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MunicipalCâmara ROUBOS E DESFALQUES
PUNIÇÃO ADEQUADA AOS LADRÕES DE DINHEIROS PÚBLICOS

Por J. DE CASTILHD PINTO
--_--:

A Imprensa não c�ssa I ínquérítos que se dize� 1 riamente, não importandode notícíar os rOUDOS, rrgorosos, mas da pum- que o roubo cometido
os desfalques, os desvios ção aos implicados pouco seja insignificante e

de verba, os financia- ou nada se tem sabido. muita vez com o fim de
mentos escusos rà que Parece que tudo 1em matar a fome.
se entregam frequente- ficado em letras mortas, Porém, quando o la
mente alguns chefes de e não é de admirar que drão é um "grande", por
repartições e serviços isso de fato venha acon- maior que seja sua res
do govêrno. tecendo porque geral- ponsabilidade no roubo

Essas falcatruas com
mente. os responsáveis a coisa fica abafada, e

os dinheiros públicos são por esses desvios são já aí o' desagravo ao

já hoje tão comuns em
"altos chefes", cuja "ho- Estado e' à. sociedade

nosso País, que pars
norabilidade" não pode não se faz necessário.

transtorma-Ias em ato ser ferida.

regulado por Lei falta Mas, se ao invés dos

apenas um Decreto
.. go-

"altos chefes", estivessem
vernamental. envolvidos no caso "pe-
Em torno de todos es- quenos funcionários",

ses roubos têm havido então sim, o inquérito
apuraria tudo e a mão

-------- da justiça se faria sentir
�"!!!"!'''!!!''!'''!!!''!'''!!!''!'''!!!''!'''!!!''!''!'''!!!'--� com toda a sua fôrça

repressora, para que o

Estado e a sociedade
ficassem desagravados.
Assistimos esta espé

cie de punição aos "pe
quenos" quase que día-

Discussão do Orçamento - Importantes emendas
sobre obras públicas e auxilios

Escola de Alto Rio Cerro. ra a Escola de Rio da
O vereador Mario Ni� Luz II.'

colini destacou verbas O sr. Fidélis Wolf 'in
de auxilio de Cr$ 30.000,00 cluíu Cr$ 20.000,00 para
para auxiliar a construo continuação da construo
çäo dos prédios escola- ção da Estrada Ríbeírão
res de Rio da Luz II e Alíce-Ríbeírão Cavalo e

igual quantia para o pré- crS '10.000,00 para auxí
dio de Rio da Luz-Vító- lio a construção da pon
ria. te sobre o Rio Jaraguá,
'O sr. José Pasqualínl

na Estrada Kressin.
O sr. João José Ber

reservou G r$ 30.000,00 o toll destacou Cr$ 50.000,00prédio escolar de Rio
para pagamento dos ter

dos Corrê�s;.Cr$ 30.000,00 renos desapropriados e

�ara o prédio da Esco�� construção do CemitérioPastor F. Schluenzen , Municipal de Retorcida
Cr$ �O.OOO,OO para a eons- e Cri 2.400,00 para au
trução de. uma ponte 80- xilío a caixa escolar do
bre o RIO Isabel Alto; G. E. Euclides da Cunha.Cr$ _14.000,00 para cons- O sr. Augusto Silvio
trução �e uma ponte so- Prodoehl destacou as im
bre o RIO Ano Bom; Cr'. portaueías s e g-u i n t es:
l�,OOO.OO para constru- Or$ 6.000,00 pará cada
çao da Es�ola Ano .Bom um dos janrdins de in
fundos, ate.!1 propríeda- fancia do G. E. Divina
de Paulo Muller. Providencia, Escola Ja.

raguá, G. E. São José e

Oomunídede Evangélica
de Oorupá; substituindo
a verba de Despezas Po
liciais em gratificação
ao sub-delegada de Co
rupá (Cr' 500,00 mensais)

TUR ISMO _ _ Dest.·no' e CrS 6.000,00 para gra-
. tificação ao encarregado

da Ilha de Santa Catarina' ��1���� J���� da

,
. O sr. Franeísco Mo-

Escreveu J. B. DOS SflNTOS drock ainda apresentou
Vimos de acompanhar te ano, está vibrando, e am projéto de lei man

pelas colunas dos Jornais com ela, as Delegações dando incluir no Plano
de nosso Estado, príncí- d� outros Estados, que Rodoviário Municipal a

palmente os da Capital, ali vão a fim de assístí- Estrada Stinghen, com

a campanha meritória rem aquele Congresso. 1.300 metros.
encetada em torno do lIapoaR, Amarelina, Canudos, Ca- Oomo vemos, enquan
Turismo em nosso Esta- choeira, Alagainhas, PorlO Sego- to os vereadores que
do. ro, llheos, Piraií Relinaria de eonstituem a maioria da

Apraz - nos registrar, Malaripe, Museos Hislóricos, Câmara trabalham e ze-

orgulhosos, este aconte- Bahia de Todos os Sanios,
'

as Iam pelos interesses co

cimento, posto que, se- Obras Hidráulicas de PIBlo Alon- letivos, a minoria vive
gundo o velho adágio SO, Caldas do Cipó, além dos no lero -lero.

. "A União faz a Força". belissimos templos reli- No próximo numero

Unamo·noR portanto, giosos e muitas outras d a r e mos de t a-
cada VE:'Z mais em torno atrações turísticas para lhes dos demais auxilios
do assunto, que vem po· uma semana de grandes e verbas destinadas aos

Ilarizando a opinião pú- ,emoções, serão visitadas demais serviços públi,
blica. pelos congressistas. cos. ii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Somos, de opinião e Resta agora, a concre-I _. I .

A situação geral c.on· I Brigadeiro Eduardo Go-
temos a certeza será a

�..._.._.........,._
tlOua 1 d f

.

de muitos outros que co-
tização de tudo que di- '-""'-'-"-'--l _

ca ma, mas aIO ames,. Jvesse IOtenções

l.aDoram com o plano ga respeito ao TURISMO ee.REle •• pe.. nao c!>mplet�mente es- de Implantar qualquer
na ilha de Santa Catari-

� I
clareCIda. Nao se pode governo extra-legal no

TURISMO em nosso Es-
na, a bem de que, em A Gerência avisa aos seus assinantes que estão ainda diz�r o que motivou país.

tado, que esta campa· futuro próximo, vejamos em atrazo oom suas assinaturas, para nos remeterem a ação do General Tei- -x-
nha nâo deverá ficar só· C -t 1

.

d' �
com brevidade.

I
xeira Lott tomando me O sr. Governador Irl'-

t f
a nossa apl a, 10 Ica- Outrossim, comunicamos aes nossos assinantes de

'
-

men e nos ar Igos em da como Séde de um fora da_séde, e, aos de outras localidades, que poderão
didas dastricas com re- neu Bornhansen, publi�

Jornais, pois que, pensar Congresso Nacional de

� fazer. a remess.a dI) importância pelo Correio, podendo

I
ferencia ao governo cou uma nota oficial na

e não agir é pior do que Turismo, de vez que, para ISSO dedUZir as despesas postais. Carlos Luz. qual declara ser pelo
agir sem pensar. belezas naturais, não lhe --.............................. ..........___...............�............... Segundo General Lott, respeito a Constituição
Já tivemos oportunida. faltam; recantos turísti- o presidente da Repúbli- vigente.

de de nos referir, em ar- cos e apraziveis são en- ca com outros oficiais e ---x-

tigo anterior, ao projéto contrados em quantidade politicos preparava um O General catarinense
apresentado na Câmara

por toda 'ilha. Ha:vemos PLANO DE TURISMO g�lpe. O sr. Carl08 Luz, Paulo Vieira da Rosa,
Municipal de Florianópo· de nos bater por este noentanto.discursandona telegrafou ao Brigadeiro
lis, pelo Vereador Ger-

programa, até que en- Câmara, rebateu energi- Eduardo Gomes, dando�
cino Silva, projéto este contramos amparo ás Aos interessados, a nossa TAC-TRANS- camente essas afirmati- lhe seu apoio.
que determina a cobran- nossas reivindicações. PORTES A:ÉREOS CATARINENSES S/A., ofere- vaso Declarou que so- -x-

ça da Taxa de Turismo, cerá, a partir de meados do corrente mês, em mente a ele e ao Almi- Foram exonerados o
o qual, para gáudio dos A TAC - Transportes boletins, todos os dados do pleito eleitoral rante Pena Boto, chefe Almirante Pena Boto do
ilheua, foi aprovado pe· Acéreos ch!lta1rOinO��se SIA:t realizado em 3 de Outubro, em todo o Paiz. da esquadra, sé deve o comando da Esquadra e
los Vereadores que to- ompan Ia 10 catarl não haver derramamen- o Brigadeiro Gervasio
mam assento na .Edilida· neIlse; lançou em nosso te de sangue, pois quan- Duncan de Chefe do Es-

F
.

ó A Estado um PLANO DE Procure a TAC e deixe o seu pedidode de lorlan polis. s- TURIS'MO que or cer feito, em nossas Agências, com o respectivo do os navios saíam bar- tado Maior da Aeronáu-
sim sendo, um grande " P -

ra a fora, as fortalezas tica.
impulso foi dado ao PIa- to, com o apôio dos po- endereço, para que possamos enviar o boletim

atiraram 12 tiros, não
no de Turismo em Flo- deres públicos e dos ca· a sua residência ou escritório.

tendo a esquadra res-

rianópolis. tarinenses em geral; te- , pondido para evitar da-
Salvador, a bela e en· rá em futuro bem pl'ó· Colabore com o progresso de Santa d d

ximo a colhel·t·a dos lou. Catarina,' prestigiando a nossa Companhl·a.
nos e per as e vidas

cantadora Capital da de inocentes.
Bahia, séde do III COO'- ros, para o engrandeci- -x-

gresso Nacional de Tu- mento de nosso Estado. Agência nesta cidade, a Rua Marechal O sr. General Teixei- Café Filh�- já está �

ri.smo, marcado para

081 (Contribuição
do Departamento Deodoro, 319 ra Lott, declarou retirar melhor e consta que

dIas 29 de Outubro a 5' de Turismo da TAC) a afirmativa anteriór- vài reassumir o gover-
de Novembro do corren- . florianopolis, 2/11/55 mente feita cte· que o no.

A Câmara Municipal
iniciou a discussão do
projéto do orçamento
para 1956. Como já dis
semos a proposta envia
da pelo Prefeito Munící
pal dá um superavit de
Cr$ 536,220,00, que

.

so

mados ao excesso da
arrecadação prevista,
vai dar mais de um

milhão de cruzeiros.
A bancada da maioria

apresentou importantes
emendas ao orçamento,
dotando verbas para
obras públicas, auxílios
e subvenções. alem das
já previstas, no projeto.

corUeANDO! ••.

E não devia ser assim;
aos responsáveis por
roubos e muito princi
palmente aos ladrões dos
dinheiros públicos de
via-se aplicar uma pu
nição bem adequada, a

semelhança do que se

faz em certos países,
onde, na mesma lista
com o nome dos ladrões,
costuma-se acrescentar
o legar, .

o dia e hora do
fuzilamento dos mesmos.

O vereador Francisco
Modrock destacou CrS,
20.000,00 para cobertura
da ponte sobre o Rio
Jaraguá, ligando a es

trada Jaraguá - esquerdo
a margem direita;' Cr'.
10.000,00 para auxilio a

Associação das Senho
ras Evangélicas que tem
em construção 1:1. sua sé
de e CrS 30.000,00 para
auxilio a construção da

O sr. João Lucio da
Gosta destacou Cr'. . . .

2.400,00 para aluguel do
prédio da Escola de João
Pessôa e CrS 1.800,00 pa-

Oh!... Quanta sau

dade do "Centro de
Diversões!... Daque
las musicas dolen
lentes, d a que 1 a s

cervejas bem gela
dinhas servidas por
entre os "gritinhos
nervosos" das belas
"artistas", tudo à luz
romantica da pe
numbra! . .. Quanta
saudade daquelas
"noitadas" tnesque
civeis - falavam os

IDarmanjost -a.oabr:ll�',
nhados, cabisbaixos,
meditativos! Mas
"Elas", para quem
àquele "Centro" era
um verdadeiro pe
sadêlo porque esse

negócio de "meia"
é só para os pés, e

olhe lã, "Elas" ago
ra vivem alegres e

a "cochichar" assim,
umas com as' outras:
Irra... bem feito bem
feito. Irra.;. pIto fió
pito fió pra eles .

Irra... ql1em ri por
último ri melhor 1. ..
Manjaram! ...

JOCAPÍ

Inauguração da Caixa Econômica
Como haviamos anun- Artur Müller o sr. João

ciado, realísou-se saba- Lucio da Costa, em no
do último a instalação me da comissão de ve
da Agência da Caixa readores que represen-.
Economica nesta cidade, tava a Câmara e o dr. Ar
a éla comparecendo as químedes Dantas, advo
autoridades locais e gran- gado nesta cidade.
de número de represen- Logo em seguida foi
tantes das classes oon- empossado no cargo de
servadoras e populares. gerente da Caixa o sr,
Usou da palavra no Dalmonir Guedes Plaze

áto inaugural o sr. New- ra, do' Quadro do Pes-·
ton da Luz Macuco, pre-, soal da CEF, tendo o sr,
sidente do Conselho Ad- Ary Silva, inspetor de
ministrativo da Caixa agência lavrado a res-
Econoinica Federal em petiva áta.

'

Santa Catarina, o qual Após a solenidade foi
fez longo histórico sobre 'oferecido aos prese�tes
o valor economico das uma lauta mesa de do
Caixas e os fins a que' ces e bebidas.
se destinam. Ainda usa- Esta folha, gentilmen
ram da palavra, congra- te convidada, fez-se re

!u!a!ld?·se com a fe�iz pres�ntar no áto pelo sr.
IDlclatIva o sr. PrefeIto Pauhno Pedri.

Notas sôbre os acontecimentos DO Rio

-x-

A UDN considera ile
gitima e ilegal a situação
do atual governo do
Brasil.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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RELATaRIa DA DIRETORIA
.

. " ,�CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X 00
Senhores acionistas:'

.

. '. . � O O
.

C b O' A
I 00

Em atenção ao que dispõe os estatutos sociais, ..

O Doutor Paulo Peregríco Ferrelra, JUIZ de 00 r s n y
. u a s qUI n o 00

apresento o reletorlo relativo ao exercicio encerrado Dlrelto da �omar;::a de Jaragua. do Sul, Estado de

�. ,

00em 31 de Outubro do ano corrente. Santa Cetarlne, na forma da leI,. etc. . .

.

_

I CIRURGIÃO DENTISTA I �
Pelo balanço e demonstrativo da conta lucros FAZ �ABE.R ao� que o presente edIt�I, com � �

e perdas, constantes abaixo, poderão 08 srs. acto- prazo de vinte dles, VIrem, ou dele ��nh,e�lment� n- ! CLiNICA - CIRURGIA BUCAL - PRÓTESE 00
nlsres ficar interados da situação economica e flnan- verem. q�e. �elo Repr�s�ntante �o MIDI�teno �ubhco, � Tratamentos de canaes sob contrOle radiográfico �
ceira da sociedade. me fOI dlrlgtde a pençao do teor segumre : Exmo. 2:3:S Modtrnas Dontes móveis em micronium JI ouro platinado �

Ficam á disposição dos srs. acionistas todos Sr. Dr. Juiz d� ,?ir�i!o d� <;omarca: Vem o R.epre- 00 H O R Á R I O 00
os documentos referentes ao exercicio aludido, po- sen�ante do MIDI.sterlo Pu�hco, !1e�ta Comarca, Infra- 00 ,MANHÃ - das 8 às 12 �
dendo os mesmos serem examinados no escritorio asetnedo, em adItame�to a denüncla de fls. � e, tece 00 TARDE - Atende com horas Marcadas 00da sociedade, onde tambem poderão obter quaisquer as novas provas contlda� �os euros, denunerar AU- 00 Residência e Consultório ao lado da 00outros esclarecimentos que julgarem necessaríoe. GUSTO BLANSKI, brastlelro, casado, lavrador, re- � P f' ít M" I F 220 �, stdenre e domiciliado na visinha Comarca de São l:3S re er ura ! umeipa - one 2:3:S

Balanço do Ativo e Passivo, em 31-10-55 Francisco do Sul, por haver, durante uma briga em 00 JARAGI,IÁ DO SUL
_

- SANTA CATARINA 00
A T I V O que tom�ram parte os

_ de�?is denunciados, br.i�a OOOOOOOOOOOOOO�OO!OOOO�OOOOOOOOOOOO
essa motivada pelas razoes Ja expostas na peça InI-

ciaI citada, ferido a faca, a pessôa de Bernardino I====�"""'==�""""'="""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I

Zocatrelt, conforme consta e demonstre o Auto de

365823 60 Corpo de Delito de fls. 6, incidindo, dessarte, nas
. ,

penas do err. 129 do Gódigo Penal. Requeiro, assim,

I
seja o mesmo devidamente processado, íntímedo pera

Irôdos os termos do processo, pena de revelia, ex .

pedindo-se, para tanto, a competente precatória, ínrí
madas também as testemunhas abaixo arroladas,93.129,40 para virem depôr em dia e hora que forem designa
dos sob as penas da lei. Pede Deferimento. Ieragué
do Sul, 17 de Agosto de 1955. (a) José Antonio de

IIS. Thíago. Promotor' Publico. TESTEMUNHAS:
I cO]R lIIJ PA - �ANlrA CA3IrAJR..][NA

Alfredo Menel, residente em Poço Danta. Maria João I============.......=iiiiiiiii====__

da ôtlva (reinquirição) Corupé. Durcellna Silva (rein-
qulrlção) Corupá. Data supra. "DESPACHO: Publi- mEnl=I:=:ili=:r=:z=:��·__II",,__, ..............n-.@!e_.I...._............__n....__n...

'

__.a...__' ....__I "'--1!3

que-se edital com prazo de vinte (20) dlas, marcen- iI
O F

.

dAS' I295.856,20 do-se data para o interrogatório. Intime-se, Em � r. ernan O � prlDgmann'
18-10-55.. (a) Paulo i?eregrino Ferreira." E havendo

32.656.00 sido designado o dia 2 de Dezembro p. vindouro,
Cr$. 787.365,20 as 10 horas, pera ter lugar o interrogatório do réu

AUGUSTO BLANSKI, e encontrando-se o mesmo

em lugar incerto e não sabido, chamo e cito o dito
réu para comparecer nêsre Juizo, sala das audiências,
Edifício do Forum, no dia e hore supra mencionados,
'afim de ser interrogado sobre a denúncia que lhe é
feita, sob pena de revelia. E para que cheque a
noticia a publico e conhecimento de todos e do réu,

596.941,30 se passou o presente edital, que será afixado no lu
gar de costume e publicado pela imprense local.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos vinte um dias do mez de Outubro do ano de

190.423,90 mil novecentos e clncoenta e cínco., Eu, Amadeu
787 365 20 .Mahfud, escrivão em exercicio, o subscrevi.

. ,

, (a) PAULO PEREGRINO FERREIRA
Demonstrativo da Conta Lucros e Perdas Juiz de Direito

em 31 de Outubro de 1955
'

Confére com o original, do que dou fé.
Iereguä do Sul, 21 de Outubro de 1955.

O Escrivão em exercicio
AMADEU MAHFUD

Imobilisado
Edificios e dependencias
Maquinas e instalações
Imoveis

Estavel
Moveis e utenslllos
Almoxarifado
Maquinas Paes Leme
Veiculos

, Realisavel a curto ou longo prazo
CI Correntes
C/ Correntes mensais
Titulos em cobrança
Capitalisação

. Mercadorias
Partlclpeções
Emprestimos

Disponivel
Caixa

PASSIVO
Räo exigivel

Capital
Fundo de reserva legal
Fundo de previsão'

'

Fundo especial
Fundo de apreciação

Exigível 8 curto ou longo prazo
Letras descontadas
Dividendos
Gratificações

Mercadorias
Mão de obra
Despesas gerais
Juros e descontos
Fundo legal
Fundo de previsão
Fundo especial

'

Fundo de depreciação
Dividendos
Gratificações

�'"
..

'.

I

DOMINGO DIA 20-11-19C>õ

Dr• Francisco Antonio Piccione
��D][CO

Cirurgia Geral de adultos e criança" Cli-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

, o

139.973,60
183.700,00
42.150,00

Especialista em doenças de cl'ianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

7.828,10
18.441,50
12.859,80
54.000,00

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

C�iea Médica - Cirurgia Geral - Partos

16.095,00
45.278,10
158.591,50
6.475,00
66.290,00

400,00
2.726,60

( 460.000,00
'

53.000,00
17.000,00
10.000,00
56.941,30

Consultório e Residência: Rua Preso Epí
tácio Pessôa n. 206 (ex-resídencia de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

I �1�;;�"';:;al�:"':"'ili�·:"�-��7;:'� I
m::=:�'_"'_'aI'!!!!i!'DJ"Iiii!B III !ilS1d15!!J I I &ii 'II_IDI aBJIII_ li_Im

(i�;rilloõ;;od�rz;;do
I I ADVOQADO_I

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

I' /araguá do Sul I
.4Eàa4Eà@seàeYr.e��.,cr.

92.859,50
57.584,40
40.UOO,00

452.38�,40
15.851,90
15.000,00
9.891,80
10.000,00
56.941,30
55.200,00
40.000,00

e-s. 655.274,40

624.618,40
30.656,00

�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::11
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a II

!l RUA !'fAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 I!
li JARAGU,Á DO SUL BTA. OATARINA :t.!Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,

combustível e ace-ssórios. ii
iiLubrificação-carga de Baterias etc. ii
Ei

CONSÊRTO - REFORMA B RETIFICAÇÃO DE AUTO- ii

MÓVEL B CAMINHÃO. II
ii
::

H
.1 SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO U
\!":::::::::::::�:::::::::::=:::.o:::::::::::::::::=:::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.b�

Ieragué do Sul, 31 de Outubro de 1955.

.-JOÄO BATISTA RUDOLF são os melhores ,e CD o . D
.

D· t t • � "0.= �Ire er-garen e - malS baratos - It o o.f �
Parecer do Conselho Fiscal � �.� � .. ' .,

·U c-
Os ebatxo-ésstnadoe, membros do Conselho E

o o ... ..
Fi�cal da Industria de Madeiras. Ianssen S.A., tendo

II'
Produtos da:

� tJ!-< �ã ='examinado detidamente todos os documentos, balan- Indústria de Calçados 'IIJI o ON- CD o

ço e demonstretivo da conta "Lucros e Perdas", .... UII) oU) Q.

relativo ao exercicio social, encerrado em 31 de I Gosch Irmãos S.A. O r;; � g 8 �
Outubro de 1955, constatando sua perfeita ordem, e

'" ��.�:) ��são de parecer qué os mesmos devem ser aprovados Caixa Postal, 11
O ��.g &:

pela proxima assembleia geral dos sennores acio- 4) 3l c o"g

���·�'a:a;::II::r-::I�o6 d:: :::e�::�r:ed�96:�O
de

- Jaraguid-.Sw - i :ji�i � rD�.·�e�;;;-'w':it.;;="Ü
Santa Catarina U CI) o .....- c

II IISERGIO THO!'VISEN � �] 8�: IIIIIiI _
M]É D I C O

_._
'

HENRIQUE GEFFERT JR. II-

1-,'1-ARTUR ZIMMERMANN
....

1'1 CLINICA GERAL. - CRURGIA .- DOçNÇAS
__

------1.

m DE SENHORAS - PARTOS [i,Dr. Waldemiro Mazureehen
1-,'1-

ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi-
'1-1-'CASA DE SAUDE ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

1'1'1' Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- '1"'1:Rua Presidimte Epitácio Pessôa N°. 704
_. bagos, ne\7ralgia!S, ciática. Abcessos, furúnculos, _

(antiga residência de Emanuel Ehlers) 1-,'1- inflamação dos seios, dos o\7ários, da próstata. 1-1'1-Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças Afecções da pele, fístulas, \7arizes e úlceras re-
- Partof Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas Iii' bel!;les. Asma, afecções do estômago, etc... iiilndutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização . J, MASSAGENS ELÉTRICAS -

Tratament·1-.!I_I
- Ráios Intra-vermelhos e azuis. I III das Paralisias com reati\7ação das funçõeo

• ,., musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs -1-','-1..... ,-'- _ .._ .. __ � III cional dos músculos em geral, d·a bexiga, or-

fr
..

·I
..

;
..

iI e
..

i·;·
..

·····::I
..

e I··�
..

I·::·M'"illi ���:�g����À;tc�..

·DIATERMIA � ELETRO- Iii
l! '

Á !! III CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO III
!.!I!

- JARAGU DO SUL -

li .,.

inf�!�::��lh�� LUZ - Raios ultra-violeta e iiiMedicamentos e Perfumarias :: III ö
_ ..

ii .:1.'1:."1'1'1- CONSULT RIO - R u a dos Bomheiros 1-"1-11 S'imbolo de Honestidade (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
I. Oonfiança e Presteza ii

IIII das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas IiiI! A que melhor lhe atende li III RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350 :�H
'

e pelos menores preços
. J li III Fone 305 - J O I N V I L L E . S. C. III

�:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::.::::::::= !:::::::::".::::::::::::::::=..::=::::::::::::::-:!I C!I!!iIi!=i!!!ii!!i::=E!!!!!:==ii!i=m!!=;mEl!!!!�!!!i!!iiI!!!!!!!iiiI iii

Calçados

n IR GO655.274,40

: , :::::::::::: :::::::::::: :::::�:::::: :::�::::::: :::::::::::: ::: :r.::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::i :

'II� JD)lR\o ElielHI lKAlUfML&NN �::f!
ii . ::

.

ti MÉD][�O �IRURGIAO 11
Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-.I.. !:sidades de Colónia (Alemanha) e I Pôrto Alegre

ii
::

CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E ii

CLINICA GERAL ii
ii

ii Longa pI'atica em Hospitais Europeus ii
:: ::

i:'i: Consultório e residência: ii
ii

ii TeL 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 1i
:: ::
ii CONSULTAS: g
.: ::

i! . Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii

II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II
!1... Atende chamados tambem à Noite ...11
,.,\ t,.'··
i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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.

I i:ll:i Caminhões Automóveis Rádios

- á preços de Tabela com garantia da: Fábrica
ii Aceita-se Baterias velhas em conta pO,r Cr.$ 400,00 !!
II Casa Sonnenhohl laraguá. do Sul ii
� n
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Clube Baepéndi
Tri - Campeão da Liga Jaraguaense de Desportos

Atlético
Por decisão da Junta Dis

ciplinar da Liga Jaraguaense
de Desportos, que julgando
os acontecimentos verificados
por ocasião da partida reali
zada á 25 de Setembro, entre
os quadros do C. /i.. Baependi
x C. O. Ferroviário, resolveu
mandar disputar os 78 minu
tos restantes daquele jogo em

campo neutro, com déz joga
dores de cada lado, mantendo
assim as expulsões de Turibio
e G'rilo, tivemos sábado último
na vila de Nereu Ramos o

complemento da aludida pe
leja, cujo resultado de 4 x 1
em favor dos azurras veio
praticamente encerrar o cam
peonato patrocinado pela en
tidade dlt' rua Mal. Deodoro,
apontando por antecipação °
Clube Atlético Baependi como
campeão da la. dívísao da
LJD de 1955, e dado as con

quistas dos dois anos ante
riores, o pomposo título de
TRI-CAMPEAO da Liga Jara
guaense de Desportos. O jogo
propriamente dito não teve
um desenrolar tranquilo, isto
porque, o quadro do Ferro
viário iniciando o prélio ínte
riorizado numéricamente e no

marcador, tendo em vista sua

equipe estar composta de no
ve (9) elementos, dada a im
possibilidade da presença do
zagueiro Foite I, por motivos
de doença.. e o jogo ser ini
ciado com 1 x O á favor do
Baependi, resultado estabele
cido nos 12 minutos do prélio
ínteerompído, procurou com
rlroursos extra-esportivos trun
car o bom andamento do en
contro e consequentemente
impedir o mais possivel a

vitória dos azurras. dando com
isso a nota destoante do es

petáculo. Todavia de nada
valeu esta demonstração de
indisciplina dos jogadores de
Corupá, já perfeitamente co
nhecida do püblíeo esportivo
de nosso municipio, pois a

superioridade do Baependi foi
inconteste e o marcador de
" x 1 aí está para atestar a
melhor conduta dos baepen-
-díanos durante quasi todo o

transcorrer da peleja. Digo
quasi todo o tempo por um
motivo apenas. Iniciado o pré
lio e mesmo com o Baependi
consignando já aos 2 minutos

seu segundo tento, notava-se postura e desrespeito aos de
que a equipe do Ferroviário maís foi tão grande que ao

predominava no gramado, isto invêz de írrítar chegou a nos

porque, seus jogadores em causar dó, principalmente pela
desespero de eausa aplicavam ignorância de seus praticantes.
a tática de "pé no adversário", Dirigiu o encontro o snr. Ali
procurando désta feita ame- tonio Smeha, da Liga Jara
drontar os rapazes do Bae- guaense de Desportos, com
pendi o que lhes valeu por atuacäo aceitável. Não se [us
mais ou menos 15 minutos tifica entretanto a tentativa
uma supremacia .terrttoríaí, de agressão dos corupaenses,
muito embora estivessem in- pois si houve erros por parte
feriorizados. Entretanto com de S.S. êsses foram em maior
o decorrer do tempo as colsas parte em prejuizo do próprio
foram mudando, pois a nova Baependi. Assim se conta a

chave não surtiu os efeitos historia do complemento do
desejados, e já a altura do prélio em que o C. A. Bae
vígéssímo minuto éra o Bae- pendi com uma atuação de-
pendi quem comandava todas véras superior levantou ga- A Diretoria do G. E, \

as ações, não dando chance lhardamente o titulo de Tri- "Esclídes da Cunha" de
ao adversário para se armar, Campeão da LJD. Nereu Ramos, avisa que,
mesmo continuando em exe- R'f d Rádí b
eução a tática já focalizada. OUTROS DETALHES a I a o 10 em e-

A contagem .foi aberta aos 2 Local: Nereu Ramos - 1. neäcío daquele mesmo

minutos por intermedio de tempo: Baependi 3 x 1 - Final: estabelecimento, corre
Guido que recebendo em ötí- Baependi 4 x 1 - Marcadores: rä na última quinta-feira
mas condições de Chadéco Chadéco, Guido e Jorge para d t

A

I
fuzilou sem apelação para Atti, os vencedores e Tião para os

O corren e mes pe a

tendo Tião diminuido aos 10 vencidos - Renda: Cr$ 995,00 Loteria Estadual.
minutos numa falha do ar- - Juiz: Antonio Smeha. 8e O primeiro prêmio
queiro Gaulke, pará Chadéco Quadros - C. A. BAEPENDI: daquele sorteio ultrapas
aos 21 aumentai" o marcador Gaulke, Eduardo e, Octacilio; sar o final 400 valerá o
cobrando magistralmente uma Taranto, Balloquinho e Seh
penalidade de fóra da área. werdtner; Jorge, Guido, Cha- segundo prêmio e assim
Na segunda fase o Baependi déco e Oswaldinho. por diante.
procurou garantir o marcador FERROVIÁRIO: Atti, Folte IT Nereu Ramos, 17/11/55
�!c!����e ::�a �ef:�:�d� Fe����?���ii��g���'Ü�. e Atenção �'O---b------���:��d�r���o�:!b�ind� Declaração É expresemenre proibido � roi içào
fóra da área que surpreendeu caminhões e caminhonetes Proibo terminantarnen-
o arqueiro Atti e fixou em TD>tn\,sto �p �dJl1Ul.PAlp Nós abai:x;o assinados, a conduzirem passageiros, t t d d 1
definitivo o scorre em 4 x 1, 1.[ lUlU> \UI \.W� U)<ru, W� Bertholdo LlDd�rman� e conforme arr. 18 da lei n.

e a .en ra a e qua quer
com que veio se encerrar o sua mulhe� Hílda LlI�- 6 de 26-3-54.

pessôa em minha pro-
prélio. Vitória justa e incon- Jaraguá do Sul - Sanla Calarina dermann, VImos á. públí- Tarnbern .é prolbldo o

priedade sita em Corupá,
testável do Baependi, que � com fcente para linha
além de vencedor por larga De acordo com o Art. co, pOAr nossa Iívre e estacionamento de velcu- Ferroviária e fundos pa-
margem de técnica sobre seu 273 do Regulamento Ba- expontanea vontade, re- los contra mão. ra o Rio Humboldt.adversário, ainda demonstrou tratar nos das palavras
possuir um quadro formado ni�ário do Estado, fic�m . . .

-

Ieragué do Sul, 10/11/55 Oorupä, 27-10 55
por jogadores descentes e avisados todos os proprie- mjunosas que assaca- CALlXIPO DE PAULA Vve. Maria Gomes
d!sc!plinados, poís o Ferro-, tários, de Bares, Restau- mos c?ntra a honra da Enc. da Pise. de Transito
VIári,,? foi o co�trari� e a ex- rantes Hoteis casas de sra. VIúva Anna Hon-
cessao de Atti e Foíte II, os

' ,

burg POI'S que nada te
demals naufragaram na indis- se.cos. e molh�dos, Con-' ,

-

cíplína, método aliás muito feitarias, Fabricas de eon-
mos centra a referida Engenho de Cana

empregado pelos jogadores de servas, Verdureiros, Bar- viúva, que é pessôa hon
Corupá. Outro �specto que bearías Ondulação Per- rada e conceituada no
chamou a atenção dos pre-

'
- - Rio da Luz

sentes foi a maneira de se manentes, que nao sao /'

portar' a torcida (si � quel permitidos empregados Jaragua do 8ul,17/11/55
ser chamada) de O o ru p á. sem Cadernetas de Saú-I

Berlholdo Lindermann
Fran.camente meus amigos é de uma vês encontrados Hilda LindermanR
preCISO ter estomago para

'

aguentar e paciência para empregados sem as re-

aturar, pois a falta de com� ferida's Cadernetas, estes

'NUNCR EXISTIU IGURL

Aviso

"VIGOREL LI"
A MACHINA DB COSTURA

maís a f a m a d a no país
(vendida com 15 anos de
garantia) á vlsta e em

p r e s t a ç õ e s razoaveís.
Peça uma demonstração

.

sem compromisso na Casa'

Negócio de Ocasião Re�1 nesta pra.ça, distri-
bUIdor au t o r I s a d o no

Por meio deste, quero
avisar ao comércio e ao

povo em Q'eral que, desta
data em dlame, não fica
rei mais responsável por
qualquer éros ou dívidas
que fizerem oe meus fi
lhos Paulo e Alvino Oes-
ser.

_
Estrada Ízabel-Corupá,

14/11/55.
GABRIÉL GESSER

Vende-se um completo.
Tratar com Ignácio. To

mesellí, lrepocusínho.

Declaração

Declaração
.
Eu, abaixo assinado,

Victor Hornburg, venho
pela presente retratar
me publiuamente, dos
conceitos menos verda
deiros; que contra as

pessôas de Bertholdo
Lindermann e sua mu·

lher Hilda Lindermann,
assaquei, pois nada te
nho contra a conduta do
casal acima mencionado,
pois que trata-tle de pes
sôas de bom conceito e

honestos trabalhadores.
Jaraguá do 8ul,17/11/55

Viclor Hornburg

Proibição
Proibido á entrada de

pessôas em minha proprie
dade, sem minhö licen
ça, afim de caçar, tirar ta
cuáras e estragar as plan
tações.
Não me responsabilizo

pelo que possa acontecer
elOS infratores ela presente
proibição.
Guaramirim, 16/11/55.

LtO EUGE.IO SOCREPPA

serão Ruspensos, e os

proprietários serão mul
tados de acordo com'o
Art. acima mencionado.

Dr. Erich Kaufmann
Chéfe do Posto de 8aúde

Por motivo de mudaDo
Nós abaixo assinados, ça. vende-se 4 terren05,Bertholdo Lind�rmann. e duas casas, bons ranchos,

sua mulhe� Hllda �11�- engenho de açucar, fabridermann, VImos á. pubb· ca de farinha contendo
co, pOAr nossa lIvre e luz propría.
expontanea vontade, .re-I Sito em Caminho do
tratar-nos dos, conceItos Morro-Estrada Isabel, dis
::nalévolos �ssacados c?n- trito de Corupá.
.ra a pessoa do �r. VlC- Informações com Rober
tor HOfnburg, pOlS q�e, to Hass ou com o pro
nadaA temos contra dita prietário Gabriél Gesser
pessoa, que é, trabalha- em Estrada IzabeL
dor, honesto, probo e

bem conceituado no Rio
da Luz.
JaraguádoSul,17/11/55

Berlholdo Lindermaoo
Hilda LindenD8nn

Amistósos em Revista

Avaí4 x

DOMINGO

João Pessôa 3
Local: João Pessôa - 1, tempo: Avaí 2 x 1 - Final:

Avaí 4 x 3 - Marcadores: Lourival (4) para os vencedores
e Francinha (2) e Rolando para os vencidos - Renda: Cr$...
410,00 - Juiz: Octacilio P. Ramos - Preliminar: Aspirantes
João Pessôa 5 x Garibaldi F,C. f - Aliormalidades não houve.

Quadros - AVAÍ F. C.: Alvaro, Acácio e Néco; Pedro,
Miro e F�rreira; &_ilveira, Quincas, Aguiar, Lourival e Baier.

JOAO PESSOA: Tomazelli, Alarico e Alidio; Francinha,
Floriani e Jango; Alfredinho, Etti, Rolando, Solano e Nestor.

Agua Verde 4 x Figueirense 1
Local: Ilha da Figueira - 1. tempo: Agua Verde 1 x O

Final: Agua Verde 4 x 1 - Marcadores: Horst, Cido, Agenor
e Schünke para os vencedores e Cruz (penalty) para ,os

vencidos - Renda: Não foi informada � Juiz: Manoel Santos.
Quadros - AGUA VERDE: Lite, Zéca e Paiva; Pereira, 'Tonlco dos convalescentes

Vino e Schünke; Adolar, Horst, Cido, Agenor e Santos.

I ToniC,o dos desnutrl'dosFIGUEIRENSE: Chico, Heitor e Rafael; Alberto, Ribeiro
e Rocha; Cruz, Humberto, Fernandes, Sanson e Dionisio.

TERÇA-FEffiA - Dia 15 de Novembro Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

Baependi 4 x Estrela 2
que Criam, Crianças, ra-

quíticas, receberão a to

nificaçã? geral do orga-

�����t��L
CONTÉM

Proibido terminadomen
te a enrrada de pessôas em
minha propriedade sem,

licença, afim de tirar ,trato
e estragar as plantações.
Não me responsabilizo

pelo que possa acontecer
aos infrat�res da presen·
te proibição.
Nereu Ramos, 12/11/55

JOSÉ DALCANALE

EICELNT &8

ELEMV,NTOs T�lfICOS

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

Proibição

Local: Nereu Ramos - 1. tempo: Baependi 3 x 1 - Final:
Baependi 4 x 2 - Marcadores: Nutzi, Samir, Getulio e Valério
(contra) para os vencedores e Nique e Lile para os vencidos
- Juiz: Albano Menel - Renda: Cr$ 280,00.

Quadros - BAEPENDI: Rolli, Eduardo e Piazera (Jorge);
Horst (Piazera), Balloquinho e Schwerdtner; Nutzi, Jorge
(Horst), Samjr, Turibio e Getulio (Zico). /

BSTRELA: Osni, Julio e M:oretti; Daniel, Valério e

Alcides; Nique, Getulio (Dalmo), Lile, Menel e Felippe (Chico).
(

Ipiranga 2 X Floresta (Joinvile) '1 ßcordeo-es "IOOf�CHlnl"Local: Rua Quintino Bocaiuva - 1. tempo: Ipiranga 2 x O U U
Final: Ipiranga 2 x 1 - Marcadores: Bubi (2) para os vence- Os ins tr um e nt os mais
dores e Tavares (penalty) para os vencidos - Juiz: Walde- f d d

'

mar Julio da Silva (Liga Joinvilense de Futebol) - Renda: fa ball!a dOS o paIS agora
CrS. 410,00 - Aliormalidades não houve. a rIca os com vozes de

Quadros - IPIRANGA: Antoninho, Garrincha (Alarico) 'aço suéco i n o x i d a ve I,
e Olinlio; Faustino, Bauer e Thomsen; Bubi, Lourenço, JacU, de 48 80 e 120 Baixos.
Mengarda e Zico.

. 'T' t
FLORESTA: Bique, Braguinha e Henrique, Béto (To-

em para pron a enrrega
péte), Tavares e Cachimbo; Francinha (Mathes), Tonho, por preços de tabela, a

Borbinha, Batata e Silvio. Casa Real nesta praça.

msmo com o

--- .._---

II� ;�ôfiß6�IBAI,I AUX. TRAT. SfFILIS I

PARA FERIDAS,
E C Z E M A s.
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ES P I N H.A S, E te.

Proibição
Proibimos terminante

mente a entrada de pes
sôas em nossas própria
dades, afim de tirar e

estragar as plantações.
Não nos responsabili

zamos pelo que possa
acontecer aos infratoras
da presente proibição.
Estrada Jaraguá Es-

querdo, 31-10-55.
Urbano
SOvino
Clero

F,anzner
F,anzner
F,anzner

- - municipio -

, Negócio Urgente
Por m o t i v o de

doença, vende-se uma
vaca JERSEY, dan
do 12 Iitro� de leite
por dia.
II) f o r m a ç õ e s na

Oficina de THEO
RO J. WOLF.

f "",,,4 CK>I!NÇ" .IUY...._
MlltT8 NRIGOaA .... ".... P".
wluA E P..".. .. ."QA. 00....
UM 80M ..UXIL". _ T".. , ...
htt ...l'0DtMI! ._v. ..L....L.
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I", .!Ftua Ia ", _"lA so.
.....&_"O ,.....�:
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'� "laTULA.
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,

I"'R'OA.
D."TRO.
.... CHA.

•Rim QE NOGUEIRA·'
00MN80I00 MÁ '" ....oe
.......... MoA �AII"'_

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

TALHERES PE .AÇO
IODlldavel

da mais afamada marca

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

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

,

MUNIZIPALKAMMER L o K A L E 5
Diskussion des Voranschlages - Wichtige Verbesserungen 'über G o I den e Hochzeit. Am lilberne Hochzeit. Gestern,

öffentliche Arbeiten und Hilfen· 16.d,M. feierte das Ehe feierten ihre stberne Hoch
paar Leopoldo Ienssen zeit das Ehepaar CarlosDie Munizipalkammer 30.000,00 fuer das ôchul- Herr Augusto Silvio Teresa Piske Jenssen ihre Leopoldo Mey-Frlda Iens-eröffnete die Diskussion gebaeude " Pas! o r F. Prodoehl beantragte Iol- goldene Hochzeit, was ein sen Mey.ueber den Voranschlag Schluenzen"; Cr$ .... gende Summen: Cr$... geellschaltllches Zusam- 'Von grössten Beziehun

fuer 1966. Wie wir schon 30.000,00 fuer den Bau 6.000,00 fuer jeden, Kin- mentreffen bedeutet, das gen in dieser Stadt, nicht
betreffs des durch den einer Bruecke ueber den dergarten des G.E. Divina alle Bevölkerung Jaraguás nur, da es sich um Per
Herrn Praefekten einge- Rio Isabel Alto; Cr$. . . Providência, J a r a, g u á-, in ihrem Heim versammelte. sonen von Wertschätzungreichten Voranschlages-14.0UO,00 für den Bau ei Schule, G. E. São José Verheiratetinlndaialam und Achtung handelt wie
sagten, gibt es einen ue- ner Brücke ueber den Rio und die Evangelis-che Ge- 16. Januar 1905, wohnen I auch durch ihre Anstren
berschuss von Crê. ... Ano' Bom; Cr$ 10.000,00 meinde von Corupé ; die sie seit dem 10. Januar gung und Zuneigung, die
õ36.220,00, der summiert für die Wiederherstellung polizeilichen Spese.n Iuer 1908 in Ieregué und ge- ihr mit pem wesentllchen
mit den vorgesehenen der Strasse Ano Bom den Sub-Delegado 10 Co-

wannen sich bald, das FortschrtU von der Iara- Hochzeil-Hadlich:lromm. Am
Steuererhebungen ueber fundos bis zum Eigentum rupá auf Gratifikation zu, Verreuen der Bevölkerung guéenser Gesellschaft ge- 12. d. M. fand in dieser
eine M i II i o n Cruzeiros von Paulo Müller. erhcehen (Cr$ 500,00 rno- und der lokalen Politik. zollt wurde, sorgsame Fa- Stadt die Hochzeit von
ergeben wird. Herr João Lucio da natlích] ��d .Cr$ 6.000,00 Leopoldo Ienssen versah milienoberhäupter v o n Fräulein Krlseldls Hadlich,
Die Mehrheitsparleien Costa beantragte Cr$. . . als Grarlflkation fue� �e.n schon das Amt eines In- christlicher Bildung, wer- T-oc.hter de� Eehepaares'reichten wichtige Verbes- 2.400,00 für die Miete des Angestellren der pollzeill -

rendanten des Distrikts den sie im Herzen der Alvím Hadllch und Elly
serungen zum Voranschlag ôchulgebäudes in João chen Radiostafion in Ja- Friedensrichters und Po!i� grossen Zahl der Perso- �adlich, Industri�lIer in
ein, Klauseln fuer öffent- Pessôa und Cr$ 1.800,00 raguá. zeidelegados und war eine nen, die sie achten und I díeser Stadt, mit dem
liehe Arbeiten, Hilfen und fuer die Schule in Rio da Herr Francisco Modrock kritisierte und ehrliche dieses .Zusemmenrreffen Junggesellen Edgar Tromm
Zuschuesse, eusser den

I
Luz II. reichte noch einen Geser- Autorität, die sich das im familiären Leben des aus lolnvllle statt.

schon im, Antrag vorge-
'

Herr F,idélisWolf schloss zesantrag ein, in den mu- Wohlwollen aller Iaregué-: Eehepaares miterleben, Zu dieser festlich regtssehenen. Cr$ 20.000,00 zur Fort- n i z i p ai e n Strassenver- enser zuzog. hoch geschãfzt. Nach den trierten Begebenheit spre-Der Kammerrat Francis- setzung d� Baues der kehrsplan die Estrada Das, Ehepaar hat sechs verflossenen fünfundzwan- ehen wir den lungver-co Modrock beantragte S!ra�s: Ribeirão :AJic�- ôrínghen mit 1.300 Metern Kinder, Walter Ianssen, zig Ehejahren, wird man mählren wie auch ihren, Cr$ 20.000,00 zur Deckung Rlbelrao Cavalo mit em I mit elnzubezlehen. Despechenr, Frlda, Tecla, sicherlich an diesem fest- werte-n Eltern unsere herz-der Brücke ueber den Rio und Cr$ 10.000,00 zur Maria, Adele und Silvia, liehen Datum nur allge- lichsten GlueckwuenscheIerazué, der die Strasse Unterstützung des Baues �ie wi� se�en; lebt .díe die alle verheiratet sind. meine Freunde verzelch-
Jaraguá Esquerdo mit dem der Bruec�e ueber den Mlnderheír

.

10 lero.I�.ro, nen koennen.
aus.

rechten Ufer verbindet; Rio )aragua an der Srras- weehrend die Kammerraie,
Cr$ 10.000,00 als Llnrer- se Kressín.

'

die die Mehrheit der Kam-

d Sstützung fuer der. Evan- Herr loão José Bertoli �er bilde�, arbeiten und In er taats-geltsehen Frauen-Verein, beantragte e-s 50.000!00 dl� kollektíven Interessen
dessen Vereinssitz sich zur Zahlung der enteíg- mit Sorgfalt behandeln. versammlungnoch im Bau befindet, únd neten Terrains und Baues In .der nächsten Nummer

,

'Cr$ 30.000,00 als Unter- des Munizipalfriedhofes in b,l ingen wir Elnzelheltend B d n ld d lt - Wie wir schon bekannt-stützung es aues er Ketorcl a un wei ere ueber die meisten Unter- -

Schule von Alto Rió Cerro. ,Cr$ 2.400,00 zur Unter- stützungen und Klauseln gaben, erlangte die Regie-
Der . Kammerrat Mario stützung der Schulkasse fuer die meisten öffentli- rung in der Gesetzgeben-

NicoJini beantragte eine des G. E. Euclides da chen Dienste. den Versammlung des
Hilfsklausel von Cr$... Cunha.' E.. -Jlf.. Staates die Mehrheit und
30.000,00 zur Llnrersruer-

,
zwar durch die Unterstüt-

zung des ßeues der Schul- zung des trabalhistischen
gebäude von 'Rio da Luz II E- '-h' g d S a kasse I Deputierten Estanislau Ro-
und die gleiche Summe

_

Inwel un er p
_

r I mgeaWn�hwltS�ur�ee� in Mafra
fuer das Gebäude von Rio

(C
-

E )da Luz-Vltórte. al1:a COnOmICa" Herr Romanowski fandHerr [osé Pasqualini dl H It n íner : Kolle.

di k
- Ie ir u g se r -

reservierte Cr$ 30 000,00 Wir wir bereits bekannt- Eintragung I� Ie respe -

gen und der des PSDfuer das Schulgebi1eude gaben, fand. am letzt�n tive Akre eingesetzt. unpatriotisch, den Arbeits-
in Rio _dos Corrêas; Cr$. Sonnabend dIe Insta'lll�- Nach" der Feierlichkeit plan, E r h ce h u n g des

rung der Sparkasse 10
d d A d Beamtenapparates und 'an-

dieser Stadt statt, zu der, wur e. en nwese� en
dere Geserzesanträge, diedie lokalen Autoritaeten San�wlchesu nd Getranke--
dort seit Jahren ruhten,G I CHT - E I N E und eine grosse Anzahl offerIert.
aus Schabernack derKRANKHEIT D E R der Konservativen und Dieses Blatt, das freund- Meht,heit nicht ànzuneh-" RE I CH EN" � Volkskla3sen erchienen licherweise eingeladen war, men.

Gicht git vielfach als eine wtJren. wurde bei dem Akt durch Man befand sich mit 19
Krankheit reicher Lente. Wir - Zum Einweihungsakt er- Herrn Paulino Pedri ver- zu 20 in der Minderheit,wissen aber h�ute, _das.s dies griff Herr Newton da Luz treten. die pessedistischen Depu-nur sehr bedmgt rlchtig ist.

Macuco Praesident des E..J_ fierten zogen sich aus demDie Anlage zur Gicht findet '

sich bei allen Volksschichten. Verwaltungsrates der Bun- Raum zurück, bis der Pali
Wohl kann, bei bestehender d'essparkasse in Santa durch Herrn Romanowski
Anlage, eine zu gute Leb�ns- Catarina, das Wort, der ,geregelt wurde. Bei Ein-weise den Ausbruch der Glcht

eine lange Geschichte über leitung der Diskussionenbeschleunigen und den Zustand . .

'

schwerer 'gestalten. Aber auch den wlrtschafthchen Wert hielt eE\ der Deputierte Ibei einfacher Lebensweise der Kassen und den Zweck Barroso 'vom PSD fuer
kann eine erbliche, gichtische derselben erzählte. Ferner richfig, angreifende WorteAnlage im Laufe der Jahre z� nahmen noch das Wort zu sagen, was ihm einenschweren Stoerungen fuehren. -'. CEin klinisch erprobtes und Herr Joao Luclo da

. o�ta, Faustschlag des Deputier-
empfohlenes Mit t e I gegen im Namen der KommISSIon tem Wolney (PSP) eintrug.Gicht ist Togal.. Auch bei der Kammerrrere, die die

M'11 der Mehrhel't wurden liO:Ea_C:::::::U=:::::C::::::=O,C:::::::=OC:::><:::;OC:::::::::OO::::::-:::>C::::::=OC::::::::O�O(jRheuma, Neuralglen, Ischias, Kammer vertraten und zu -.::I_ _

rr���:ft��sl�rs�e���:����= der glücklichen initiative schon die �ingem�tteten O Celso Branco Otreffliche Dienste. Togal-Ta- des Herrn Präfekten Artur <?ese!zesantrage" e��sch- O Despachante Aduaneiro Obletten haben Ungezae�ten Müller gratulierte, und

I
hesshch der 40% Erhohung ,

Hilfe und Schme;rzbefrell�ng Herr Dr. Arquimed�s Dan - des Beamtenapparates, des Matriz: Rua Babit"nga, 23 �ilial: Praça ���eral Osó- Ogebracht! TogaI hilft ArbeIts-, ., Ärbeifsplanes und Gründ. - Edif. próprio - Telefone, rIo! 115 - Edlfict� .�antafaehigkeit und Wohlbefinden tas, Advokat 10 dIeser
h f 213 - Cx. P., 35 - End. Juha- - Apart. proprIo, 32 OJ

wieder herzus.tellen. To g a I Stadt. u.ng des Rechensc ii tsge� Tel. �Branco- Telefone, 4773loest die Hamsaeure. Weit ue- Anschliessend wprde der rlchls des Staates ange- S. Francisco do Sul _ S.C. Curitiba Paraná

��:�78g�b�:rZ!rC:u� t:b�:�:; Ger�nte. der Kasse! Herr nammen.
Importação _ ExpQrtação e Cabotagem _ Ques-Weise. ueber die Wirkung des Dalmomr Guedes Plazera, Die Deputierten, die die tões administrativas

TogaI geaeussert. Machen Sie aus der versonalliste der Mehrheit unterstützen sind
bem com.o todos os serviços junto à Alflndeg. OnOQh heute einen Versuch! CEF in sein Amt durch v'on der UDN, vom PSP, O de São Francisco do Sul, são executados com pon-Kaufen Sie aber nur TogaI. den' -Agenturl'nspekt'or PRP PDC und el'ner vomIn allen Apotheken und Dro-

A S'I d h' "

O tualidade e presteza, dispondo para êste fim Ogerien erhaeltlieh. Herrn ry I va, ,u r c �����s:a:l���� PTB.
d'

-

f 't crilo'riosm�z::6:S�2:3S���m:s2:m Jetzt wird sich die Sache

�
e umd orgamzaçao per el a com es

rendem! ,e técnicos. ()
BLEIOHSUOHT, Di8ppe de páteos para depósuo de míldeira
BLUTARMUT junto ao quadro da estação e nosb trapiches

de embarque da Conta da Cruz, em como
Arsenoferratose - Boehringer Haemo,rrhoid,en armazem para depósito de mercadorias em ge-bietet rasche und zuverlaesFige I

. .

h d Ob
•

d dHilfe. Arsenoferratose enthaelt Juckreiz Ekzllme, Fissuren. ra , Junto aos traplc es � em arque� na CI a e.

Arsen und Eisen, die bekannten Haedensa (Pomade) be- M d tBlutbildner nU,d �eb.t den Ap- ruhigt schützt heilt. 80- Encarrega-se de Em'arques de adei!'as e e ou ras

petit, besonders bel Ktndern únd .'
W' k

'

b Mercadorias para o exterior do Brasil e

Ojungen Maedchen. Allgemeines fortlge .

Ir �ng, eque- Localidaltes Brasileiras
Kraeftigungsmittcl. Schmeckt gut me ApplIkatIOn. Formel .,
und wird selbst von magen· der Haedensa - Gesells- O Tradição lie mais de 20 ,anos, de serviços constantes 00empfindlichen Patienten immer chaft, Berlin. Zugelassen 00 ,àS maiores firmas do E.tado, e dos estados visinhos. Overtragen.

'

b
.

d d t h KJetzt auch als Tabletten in Tu- el en, eu sc en ran-
�=::::::=- .c:::::>.

1="";'==================-" ben zu 30 Stueck erhaeltlicb. kenkassen. 8:::::::=OC::::::::OC::=::II=:::::OC::::::=O===-�=:::::::OC:::::::::Oc:::::="r:-:=C::::::=OC:::=(i

Die Traurigkeiten wer

den gewiss durch ihre
Freunde, durch die Umar
mungen und Glueckwuen
sehe festlich aufgehoben,
denen wir unsere Glück
wünsche in der Hoffnung
beifuegen, dass die Zu
kunft ihnen weitere drei
hundertundfündundsechzig
Tage forilaufender Glück
lichkeil bescheren mcege.

(

E.. Jm

DE. BenDO Knudsen
com especialização na Alemanha

OPERAÇÕES da. Doenças do Sistema Nervoso - Diag
n6stico --, Neuro-Cirúrgico dos Ataques, Cerebrais -

'IEpilepsia - Paralisias - Plástiea de Lacunas Ósseas do
Crãneo - Cirurgia da Dôr ,

Consultório: -

I
Residência:

Rua Mons. Celso n, 211 Rua come.nd, Araújo n. 193
,Edificio Pugsley Edificio Silva Lopes

'Sala 908 - 90. andar Apto. D - 100. andar

C U H. I � :m:' JB A

Vende-se Vende-se
o melhor �onto de ho· 2 A I a m b i que s com

tel nesta cidade.
, capacidade de 100 litros

Motivo da venda será cada.
explicado ao interessado. f Moenda de ferro,
InformSlQões nesta ge· posição horizontal.

rência.
�.

I Tratar' nesta redação.

Vermifugo ,suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

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

Proteja a saúde de seus tilhos e a l>ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje' mesmo uma LOMBBIIJUEIRA
.

,MINANCORA para o seu filhinho.
E um prodbto dos Laboratórios Minancora

- J O I N VI L L E -

JABAGUA DO SUL

Apotheke "Scbulz"

MEDIKAf\1ENTE UND PARFUMERlEN .

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

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



de nenhum documento que o denominasse líder do
PSD. Também que a Comissão provou não estar
fazendo politica, pois treta-se de um projeto do
Executivo e mesmo assim rejeitado pela Comissão.
Esperando assim 'o sr. Costa, a aprovação do pa
recer. Aparteando-o o snr. Raimundo Emmendoerfer;
disse que as palavras do lider da UDN em absoluto
não justificam, uma vêz que este é favoravel ao

projeto, não achando que estes motivos sejam sufi
cientes para o rejeitarem. Parecer da mesma Comis
são, referenre ao projeto de Lei n. 10. Ao que o snr.

Raimundo Emrnendoerfer manteve 'sua opinião da la.
discussão. Disse o soro Marcatto, ser injusto e des
cabido, e" responsebtlízou os vereadores que votaram
a favor. Sendo que o snr. Presidente, esclareceu, que
se achava injusto, que recorresse á aurorldade com-

petente. Ao que o vereador Raimundo Emmendoerfer,
exigui constar em ata seu voto nominalmente con

trário. Aprovado em 2a. discussão e última, o pare
cer da referida Comissão, referenre ao projeto de Lei
n. 3., Aprovado em 2a. discussão o parecer da mesma

Comissão, referenre ao requerimento n. 20. Com a

palavra o snr. Emmendoerfer, esclarecendo, que o

Partido Social Democrático, em virtude de não haver
Industrla congênere é favorável ao parecer. Aprova
do em 2a. e última discussão o parecer da Comissão
de Bducação e ôaude, referente ao projeto' de Lei
n. 11. Com a palavra o snr. Emmendoerfer, esre
reafirmou as suas palavras da sessão anrerlor, apre
sentando uma declaração em voto que constou do'
seguinte: "Os vereadores infra-assinados declaram
haver votado pela rejeição dó projeto de Lei n. 11,
que altera a ler- Municipal nr, 1, de 1. de Março de
t951, por julgá-lo contrário às normas constitucionais,
uma vêz que atrae pare a comperêncla da Câmara
de vereadores matéria de exclusiva atribuição do
Poder Executivo do Municipio." Sala das Sessões,
2t de Outubro de 1955. (ass.) Raimundo Emmen-
doerfer e Durval Marcatto. Aprovado em 2a. e última

e:e discussão o parecer da Comissão de Viação e Obras
Püblícas, referente ao, projeto de Lei n. t3. Aprovado
em 2a. e última discussão o parecer da mesma Co

em
missão, reíerenre eo projeto de Lei n. 14. O snr.
Durval Marcatto, deu seu voto favorável em nome
dos vereadores pessedistas. Foi também aprovado
em 2a. e última discussão o parecer do projeto de
Lei n. t 5. Parecer da Comissão de Finanças e Or
çamento, referente ao projeto de Lei n. 8, aprovado
em 2a. e última discussão. Obteve a palavra o snr.
Durval Marcatto, reafirmou sua opinião da la. dis
cussão que seja designada uma verba. Parecer da

, Comissão de Educação e ôaude, referente ao projeto
M uni C i pa I de Lei n. 12, aprovado em 2a. e última discussão.

Aprovado em 2a. e última discussão o parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento, reíerente ao

projeto de Lei n. 9. Sendo, que consta o voto norni-
Aos vinte e' um dlas do mês de Outubro do nalmente contrário do SDlI, Raimundo Emmendoerfer.

ano de mil novecentos e cincoenta e cinco, pelas Aprovado em 2a. � última discussão o parecer da
s�te horas, �a. sala do Forum, no edificio �a Pre- Comissão de Viação e Obras Públicas, referente ao,

f�ltura Munterpel de Jaragua do Sul, (reunlu-se a), contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a

dl�O, reu.!mam-s� o� v�readores, s_nrs.: �ey, Franco, Companhia Telefonica Catarinense. Nade mais ha
Ioäo Jose Bertoh, Fldells Wolf, Ioäo Luclo da Costa. vendo a tratar o snr. Presidente encerrou a sessão
Mario Nicolini! Francis�o.Modrock, Augusto Silvi� I

convocando • �s snrs. vereadores para a próxim�
Prodoehl, Jose Pesquallní, Durva! Marcano e Ral- reunião, que se realizará dia 25 do corrente.
mundo Emmoodoerfer. O snr. Ney Franco, Presidente,
declarou aberta a reunião e depois de constatar a (ass.) NEy FRANC,O
presença de número legal e oraenou ao 2. secretário J9AO JOSÉ BERTOLI
que procedesse a leitura da ata da sessão anterior, fiDELIS WOLF
a qual depois de discut:ida foi aprovada sem emenda, _

pelo que passou a ser assinada pela Mesa. No Ex-
pedlente, foi lido: Oficio-cópia n. 219/55, remetido Iudustria de Madeiras JANSSEN S. A.
ao snr. Erich Batista. Cópia do oficio n. 220/55,

.

remetido ao snr. Dr. Juiz Eleitoral da 17a. Zona.' ASSEMBLEIA GERAL OJl,DINARIA
Oficio do snr. Dr. Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de
Direito desta Comarca. Projeto de Lei n. 18. Projeto
de Lei n. 19. Oficio n. 260/55, do sor. Artur Müller,
Prefeito Municipéll. A seguir o snr. presidente, con
cedeu livre a palavra, ninguém fez uso da mesma.

Passou se então à Ordem do Dia. Foi aprovado em

ta. discussão o Parecer d,a Comissão de Viação e

Obras Públicas, referente ao Projeto de Lei n. 17.
Com a palavra o snr. Raimundo Emmendoerfer, disse
achar desnecessário a criação de cargos de trato ..

ristas, uma vêz que poucos dias atraz, foi anunciado
pelo jornal local, a venda de alguns. Portanto ficam
no serviço os tratoristas que estão fazendo parte,
sem -ser necessário criar mais cargos. Com a pala
vrd o sor. João Lucio da Costa, esclarecendo ao
sor. Emmendoerfer, que o anuncio publicado no

Correio do Povo refere-se a venda de tratores da
Associação Rural e não da Prefeitura Municipal,
portanto nada tem a ver com a Câmara Municipal
e que êle RaimundCl, com seus dizeres pretende ape
nas lançar confusão e espera diante do esclarecido
que o projeto de Lei seja aprovado. falando o snr.
Durval Marcatto, o mesmo pediu informação ao snr.

Presidente, querendo saber quantos tratores tem a

Prefeitura MuniCipal. Ao que este cientificou, de que
são três tratores. Sendo que o snr. Emmendoerfer,
pediu votação nominal. para este parecer. ,Ao que o

sor. Presiàente, indeferiu seu pedido. Foi aprovado
em 1 a. discU8São o Parecer da Comissão de Legis
lação e Justiça, referente ao projeto' de Lei n. 6. O
sor. Raimundo Emmendoerfer, manifestou-se contra
este parecer, uma vêz que a Comissão o rejeita,
pelo Simples fato de não ter as provas necessárias.
Firmando entretanto, que a bancada do PSD é fa
vóravel a este projeto. Foi aparteado pelo sm. Costa,
que disse acreditar que as últimas palavras não ex,

pressam o mesmo pensamento de todos daquela
ßancada e mesmo êle não poderia falar em nome
da Bancada, uma vêz que a Mesa, não está, de posse

Prejeíturo Municipal de Jaraguá do Sul
PORTARIA Nr. 82

o snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições, re
solve:

Conceder exoneração á Estefânia Maria Pi
colli, ocupante do cargo de Professôr Padrão "O",
do Quadro Unieo do Município.

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

8 de Novembro de 1955.
ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nr. 83
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições, re
solve:

Transferir o Professôr Padrão "M" Alice Pe
dri, da Eacola "Irmã Marieta" de Morro Bôa Vista,
para a Escola "Machado de Assis", de João
Pessôa, na qualidade de Professôr auxiliar.

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

9 de Novembro de 1955.
ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nr. 84
O snr. Artur' Müller, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições, re
solve:

Designar Nestor Pedri, Professor Padrão "O"
do Quadro Único do Municipio, para exercer a

função de regente da Escola Municipal "Irmã Ma
rieta" do Morro Bôa Vista, 1°. distrito do Muníoí
pio.

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

9 de Novembro de 1955. '

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nr. 85
Artur Müller, Prefeito Municipal de
Sul, no uso de suas atribuições, re-

O snr.

Jaraguá do
solve:

Conceder quarenta (40) dias de licença para
tratamento. de saude à Alice Pedri, ocupante do

cargo da Professôr Padrão "M" do Quadro Uuico
do Municipio, de acordo com o que dispõe o Art.
162, do Estatuto dos Funoionários Públicos Civis
do Estado de Santa Catarina, e a contar da pre
sente data.

Registra-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal ds Jaraguá do Sul, em

10 de Novembro de 1955�
ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nr. 86
Artur Müller, Prefeito Munlcípal de
Sul, no uso das suas atribuições, re-

O snr.

Jaraguá do
solve:

Designar o Professôr Padrão "O" Adelia Pra
di Floriani, lotada na Esoola Desdobrada "Ma
chado de Assis", de João Pessôa, para lecionar o

segundo turno daquela estabelföcimento de enlilino,
peroebendo a gratificação oonsignada em lei.

,

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

10 de Novembro de 1955.
ARTUR MÜLLER
Prefeito Munioipal

Nr. 23
Fixa novas escalas padrões de
venoimentos a funoinários munici
pais e dá outras providências.

O snr. José Pasqualini, Prefeito Munioipal em
exeroioio de Jaraguá do Sul, no uso das suas atri-
buições.

'

Faço saber a todos os habitantes dêste Mu
nicipio, que a Câmara Municipal votou e eu pro
mulgo a seguinte lei:

Art. 10.) Fioam oriadas as seguintes' escalas
padrões· de vencimentos á funcionários municipais:
z. 6 Cr$. 31.200,00
z. 7 « '32.400,00
z. 8 « 33.600,00
z. 9 « 34.800,00
z. 10 « 36.000,00
z. 11 « 37.200,00
z. 12 « 38.400,00
z. 13 c 39.600,00
z. 14 « 40.800,00
z. 15 « 42.000,00

Art. 2°.) Fica ainda o Prefeito' Municipal au

torizado a promo\'er por· mereoimento, o funcioná
rio que se destaoar no serviço pela assuidade e

defesa dos interêsses da administração pública, até
o máximo de 30% (trinta por cento) dos venci
mentos que perceberem no ato da promoção.

Art. 3°.) inativos oaberão aumentos propor
cionais.

Art. 40.)' Fioa elevado para Cr$. 100,00
I

(oem
çruzeiros) o salário-familia, pago pelo Munioipio a

seus funoionários.

Art. 5°.) Si houver promoção ficará' o Po
der Executivo autorizado a abrir no exercicio de
1956, o crédito neoessário para seu fiél cumprimento.

Art. 6e'.) Revogam-se as disposieões em eon

trário, entrando esta lei em vigôr na data de sua

publíoação.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

4 de Novembro de 1955.
.

JOSÉ PASQUALINI
Prefeito Municipal em exeroicio
OCTACILIO P. RAMOS

Diretor .do Dep. do Expediente
JOÃO MATHIAS VERBINENN

Escriturário Z. 2.

L E I Nr. 24
Inclue estrada no Plano
Rodoviãrio Municipal.

O SOl'. José Pasqualini, Prefeito Municipal em
exercício de Jaraguá do Sul, no uso das suas atri
buições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni
cípío, que a Câmara votou e eu promulgo:a se

guinte lei:
Art. 10) Fica' incluida no Plano Rodovíãrío

Municipal a Estrada Itapoeü-Hansa (Beira Rio)
que palte de Frederico Reiohert até sair novamen
te a Estrada Itapooü, na Igreja Lutherana recem

construida, estrada essa também conhecida por
Tifa Sohwartz, com a extenção de mais ou menos

três mil metros (3.000).'
.

.

Art. 2°.) Fioa Incluído igualmente no Plano
Rodoviário Municipal a Tifa donominada Tifa Lan
ge, com a extenção de cerca de um (1) kilômetro,
cuja tifa pertenoe a Estrada Itapoousinho..

Art. 3e.) Ficam revogadas as disposições
contrário, entrando esta lei em vigôr na data
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
4 de Novembro de 1955. -

JOSÉ PASQUALINI
Prefeito Munioipal em exeroioio
üCTACILIO P. RAMOS

_
Diretor do Dep. do Expediente

JOAO MATHIAS VERBINENN
Escriturário Z. 2

Camara
Ata da reunião Ordinária de lt-lO-55

CONVOCAÇÃO
Pelo presente fioam convidados os senhores

aoionistas desta. sociedade para a assenbleia geral
ordinaria, a realisar-se no dia 2 de janeiro de 1956.
ás 9 horas da manhã, no escrit6rio da firmá, nes�
ta cidade, a' fim de deliberar sobre a seguinte

Ordem do Dill:
1°. - Aprovação do balanço e contas do exer·

oioio de 1955.
2°. - Eleição da nova diretoria.
3°. - Eleição do conselho fiscal.
4°. - Assuntos .de interesse sooial.

Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1955.
JOÃO BATISTA RUDOLF - diretor gerente

�:_.m;:::n
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Bua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul -

I Balmte a. lIIDis1, sa. LIIlz I
I Fotografias em geral - filmes de varias I

marcas e tamdnhos II
II T,:_m á disposiç�9 apa�elhos fotográficos ale· I
lill maes <NOIGTLANDER» e outros de ótima i;�1m qualidade - 'com lentes azuladas. UII Veja a ,exposição sem compromisso. mDEil! Dispondo do me�or equipamento, I-I'm pode atender á todo e qualquer I
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CORREIO DO POVO
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Edital de Concorrência Pública
ANO XXXIV - JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 19 DB NOVBMBRO DB 1955 - SANTA CATARINA - N. 1.867

Venda de Instrumentos musicais
.

De ordem do snr. Prefeito Municipal, faço pú-
blico que serão aceitas propostas, até ás 15 horas

Registro Civil do dla seis (6) de Dezembro, para compra dos ins

Irene P. Günther Oticial do trumentos musicais e pertences abaixo relacionados,
Registro Civil do r", Distrito de propriedade da Preféitura Municipal.
da Comarca Jaraguá do Sul, As propostas serão abertas no mesmo dia, ás
Estado de Santa Catarina, 15,30 horas, em presença dos interessados, devendo

Brasil. ser apresentadas nêsfe Departamento, em envelope
faz saber que comparece- fechado, com a designação especial de "PROPOS·

ram no cartório exibindo os TAPARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSI-
documentos exigidos pela lei CAIS.

.

afim de se habilitarem para Os preponentes- deverão estar, quites com a

casar-se: Fazenda Municipal, reservando-se à Prefeitura o di-
Edital N. 3.911 de 9-11-55 reiio de rejeitar toda e qualquer proposta que não
Francisco Gi�vanella e . satisfaça seus interêsses.

Bôdas de Praia. Festeja-
Ele, b����:�r!�W::irO, pe- RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS

ram ontem suas bôdas dreíro, domiciliado e restden- 1d t 1 C lo Bombardino-Barítono, 2 Sax-Trompa, 1 Cla-e pra a, o casa ar s te neste distrito, em Itapocu-
Leopoldo Mey - Frieda sinho, filho deManoel Giova- rinete, 1 Caixa-clara, 1 Bombo e 4 Estantes.

.

Janssen Mey. nella e de ...ulia Giovanella. Departamento do Expedlente, Educação e As�
G d t 1· Ela, brasileira, solteira, do- sistência Social da Prefeilura Munlcípal de Jaraguáran emen e re acio-

méstíea, domiciliada e residen-
nados nesta cidade, não te neste distrito, em Itapocu-

do S4t, em 18 de Novembro de 1955.
só porque se trata de sínho, filha de Artur Bortoli- OCTACILIO P. RAMOS
pessôas dignas de apre- ni e de Helena Bardim Bor- Diretor do Dep. do Exp,
ço e estima, como pelo tolini.

esforco e dedícacão que
Edital. N. 3.912, de 10-11-55

Y Y Arnelindo Rosa e
teem dado a tudo que Ondina Martins
se relacione com o pro Ele, brasileiro, solteiro, 0-

gresso material e social perârio, domciliado e resi-

J.araguaense, z e los o S dente neste distrito no Môr
ro da Bôa Vista, filho de Jor

chefes de: familias, de da Rosa.
bôa formação cristã, é Ela, brasileira, solteira, do
de se avaliar o quanto méstica, domiciliada e resí

importará, no coracão dente neste distrito, no Môr-
Y ro da Bôa Vista, filha de

do graúde número de Ezequiel Martins e de Lídía
pessôas que os estimam da Silva.
este acontecimento na Edital N. 3.913, de 10-11-55
vida familiar do ilustre Urbano Rosa e

casal. Nos vinte e cinco Alexandrína Furtuoso da
. Rosa Martins

an?s de�orrldo� de uma Ele, brasileiro, viúvo ope- ml!liiE!l " i!=-iiEEll 11-,11 == I II;;11--l1-I!!iiii!!i�lEexístencía conjugal, por I rârio, domiciliado e restden- iii .

lncerto que hão de se re- te ��sta cidade, .â Avenida !IIFebres (Sezões, Malárias, ..

gístrar, sómente, nesta G�túlio Vargas, filho de

DO-I
Impaludismo I·d t f tí 1·

-

mmgos Rosa e de Rita Rosa.
MI· T d

.

a a 6S rva, as a egnas
.
Ela, b r a s i I e i r a, viúva, a eítas, reme eira

passadas em comum. doméstica, domiciliada e � CURAM-SE RAPIDAMENTE COM �

As tristezas serão com- residente nesta cidade, á
,

..

�Pensadas em se verem Avenid!l- Getúlió Vargas, filha 'Capsulas Antlsescnlcas I. . de Joao Furtuoso da Rosa e _festejados por seus arm- de Anna Rita de Jesús. iill· M inancora" iii
go�, . co� os abraços �e Cópia de Edital de Procla- III p;
Ielícítações, aos quais mas de Casamento, recebida I Ern Todas as Boas Farmácias iR
juntamos os nossos, com do Oficial do Registro Civil III
votos de que o futuro de Massaranduba. iii É um produto dos Laboratórios MINANCORA liiilhes garanta muitos ou-

Edital �..3.914, d�. 10-11-55 III UI
Hemnch Radunz e

UI J. ·11 St C' Ptros t�ezent?s e sesse�- A.J.rym!1 La�be II
- OlDVI e-a. atarma -

,g-ta e CInco dias de feh- Ele, bra�il.e�o, VlÚVO, !avra- iiJlEiIIIi!!:I�::iii!!!!!iIl_,;�UE!!ii!i==i=:=::=!!im::liii:=:=!'-'iil
cidades' perenes. dor, dC;)]Dl�iliado e resldAente

neste distrito, em Rio Cerro,
filho de Alberto Radünz e de
ßertha Radünz.
Ela, brasileira, solteira, do

méstica, domiciliada e resi
dente em Massaranduda, fi
lha de Henrique Laube e de
Frieda Laube.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
ltixado dUlante I'í dias. Si
alguem soub::!r de algum im
pedimento acuse-o para os

tios legais
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticial

LOCAIS'
Grandiosa noile dançante. Dia 24 a sra. Carolina

Realizou-se, ontem a noí- Freiberger, esposa do sr.

te, no salão Weege, gran- Engelberto Freiberger.
diosa noite dançante, pe- Na mesma data a sra.

.

Ia passagem do sexto Selma Bruhns, esposa do
aniversário de fundação sr. Elrico Bruhns, resi
do Betatogo Futeból.Clu- dente em Joinville.
be. O Baile foi abrílhan- Dia 25 a sra. Herminia
tado pela Orquestra Ti- Temaselli, esposa do sr.

pica Manon de Rio do Santos Tomaselli, protes
Sul, que assim pela prí- sor em Duas Mamas e a

meira vêz apresentou-se srta. Catarina Weiler, fi
em salões Jaraguaenses. lha do sr. José Weiler.
Pela passagem de

_
tão Dia 26 a menina Irma,

festiva data; almejamos filha do sr, Augusto To
a toda a familia Botaío- melin e a sra, Berta Less
guense, nóvos caminhos mann, esposa do sr. Er
de glória, para o futuro. nesto Lessmann, índus-

Conlinenlal Cirel. Está fun- trial nesta cidade:
cionando 'nesta cidade o .

A todos' os anrversa

Continental Circo ríantes os parabéns do

Essa companhia· circen_l"correio
do Povo".

se é uma das mais com- Casamenlos. Realizaram
pletas que�atualmente per- se ontem na sala das
correm o cstad_o.. audiencias os seguintesGrande coleção de feras casamentos: Wendelinosamestradas.

_ Jagieleky com a srta.
Apresentação do globo Therezinha Maria Jun-da mort,:. okes; Alfons OdebrechtHavera esperaculo mes-

com a srta. Margith Ade-
rno que _chova. Iheid Mey; Lino Moretti
Lotação pera 4000 pes- com a srta. Madalena
soas.. . Ellsío; Honorato PedrottiAos domm.g�s e feriados com a srta. Hilda Ana
grandes matmees. Umlaut; Alfonso Drews

Aniversários. Faz anos ho- com a 'srta. Em Krause
je a sra. Olga Stínghen, e João Bockor com a

esposa do sr. Alvaro srta. Elizabetha Lesco
Stinghen, residente em wicz.
Cambé.
Amanhã o jovem Rolli Enlace Mey-Odebrechl

Bruch, filho do sr. �dol- Teve lugar ontem nes-
fo Bruch, comerCIante. ta ci.dade o enlance ma

n/ c�dade. Na mesma da- trimonial' da gentil se

t� o Jovem Alfredo Horst, nhorita Margith Adelheid
fIlho do sr. Ro�erto M. Mey, filha do casal Car
Hor�t, farmaceutIco nes. los-Frieda Mey, industrial
ta cIdade. residente nesta cidade
Dia 16 ani'�ersariou-se com o jo-yem Alfons

a srta. RomIlda Holler, Odebrecht comerciante
filha do sr. João Holler, residente �m Rio do Sul:
comerciante em Rio Mo- Ao jovem casal e seus

lha.. dignos progenitores os
Dia 22 ·0 sr: Camillo cumprimentos do "Cor

Andreatta, residente na reio do Povo".
Barra do Rio Cêrro; a

sra. Alaide Alzira Lan
ger, esposa do sr. Alfre
do Langer, industrial em
Corupá e a srta. Celina
Winter, filha do sr. Pe
dro Winter, residente em

Rio Cêrro.
Dia 19 fez anos a sra.

Izabel Rosa, esposa do
sr. Julio Rosa, funcioná.
rio ferroviário.

Ao registrarmos tão
feliz acontecimento, en

viamos aos jovens nu

bentes os nossos votos
de muitas felicidades
extensivo aos seus dig
nos progenitores.

t--e�;;;;;;-;�.----I
� .

Assinatura para 1956 �
I Todas 'as pessôas que tomarem uma assinatura �.anual para o ano de 1956, receberá desde já, e, gratui

tamente, o "Correio do Povo", até fim de Dezembro

f de 1955.

�A GERtNCIA

I
façam seus anúncios de 'felicitações de Bôas festas

�e feliz Ano Novo, nesta folha.

��"'*�������

Enlace Hadlich-Iramm

Bôdas de Ouro. No dia 16
do corrente o casal Leo
poldo' Janssen - Teresa
Piske Janssen festejâ'
ràm suas bôdas de ouro,
o que marcou um acon

tecimento social que reu·

nio em seu solar toda a

populàÇão de Jaraguá.
Casados em Indaial,

em 16 de Janeiro de
1905, vieram residir em

Jaraguâ em 10 de Janei
ro de 1908, passando lo
go a merecer a confian
ça da popoulação e da
politica local. Leopoldo
Janssen exerceu os car-

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

(.ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVÁ
de ROBERrO M. HORST

Realizou-se dia .12 do
corrente nesta cidade, o
enlace matrimonial da
gentil senhorita Kriseldis
Hadlich, filha diléta do
casal Alvim·Elly Hadlich,
industrial nesta cidade
com o jovem' Edgard
Tromm, residente na ci
dade de JoinYille ..

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

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã

TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

gOI!! de Intendente Dis
trital, Juiz de Paz e De·
legado de Policia, sendo
uma autoridade criterio
sa e honesta, o que lhe
valeu a estima de todos
os jaraguaenses.
Tem o casal seis fi

lhos, Walter, Janssen,
despachante, Frida, Te
cla, Maria, Adele e Sil
via, todas casadas.

�"""'_��-, ,�

'r Machinas de Costura
( ,

"

nacionais e estrangeiras,
manuais, de pé e eJetricas,

1�1 Biciclelas de diversos tipos,
pneus, c a m a r a s de ár,
correntes, etc. Motores pl
m a c h i n ii s d e costura,
adaptavel em qualquer tipo
de _machina, tem sempre
em stock a Casa Real,
ao lado do Banco "INCO"

COITRA CaSPA,
'

QUEDA DOS ca

BElOS E DEMAIS

anuolS DO .

., COURO CABEUfIIl Anunciem neste
Semanário III� 'ijiXíRÔ(BUfi�üíAIII AUX. TRAT. SIFILlS I
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torna a roupa branquissima!

s�SÃ� yIRC!A,
. '.

[SP EC lAllDADE

({}) §a�ãl(()J (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla CKiD WEI1IEl HNJI))[J§IllAl Jonml'rnRRe
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