul no uso das suas atri-
buições, resolve:

'
,

Conceder exoneração a Franz ßender, ocupan
te do carg9 de Extranumerário Referência XXIII, do
Quadro Unico do Muníclplo, em virtude de sua no

meação pare outro cargo.
Registre-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de leragué do Sul, em 4
Novembro de 1955.

JOS� PASQUAUNI
Prefeito Municipal em exercício

ii SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO ii
\!�::::::::::,:.:::::::::::=:::,::!".:=::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::J1

y.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.....

II Ir JP>�§I({1l BlEflEI � li
ii

' II

II RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 ii
.. 'JARAGU.Á DO SUL STA. CATARINA

II

Secção de lavagem, depósito de lubrificantes
combustível e acessórios.

'

Lubrificação-,carga de Baterias etc.

CONSÊRTO ...:. REFORMA. E RETIFICAÇÄO DE! AUTO
MÓVEL E CAMINHÃO.

•

PORTARIA Nr. 79
O snr. José Pasqualini, Prefeito Municipal em

exercicio de Jaraguá do Sul, no uso das suas alri
buições, resolve:

Nomear Franz Bender, para exercer o cargo de
Inseminador, Padrão '·X", do Quadro Único do Mu
nicipio, com vencimentos consignados em lei, e de
signá lo para ter exercicio no dIstro' de Corupá.

Registre se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 4

de Novembro de 1955.
JOSÉ PASQUALINI

Prefeito Municipal em ex�rcicio

PORTARIA Nr. 80
O snr. José Pasqualini, Prefeito Municipal em
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Aos interessados, a nossa TAC-TRANS
PORTES AÉREOS CATARINENSES S/A., ofere
cerá, a partir de meados do corrente mês, em
boletins, todos os dados do pleito eleitoral
realizado em 3 de Outubro, em todo Q. Paiz.

ovo PLANO DE TURISMO

ANO XXXIV - JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 12 DB NOVBMBRO DB 1955 - SANTA CATARINA - N. 1.866

Procure a TAO e deixe o seu pedido
feito, em nossas Agências, com o respectivo

. endereça, para que possamos, enviar o boletim
a sua residência ou escritório.Cenlro Agro·Pecuário. Esta Centro Agro-Pecuário, foi ta Catarina, sr. Newton sário de feliz casamen-

semana foi passada a criado para eles e con- Macuco. , to, o casal Felíx - Maria
escritura transferindo o tinuará a servi-los. ". Henn.
C e n t r o Agro-Pecuário Antes de terminar esta PlIdre Muller. De passa- A resídencía daquela
"João Cleophas", para a nota, ainda queremos frio gern, encontra-se em,Ja: benquista familia com

Associação Rural, satís- zar que, os snrs. Albano raguä o
..

rev. Padre Leo-
pareceram ínumeros amí

fazendo assim uma ve- Kanzler, vice-presidente pol�o Müller, da Congre- gos, tendo o. casal sido
lha aspiração dessa en- da Associação Rural e g�çao do Sagrado' Cora- saudado pelo professor
tidade de classe que Oldegar Kanzler, diretor çao de .Jesus. Wendelin Schmidt, que
congrega em Jaraguá do Departamento Agro- Ao. vlrt�oso s.acerdote, produziu uma bela ora-

mais de 1.400 sócios. Pecuário do Municipio, tqaUepJaáro,fqOuII.caoaedJe.utOgrrannedse- ção congratulatória pela •. """""".._ .._.,_.._ .._ .•_.': : 1 ""':I'-O==="-'!-''''Esse áto que tanta dís- foram à radio Jaraguá,. data que era comemo- :::.=111;;;;;:;::;_.. ,.=:.=•.=., i ... '-=;;-"='=';�

cussão deu na Câmara para que eles fossem. ver a d m. I.r � d o r do nosso rada IIF b IIIMt' _ . ". .

(Sezões, Malárias, ..

Municipal e serviu de se havia sido vendido UDlClpIO, ap�esen amos
Pel� manha, _na Igreja III e r�s . Impaludismo Iinstrumento para uma qualquer, animal ou ou- nossos cumprtmentos. de Sao E�tevao, o �ev. ...

.

\ii
.

Maleitas, Tremedeira
série de mentiras da ra- tros bens do posto, como Padre Lino Salier. Foi or- Padr� Jose rez?u a

sano; _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _dio local, teve a melhor eles mentirosamente pro- danado sacerdote
.

da ta MIssa e realIsou a so- ,

repercussão no seio dos palaram, m!ls a ra�io não Congregação Salesíana, lenida�e reliligiosa. "Capsulas Antisesonicas IIInossos lavradores, que deu um pIO. MalS· uma no día 9 'do corrente em Ao digno casal os eum- ---

··M" " ...

viram nele uma certeza vês dizemos: A mentira Pinheiros, Estado de'São primentos do "Correio III mancora IIIde que aquela grandío- tem as pernas curtas! Paulo, o rev. .Padre Li- do Povo". ". ...

III Em Todas as Boas Farmácias IIIsa obra administrativa
Ca�m.arll Munl·cl·pal. Esteve no

..
Satter, m.h.o .de tra-

d tI' Aniversários. Faz anos ho- :::
, .'"

cfp�,u:ãOg���i�noe:ti��� r�u.nida a Câmara Mn- ��c;�.nal Iamílía jaragua- je o menino Arão Paulo, III E um produto dos Laboratórios MINANCORA III
como foi o Posto de Bar- [nícípal, compare�end.o O rev. Padre Satler

filho do sr, Rudolfo P.,,,.
.,' .

' .�
ra do Rio Cerro em 1930. ��I7nre����e�::torlr �t rezará sua primeira San- is�ee:�:�: as�t:�in�a���� !It$!l!$;; l! J�m�!�.ll_. i::::�:���!�m��!=!:=,!�
Nunca é demals lern- delís Wolf, João Lucio ta Missa aqui, em 10. de

mem Beyer, filha do sr. Ibrar, que Artur Müller, da Costa, José Pasqua- Janeiro de 1956, as 9 ho- Hanz Beyer, propríetá- II""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�""=="""""==="""""="""""==�I

quando -lntendente, em lini, Francísco Modrock, ras, na capela de Barra rio do Posto Bayer. Dl.'. Benno Knudsen1927, estabeleceu identi- Erich Batista e Dorval do Rio Cerro.
Dr. Fernando A. Springmannco posto em Barra do Marcatto. Inspelor Municipal do Ensino.. Transcorreu ontem oRio Cerro. Quando veio Entre outros assuntos Por áto do' sr. Prefeito aniversário natallcío do

a revolução de J930, e
a Câmara resolveu de- Municipal foi nomeado nosso prezado amigo Dr.tomaram conta o go- sígnar os vereadores Inspetor Municipal do. Fernando A. Springmànn,verno o.s m.esmos homens João Lucio da Costa, Eosino o sr. Paulo Mo- ilustre médico nesta cí

que hoje líderam o PSD, José Pasqualini Fidelis retí, protessor do Giná- dade
snrs. Waldemur Grubba, Wolf' e Erich' Batista sio São Luiz. Di� '15 o sr. LeopoldoMarcatto, Marquardt e

'para representaram a Janssen, industrial nestaoutros, o posto foi extin- Câmara nafnstalação da, .Processos �anho� pela Pre- cidade.
to, tendo sido seus aní-

agência da Caixa Eco- lellu�a. O 'I'ríbunal de Ape- Dia 16 o sr. Antoníomais comidos em chur- nômica. !açao deste Estado, aca- A. Schmitt, industrial re-rascada ou vendidos. Os A. Câmara aprovou Da de -negae- os ·ngrav(}t'l' sídénte ém�Flõríânõpõlis
lliiiiiõiiiõiiiiõiiiiiii......iõiiiõiiiiiõiiiõiiiiiiijiiiiiiõiiiõiiiiiõiiiõiiii__iõiiiõiiii......iõiiiõiiiõiiiõiiiiiiâiiiiiiõiiiiõõiõiiiõiiiiiiiiiiiiiõiiiõiiiiiiõiiiiiiiiiiiöll

leítores devem estar bem contra o único voto 'do. interpostos por Ervino
I Na mesma data o sr. Rei�lembrados como aqueles vereador Dorval Mar- Br�ndenburg e Leo Esch- noldo Koehler.homens se vangloriavam catto, telegramas de weíler, n? �rocesso de Dia 17 a sra Amantínado áto,. chegando � man-

congratulações com a desaproprlaçao. que lhes Müller Ellinger, esposadar fazer um cart�o pos- Assembléia Legislativa e �oyeu a PrefeItura Mu- do sr. Frederico Ellinger,tal, onde apareCia o sr. Governador IrineU Born· DJCIP!ll., competente farmacêuticoJ_?sé Em�en�oerfer,\ en-! hausen pela aprovação !fOI advogado d� Pre-
na cidade de Blumenau.tao partI.dárIO daquele � e sanção da lei que feItura �esses feItos o Dia 18 a sra. GuilherestabeleCimento, segu- estabelece o Plano de dr. .SantIago, Promotor mina SaUer, esposa do

ra�do. um touro pelos Obras e Equipamentos. PúblIco desta Comarca .. sr. LUIZ SaUér, residentechIfres e com a legenda , .
.

"A José segura a toura". No, proxlmo número Glande Fesla Popular. Terá na Barra do Rio Cerro
. _ daremos detalhes dopro" lugar hoje na Barra do' 'e a sra. Wanny Weller,

.

Para que ISSO nao a- jéto de lei do orçamento Rio Cerro, grande festa' esposa do sr. Walter
contecesse, p.ara que es- de 1956 e das importan� em beneficio das obras Weller, dentista nesta
se es,tabeleCImen�o qu.e tes, emendas apresenta- do Noviciado Nossa Se- cidade.
honra Jaraguá � e �Otl- das pelos vereadores nhora de r átima. Dia 19 a sra. Olga da

Ivo; de comentarlOS lIson-
que apoiam a atual ad- A festa será'abrilhan- Go�ta� esposa do sr. João

g�I.ros d,e todos que o ministração, � emendas tada pelo conjunto ;Frei Lucio da Costa, indus-
,VISlt!l�, e que a Camara

essas de grande alcance trial em ltapocusinho; o

MUDlcIpal� compo�ta, de para a população' do nef· jovem Rubens Nicoluzzi
homens dIgnos (A�I so ha municipio, pois estabe- Bodas de Praia. Em Jara; e o menino Marcos, fi·
um palhaço, que e o dr. lecem construções de guazinho, onde residem, lho do casal. Levinos
Tamanduá), aprovou eom prédios escolares, estra. festejaram (lia 8, do cor- Edith Spengler, residen-
9. votps contra 1, a auto- das, pontes e dão sub- rente o seu 250• aniver· te na cidade de Curitiba.
rI__zaçao para_. fazer a doa- venção e auxilios as
çao. A doaçao traz para entidades culturais.
a Prefeitura uma econo-

mia de .cerca de oitenta Caixa' Economica. No pró·
mil cruzeiros, quantia que ximo numero daremos

poderá ser aplicada em detalhada noticia sobre
estradas, alem de evitar a inauguração ôntem Ie
a repetição de 1930, pa- vada a efeito da agen
ra fazer churrascos e ou- cia da Caixa· Economica
tras farras dos que ali Federal nesta cidade. O

queriam estabele,cer: se. ; áto f?i presidido pelo
, Estão pois de parabens Supermtendente desse

. os nossos lavradores, o estabelecimento em San-

Colabore com o progresso de Santa
Catarina, prestigiando a nossa Companhia.

Agência nesta cidade, a Rua Márechal
Deodoro, 319

com especialização na Alemanha

OPERAÇÕE;S das Doenças do Sistema Ne'rvoso - Diag
nóstico '- Neuro-Cirúrgico dos Ataques Cerebrais -

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

.

, Consultório:
Rua ·Mons. Celso n. 211

Eidificio Pngsley
Sala 908 �. 9°. andar

Residência;
Rua Comendo Araújo, n. 193

Edificio Silva Lopes
Apto. D -

.

100. andar

Fabpica de
papel Itajai

O numero passado de
nosso jornal foi impres
so em papel da nova fa.
brica Je papel da Compa
nhia Fábrica de papel najal,
com séde em ltajai e fa
brica em Igáras, neste

r

·r. ES�dOiabrica, instalada
, com que ha de mais mo-

I ' derno no ramo, com pro-
1,/ dução de soda, cloro :ce-
li lulose e pasta e papel,

vem preencher uma la
cuna na imprensa brasi�
leira, sempre lutando
com fafta de papel e su_
jeita ao racianamento de
importação.
Como os leitores veri-

I
ficaram, o produto é de
optima qualidade, riva
lisando com linha de

ag�a es�angeho, que
sempre usamos na im-
pressão de nossa folha.
Daqui enviamos' a di

reção dessa importante
fabrica, que tanto tem

COURO CABElUIfO. feito pelo progresso de
Santa Catarina e pela
indústria nacional, os
nossos cumprimento·s .

COITRA CASPA,
QUEDA DOS CA-

BfLOS-E DEMAIS

AffCÇOES DO '

T,,()'"�I,SO, ('APiLAR'
POR EX,CHÊNCIA
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" Pudi'm Medeiros' .. A Mel,hor Sobremesa II
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•

Ü) §ab2lo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
EJjJl2/ ,.... • dIa CllÃo W1EllIê[''';'1tN]l}l{f§IRlA\l jJonmnrH!e
.......�ú� t',
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'torna a roupa branquissima! •
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