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o PLEITO' ELEITORAL _

'

II O· Momento' no Baile. da
Leqalidade à FanlasiaACERTOS E ÊRROS' QUE MERECEM, COMENTÁRIO'

A CÉDULA ÚNICA : - - 'M�TODO DE APURAÇÃO,

,

,

.

Os heroicos legalistas que, são o tenente Gregório e seus foram conduzidos, nas trevas
, na calada da noite depuseram sequazes para glorificá-los na da noite, inconscientemente, áEra nosso propósito restantes caberiam ao vantagem que adviria aos o presidente .da República, praça pública, restituindo ao pratica de um crime. Para sa-

escrever dois artigos, candidato seguínte dá parti'dos de um tal sís- numa especie de comemora- primeiro a medalha de Maria' tisfazer uma opinião do mi
sömente, sob

"
o titulo acordo com sua ordem tema, seria o de cerca- ção violenta ao sinistro dia Quileria que Ihe deu o gene- nístro da Guerra, sobre disci

acima, abordando de um numeral e da competente los de prestíglo, ainda' iO de novembro, se revela- ral Zenobio e que lhe cassou plína, depunha-se o presiden-
ram, sem duvida, especialis- o general Lott, ' .te da República e lançava-selado o acerto da Intro- chave, e que assim iria meís numa hora em que tas na téeníea do "putsch". Não podemos acreditar que um movimento armado.icuías

,duçlo da Cédula Única para a suplência [unta- muitos deles estão 'à Com uma rapidez de relam- o Exercito, a Marinha e a consequenoíes poderiam ter
no pleito passado e de mente com os demais mingua desse conceito. pago colheram de surpresa o Aeronautica, num gesto de sido a guerra civil e o derra-
outro

,
O atual méto- concorrentes na-o con O candídato aería POI'S Exercito, a Marinha e a Ae- humilhação e passividàde dian- mamento do generoso sangue

do de a P U r a o. a- o das
-', , ronautíoa que evidentemente te do "putsch'" de 10 de no- brasileiro" cujas oonsequen-

y templados. O verdadeiro represen- não podertam-colaborar nesse vembro, venham transformar oías ainda não podemos fixar
eleições, que julgamos 2°. quesito: - O prí- tante do partído, confe- ato de indisciplina que era ao o Brasil numa CafraI1a selva- nem prever, no espaço e no
errado.' meiro e grande beneficio rindo-lhe esse prestigio mesmo tempo 8 negação do gem em que a lei seja o pu- tempo, porque a logíca nos
Mas dado o fato de que tal sistema traria tão necessário aOI or- movimento de Hmpeza moral nhal do traidor e a violencia ensina que a toda ação ·de

e pública realizado no dia 24 dos conspiradores. força e brutalidade eorrespon-havermos recebido carta aoa partidos, seria o de gãos de organísação po- de agosto de 1954. Realmente, Alguma coisa ainda será de, mats tarde ou maís cedo,
de um leitor fazendo re- suprimir a necessidade lítíce do povo. .não se concebia, nem se con- feita para nos salvar do mar uma reação do mesmo teor.
ferência ao nOSRO prí- da propaganda individual cebe ainda; que as Forças Ar- de lama onde esta Nação de-

.

t' d' do l' úblí d díd d V"
.

d d madas tendo reconhecido e verá mergulhar. Neste momento os respon-meiro ar igo e pe In o e pica os can J a os ai pois aqui, e mo o destruido há quinze meses Mas, se com o anímo sere-
saveis pelo "putsch" do se-

esclarecessemos o "modo - que sempre dá mar- resumido porque é pe- uma situação imoral" no go- no, e friamente, 'examinarmos gundo 10 de novembro dão
de se distribuir OB votos gem à contra-propagan- queno o espaço de que vemo do País, então domina- tudo quanto se passou nessas

um baUe de mascaras e �an
entre os candidatos" ,e da do adversário, as ve- dispomos, o esclareeí- do por uma quadrilha de a- ultimas horas, poderemos re- çam fantasiados a quadrilha
ainda "quais os benetí- zes violenta' e descendo I mento solicitado. pelo ventureiros;e ladrões fôssem� constituir os fatos para a bis- g�aI3:a���dedire�e :::��::
cios que um tal sistema ao condenavel das reta- nosso presado leítor e agora, desti�do a autorida tória das nossas vergonhas ta t d it d

_ '. . � , de oonatítueíonaí, restituir a politicas. .
men e,

_
esrespe a o a

traria a08 partidos", so- lhações pessoais - por- aproveitamos para adían- Naçâo perplexa desarmada Constituiçao, impõe a censu-

m08 obrigados a esten- quanto se propaganda tar-Ihe que a dístríbuí- indefesa, algemada ao domi� Junto ao tumulo do general ra aos jornais e ás estações,
d trê Ú t' d h' ta l cã d 1 nto e á vindita dessa quadri- Canrobert, um digno e'bri- de radio de maior conceitoer para res o n mero rvesse e aver, es a çao e votos quer pe o

lh ' lhante oficial do EXercito pro- na opinião pública. Uma le-
destes escritos. . se desenvolveria unica- si s te m a proporcional �e descessemos aos abis- nunciou comovida oração em galídade, que viola as prerro

. Assim, e no desejo de mente dentro do partido, quer pelo esquema que mos de uma tão monstruosa que-se deapedía do chefe mor- gativas das imunidades par
atender sempre aos nos- .entre os convencionais, idealizamos, poderá vin-I degradação, teríamos que en- to, com as mesmas palavra� lamentares e obriga um re:
sos leitores vamos res- no momento de agrupar gar sómente se houver tregar a um carcereiro a viu- ,qfurir6ele dbOiS meàemisanrites prdo Pgiresentante dbO ixPovdo ad relu,

.'. .
. ,

. . _

I
va do major Vaz e seus íno- e a so re as se as a ar-se na em a a a e um

pond�r. em dOIS 'quesItGs o candidato nes�a ou uma m�diflcaçao �a nOIl- centes filhinhos. Teriamos vida públlca brasileira. Achou país amigo, porque a propria
a sollCltação que nos fez naquela chave. Outra sa Legislação Eleitoral. tambem de ir' buscar na pri- o ministro da Guerra que era 'autoridade, que os fatos cons-

o presado missivista.
-

,

isso ll!-D, ato de indiscipUnà e tituiram, confessa,não lhe ser

10' quesito' _ A distri- fez, sUlestões junto ao chefe possivel garantir a vida des-
.

. "

C·
" do Estado-Maior das Forças se parlamentar.

,

• bUlção de votos entre os A
,

.

M
...

1 Armadas e ao presidente, da .

candidatos à' eleições 'ama'ra " U,,n,'lClpa. '

República, sob cuja jurisdição Queremos, nesta oportuni-
gerais poderia ser feita ' , estava o referido olicial, a fim dade, informar o leitor que o
'.. '

, de que lhe fôsse imposta uma deputado Carlos Lacerda não
pelo sistema, proporClo-

_
' '.' pena discipUaar. No, uso de comparece á Camara, não po-

�..o� ...t� ob�'�ârIOif' �: - ��;.s:r: tà.�f!'�� "

B atrib-ntQ(l8s fühÇtãíi'älífe .

-

, nácer �o Brasil. "",7W."."_""

do um esquema por nós � constitucionais as duas altas ne comunicar-se, presente-
idealizado em que os Sob a prssidencia do O jardim de COl"upá Por .unanimidade o oro autoridades acima medciona- mente, com os seus amigos,

d'd _I.' sr. Ney Franco, secreta- -çamento para 1956 e das" entenderam decidir de porque o governo da legaH-,can I a-..os seriam nume-
ria(l.o pelo·s snrs'. João José Bértoli, e Fidelis tambem por unanimida- modo diferente daquel� dese-- dade,_da- discipHna � d�ft .Ifts-

lados em ordem ascen- 'W H . iado pelo ministre da Guerra. tituiçoes democráticas é ln-

dent�Jl agrupados de 8

I'
o e com a, pre�ença de de votos a prop08l- Este, por ísso, se demitiu.' E capaz .de lhe oferecer as ne-

em �70U 4 em 4 em
dos snrs. Jo�o Lu�n0.d!i ção do vereador José porque lhe loi concedida a cessál'las gartntias de loco-

chaves também numera- 'Costa, ,MariO �lcollnI, Pa,squalini que manda I demissão, os, tanques, os car- moção e vida. '

d 'd' t:ti f Augusto Proedehl, Fran· dar o nome de Artur ros de assalto, ,as armas e os
Como, vemos, o que se está.as e ISpOS as, e orma. 'corueANDO' cisco Modro'ck José Mu"ller ao J'-ardl'm cons'l

homens, que a Nação compra pas's""ndo é o bane ca....ava,-,intercalada, de maneira
'

...., . ."'.
-

e paga para a defesa de sua'" :u� .....

.. p08SI'bl"ütar 'a elel'Polo �asquahDl e Erlc� Ba- trUido em Corupá. liberdade e de seus direitos lesco da legalidade, com EI "

Q
,

Y. Para os que cos- bsta esteve reUnIda a
" objetivo de. restituir o Brasil

de qualquer ,doS candl- tumam emitir "o con- Câmara Municipal. aos criminosos que o Exerci-
datos Por este -esquema 't

. '.. "

C C 1 b·l· D t·l' 1 to, a Marinha ,e a Aeronauti-
, '. '

, .' cei o prlmarlsslmo Entre as· pl'oPQsições ODcursos para ,!D a 1 .Isla, 'a logra o, ca, num ato rev.olucionário,os candIdatos. à u� pleito de que o escrever

I
discutidas, foram toma-,E·'· E A I E dignamente, depuzeram no dia

�� veread�r8S CUlO cuo- e d,i.cursar correta- das as deliberações se" scraturarlO, slalíslico- UD iar, slalis- 24 de agosto do ano passado.
Cl8nt� e!eltor.al ',compor- mente para o públi-', �uintes: lico lf Olicl·al Adml·DI·slralivo Naturalmente, com medo da
tasse a InSCrlç"ão, . de .12 co em qualquer 0- Aprova'r, em segunda' opinião pública, querem Q,ye

t t
- dancemos neste ,bail��o íIIt�concorren es, eflam es- casião, e sôbre qual- discussão e' por unani- ,Conforme edital publicado no "Diario Oficiai'; mo das musicas impoS1às pe-tes quei ser numerados quer assunt6- é fa- midade de votos. OS\ .pro- da União, edição do dia 28/11/56, o Instituto 6rasi- la vontade .dos mascarados

-.e 1 a ",I e agrupados culdade que pode l'étos de lei e emenda leiro de Geografia e Estatístico fará realizar nesta em &'rIUas..Nio J4!i!1iI darem�
vamos dizer de 3 em 3 adqu' 'dà por

'

. _

'
. este prazer. Ou eles de$�m

h '

'

'd d 1
,ser Irl '

q�e p!omovem os fun- Umdade da f'ederaçao, concurso� pllra o preen��I-1 a fantasia e se �presetit8Jnc aves nume,ra a.s e meio de, livros ou clonárlos Waldemar Mo- ,mento de cargos vagos das carreiras de Contablhs- peranteoPàís c9m auullB me-
a�. �pós o conhec�mento por ouvir dizer, nós rais e Verdi F. Lenzi; ta, I;)àtilógrafo, Es,criturário, Bstatístico-Auxiliar, Es I tralhadoras e os.seu� canhões
ofiCial, pelo partido, da "receitámos" a bio- AproTar em segunda tatísco e, Oficial Administrativo. esmagando todos os direitoS'
TO,taçA.o que obteye, .pr�- 'grafia dos grandes discussão e tambem por As inscrições ficariio abertas no período de ��en�sC�::=:gs :s��=�moverlã ele a dlE�trJ.,bUl- homens; por onde se unanimidade de votos o 29 de novembro a '21 de dezembro do ano em cur.. sa tarefa de agIr na corifor..ção d9S votos entre seus poderá ver que essa projéto de lei que regula so, �a sede da Inspetoria Regional de Estatística _ Iilidade das nossas. leis..
<:andidatos, obedecendo :faculda-de é um dom o pgto. de sübvenções e Rua Vitor Meireles, 11, nesta Capital.fle]m�nte a o�dem cro- que não se conse- auxilios fixados em lei; Os vencimentos iniciais e �bonos mensais re- sa cumplicidade qbe o climenológlca não so 1as cha- gue por áquelesme- Com 8 votos contra 1, ferentes às carreiras referidas totalizam as seguintes tomará .

aapectow, de salv&.!:'
ves. xnas tambem dos ios "ignorantissima- aprovar.o projéto de lei importancias:' . ção constitucional. Saiba Mda
números nelas. agrupa- mente" indicadose' um ass'umir a responsabillda-
dos. Se. o artido obti-

' que aprova o q�adro. d� Carreiras '. .' 'encimentos e abonos de dos seus atos. De llossa

V ss'e po
. x'P""mp'lo 2: 6"'0

muito menos por 10t�çiio dos funCl9narlOs, Contabilistas Escriturario e Esta-
'

parte defenderemöä .0 manda-e r. e '" u. u compra, amigo, ar- . AT' , to que nos concedeu o in�-votos e o euocient. elei- rendaDiento, aluguel Aprovar por unanimi- tfstl.co- UXI lar' Cr$ 3.520,00 merato povo da Paraiba. _:J
toral fosse, de' 500, ele- ou emprestimo ! . . .

dade de votos ·a isenção Datilógrafo Cr,$ 3.380,00 escr�veremos e falaremos até
geria então 1 vereadores Manjou, amigo r?.. de taxas ,e emolumentos Estatístico, Cr$ 4.990,00 o %t�te em' que os defen-

qUi}�Í'iam äqueles cujo� Digo, manjarªm!... na lic6)nç� de construção Oficial Ad�ini.strativo .".
Cr$ 4.5�0!00

. :1gbs':: ��::�a::. olt :;
n Úm e r o ri·- estivl"ssem

. JOCAPl requerida pela Igreja Poderao I�screver·se .candldato� brasIleirOS na- da consjitJÇãO nos �da-
'agrupdos lÍas, respecti- . Evangélica Assembléia tos ou naturalizados, de Idade mfmma de 18 anos çarem ou algemarem. �quaIi-
vas chs:ves. Os 15-0 votos . d. Deus; completos e máxima de 38 anos completos e que to nãofizerem isso, bradare�'

satisfaçam as demais condições previstas. no edital. mos, com os braços ergUidos,
�---�--------------------------- �s�e��p�����oo��oon��o�ato�o�,��

•

.

,
• _

O>
, , são criminosos e se apossa-

O Governa•dor ele'I·to sera' dl·plo- mteressad05 as lDstrUçQes � progra!Das referentes ram do gov'érno pela traiçãO'
aos concursos. e pela força. '

...,. d
.

1 TRE' 9 d De embrol Ra[ael COf'f'êa,de,Q/iIiflll'a
&'&..a, o' pe o

.

a e z i'f==:::::::::=:::=::::::=:::::::====:::==;;--::-':::=:::=�, pleputado Federai}
O BêPutad"O

, ,Jorge L�c,erda e,s� P,resente
à sessão ordinária, do II CORRE IQ OO pavo

.

,It (7"�}�Cl'!to #Ja

i�r.tUil, '�o �$';'

Egremo Tribunal Re(ftonal EI.atora,1 naqu,ela datla, quando' receberá o i.�, I, latlp d
,

SilO Paulo t)e ',1 77-55)
e.a e..

,
Avisamos· a08 nossos prezados assi-

.diploma de GGvem_ildor de Santa Catari{la, eleito a 3 de Outubro último II nantes que' esta folha deixará de circular II
Em seslJã"o ordináriaßo Wanderley da Nobrega, Na sessão do dia 7 ii domingos, dia� 11

.

e 18. reaparecendo dià 23
II' ,

dia 9 do Úlês de Dezem- 'diplqmarä, 'Q deputado, dêsse mês de Dezembro, ii com um. número eSp,8c_Ial. ., 'j 1bró próximo, o, Trib�nal Jorge L.�c.erdà" Oo,er- .E!rá f�ita a pl!o�la-mação ii ,Avlsa'P�B outJ:Qsslm, que os. anunclOS de li
Regional Eleitoral, pre- nadQr de Sàn.ta CatarIna, desse Ilu8tr�, homem pú- ii Bôas Fe�t.a8� deverão estar em �pssa reda� tI
sidida pelo ilustre De-I elei�o no pl�ito de ' 3 de I blieo como Governador ii ção até dia 20.

-

'

,

. � tsfHllbargador Osmundo
.'

Out\1bro últll�o. do Estado., �::.:::::::=:::=::::::::::::::::::::íi::::::::::=::::::=:::::'.:::=::::."::::=::::-�-:::::::b -=;;;....---------�i-,.JI

Por J, DB CASTILHO PINTO
----

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



OORRI:10 DO POVO DOMINGO .DIA 4-12-18M

BLEICHSUCHT,
BLUTARMUT

2

tf===:::=:;::::::.===============.....".::::::::==� Negócio de Ocasião
II Empr" Sul Brasileira de Eletrecidade S"A" II Por motivo de mudan-!I' :nArRIZ = JOINVILLE II ça, vende-se 4 terrenos,
II Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: II duas cesas, bons renchos,.

H II engenho de açucer, tebrl-t! Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa III ca de farinha contendo
II,' rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE M�DI- II luz propría.
i!

. çÁO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS. ELETRICOS
II Sito em Caminho do

, II PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CA�TIÇAIS LO-

III Morro-Bstrada Isabel, dls-
II OS, de ARANDELAS, MA�ERIAL ELETRICO em geral para instalações de II, trtro de Corupá.,I luz e força de qualquer capacidade. Contadores OE a prazo. 11-
u A nossa seção de instalações atenderà com, presteza a qualquer pedido de II Informaçoes com Rober.
U instalação de luz e força' li to Hass ou com o pro-

'L--_.;.-.---�---.--..;_,-----_.:.----------.J) prietBário dGa[zbrbiéll . Geeser
�--.----------.----.--�----�----------- em atra a a e.

Anenoferratoee bietet rasche
nnd lEuverlaelsige Hilfe Arseno·
ferratose entbaelt Arsen und
Eisen, die bekannten BlutbiJdner
und hebt den Appetit, besonders
bel I<lndern und juagen Maed
cben. Allgemeines Kraeftigang.·
.ittel. Schmeckt �t und wird
.elbst von magenempfindlicben
Patienten immer vertracen. Jetzt
auch in Tabletten erbaeltlich.

Haemorrhoiden
Juckreiz Etztlme, FisstreD.

. Haedensa (Pomade) be
ruhigt, schützt, hellt. So
fortige Wirkung, beque
me Applikation. Formel
der Haedensa - Gesells
chaft, Berlin. Zugelassen
bei den deutscherl Kran.
kenkassen.

A.potheke ,"Sehulz"
.

JARAGIJ..l. DO SUL

MEDIKAMBNTB UND PARFUMBRIEN

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

am besten zu den geringsten Preísen bedient.

Dr. Francisco Àntoaio Piccione
,
M�DICO

Cirurgia G,eral de adultos e criança" CU-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialis,a em doenças'de cl'ianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hrusehka),' das 9 as 12 hs. HOSPITAL

I JESÚS DE NAZA,RÉ das 15 as 18 hs.

I co Ja 1!JPA - !!ilAN�A CAlrAHINA

Dr.' Murillo Barreto da Azevedo
•

I· ADVOOADO I
Escritório no prédio (Á Comercial Lida)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°,.l22

lal'aguá do Sul-

.l!!!irdllSie a H e �f & ase" fi ;_111

Dr. Renato �alter ,I
MÉ'DICO

·i

CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS
OB.SENHORAS - PARTOS

- - municipio - -.-

Prefeitura Municipal de Jaragaá do Sal

EDITA'L

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA. DE SAUDE

.

Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e. crianças
- Parto::', Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo

- Ráíos Intra-vermelhos e aluis.

'Calçados

são es melhores e
- mais baratos -

-.===-

Produtos da:

IDdústria de Calçados
Gosch Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

�RACOS E ANÊMICOS I

Tomem. "VIGORELLI II

De ordem liIo ônr> Prefeito Municipal, faço pú-6 H 48
. bllco que até o dia 31 de Dezembro do ano de 1955,

•��������������������i' todos' os propríerértoe ou ocupantes de terrenos são
obrigados de acôrdo com o Art. 20 § 1°. e 20., da
Lei nr, 18, de 26 de Maio de 1948, a:

I. - Roçar as testadas das vias públicas Mu
nicipais na distância mínima de 15 metros em am-

bos os lados;
,

2. - Limpar e carpir' as valetas, drenes, ser-

geras, corregos e ribeirões, afim de darem escoa- III:!:••=:r:I.':I,r-"-_..".., -....".., --".., --,.., --,.., --".., -.,..."..., --,"'__'M'__M'--'ID

menro às águas;
Õ. - Derrubar as árvores frutíferas, uma vêz

que prejudiquem a projeção do sól nas. esrradee e

ruas;
,

4. - Podar as cêrcas vivas, numa altura. má-
xima de 1,50 metros; .

5. - Lançar no mesmo dia, os detritos e ve

getais da llmpêsa, para dentro de seus terrenos nu
ma distância nunca inferior a 2 melros;

",...::=:::::::.:=:::�=::o.::::::===::._-:::::;==::;:::====:::=:::=::"� 6. - Os detritos da limpêsa das ruas poderão
Ir •••••e.. 4141. e .111·· II :��i���d°:,idos pelos. caminhões da Prefeitura quando

II
'

Ir . A metragem fixa será de 600 metros por lote,
!i� ....: JARAGUÁ DO SUL - li sendo que a Prefeitura Municipal subvencionará por11;1' ii metro excedente, com déz centavos, quando de um mil =m= I,- III - III - U, _ III _ III _ "' - '" -,., _ ,_" _, EI

ii Medicamentos e, Perfumarias II lado,
-

e vinte' centavos quando em ambos os . lados.r '

_------------------""'"

ii Simbolo de Honestidade ii Os infratores das disposições. acima, serão mul- O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
li Confiança e Presteza' ii tados na ímportência de e-s 30,00 á 100,00.

.

.

LOM.BRIGUEIRA· MI.N.ANCOßA!!
.

A. que melhor lhe atende' li jaraquá do Sul, 1. de Dezembro de 1955

li e pelos menores preços. Ji HENRIQUE JACOBI�::::::::::::=::::::=::=:=:::==�::==::::".::::=::::::=:::�:::::::::=::-? O Fiscal responsável

':°cO
�' .,

D.'D_� -
Eooo2 =.t) ",.-

"'5E�
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- Edif. próprio' - Telefone, rio, 115 -. Edificio «Santa .

,.u 4):lt Cl �-g .
213 - Cx. P., 35 • End. Julia� - Apart. próprio, 32 O� 6- 4) "O ;:)Õ

�
Tel. -Branco. Telefone, 4773

ULTRA· SOM - Tratamento moderno e efi-
_ Jaraguá do SUl _ � � ti

CI � o

O S. fran.cisco,dO Sul - S.C. Curitiba Paraná Ociente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e :l 8.� Ro'�
Inflamações: Dóres reumáticas, artrites, lum- 'I SaDta Catarina U 4I�.'&.2 � Importação -

t�:o:=�:ti�ü�agem
- Qua.-

�bagos, nevralgiae, ciática. Abce,ssos, furúnculos,
bem como todos os serviços junto à AlfAndega .

inflamação dos seios, dos ovários, da próstata.
Afecções da pele, fistulas, varizes e úlceras re- de Sio FraJletsco do Sul, são· executados com pon-

.

beldes. Asma, afecções do estômago, etc... ·r·--·
....·----....--....-·--..- ..- ..· ..·-------·---..··..--....- ..

'\ tuaHdade e presteza, dis�ondo ,para êste fim
MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratament-;: .

IE TI» ii de umd organização perfeita com escritórios
das Paralil'lias com re'ativação das funçõeo

.

'll "le]P> ®'S 1f «J) IE f 1ß =11
ii . e técnjcos. Omusculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs ;: Difjpõe de páteos para depósno de madeira

�
cional dos lJlúscUlos em geral, da bexiga, or- ii RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 iunto ao quadro da estação e nos trapichesgãos digestivos, etc;.. ii JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA de embarque da Conta da Cruz, bem como
ONDAS CURTAS - DIAtERMIA - BLETRO- armazem para depósito de mercadorias em ge-CIRURGIA - ELBTRO-COAGULAÇÄO Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.
BANHOS DE LUZ - RaioBultra-violeta e

I
combustível e acessórios. n '

�
.

f Ih Lubrificação-carga de Baterias etc. li Encarrega-se de Embarques de ,Madei!as e de outras .1D ra-verme o... II U d i It d B UIii CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros

I
CONSÊRTO - REFORMA E RBTIFICAÇÃO OB AUTO- II

mirea or as para o e erlor o ras e

I!I (Jardim Lauro MueIler) esq. Rua 9 de Março MÓVBL B CAMINHÃO. li Loea11da4es Brasileiras

I
das 9 ás 12 à d!ls 3 ás 6 horas II n

O
Tradição âe mais de 20 anu, de serviços cODstantes O.�RESIDÊNCIA- RuaMinistroCalogeras, 350

. 'II' SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO II às mai�res firmas do E.tado e dos estados ViStDbos.Fone 305 - J O I N V I L LE-S. C. J ' � II
•__• II • ri ! n • 'L------- ....:.__. __ .:z: .J.� �==..=...=-:::>��f)___, .., u �. • • ...._ •__._ .......---.---::::1 r'

VINHO CREOSOTADO
··.ILVEIRA"

..... _ .. w:
A MACHINA DB COSTURA
mais a f a m a d a no paísI

(vendida com 15 anos de
garantia) . á

.

vista e em

p r e s ta ç õ e g razoevets .

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

To••••
R••frlado.
Bronquites
E.crofulo••
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
t UM GERADOR .DE SAÚOE.

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

CHniea lIMlea - Cirurgia Geral - Partos

Oonsultõrío e Residência: Rua Preso Epi
täoío Pessôa n. 206 (ex-residencia de dr.
Alvaro Batalha).

.

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15, as 18 hs .

•_ral_II_UI_III_III_ldI_III_II_III_.E1_UI_1I
.

-- Atende chamados de 'día e, a noite -

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante. e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n, 1, 2; 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo unia LOMBBIGUEIBA
. MIKUCOBA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios' Minancora
'.- JOINVILLE-

18I!1ElI!E!'.mI!ElElElli!!l!lr==mii!!l!l!!!!: !i"F""'llIEIIiSE:IIIEiI!ii!II,

m"
.

'. '

.1. I·Foto Piazer�
.

Jaraguá do Sul ., TelefoDe 296

'I
II Atende lambem fora, a qualquer hora i.
mi 4 ii II 1e=!!!IU .1'Ir_ii a äiSi!!ll 1i5i5E.

AGORA MELHOR INSTALADO BEM
DEFRONTE Á PREFEITURA 'MUNICIPAL

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



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 4-12-1956

, . .

SENSACIONAL Atenção Esportistas
"

Quinta-feira, ,dia a do corrente, em mais uma grande
iniciativa do tri-campeão da cidade, exibir-se-á nesta cidade o esquadrão do

Aymopé Futebol'Clube/
(São Leopoldo'- R.G.S.)

NOTA: ·0 quadro que nos visita é um dos concorrentes

, I'da 1 a. divisão de profissionais da Federação Riograndense
de Futebol, tendo participado no certame de 1955, conse-

guindo um honroso 5°. lugar entre 12 participantes.

x . Clube Atlétieo Baependí
(Trl-Campeão da LJO)

PORrA T O ESPORTISTAS PRESTIGIE MAIS ÊSSE
GRANDE EMPREENDIMENTO· DO C. A. BAEPENDÍ,
comparecendo em massa no gramado da Rua Abdon Batista.

. Estatutos da Sociedade Desportiva e
Garibaldi "'araguá do Sul

Recreativa Floresta
Santa Catarina

DA FUNDAÇÄO, SÉDE � FINS: em assembléia geral extraordinária 2/õ de sõclos

Arl. 1. - A Sociedade Desportiva e Recreativa quites, em la .• convocação e por qualquer número

Floresta, fundada em 30 de Outubro de 1900, reger- de sócios quites, em 2a. convocação, meia hora após.
se-á pelos presentes esrenitos e terá por finalidade Art. 7. - A sociedade terá existência por prazo

precípua a prática do esporte de tiro ao alvo, bolão, lndetermlnado; vindo a sociedade possulr menos de

bocha, esportes em suas várias modalidades, partidas 10 sócios quites, dissolve-se a mesma de pleno di

dançantes' e recreações outras, além das demais ati- retro, devendo o seu patrimônio ser dlstrlbutdo entre

vldades que, forem de Interesse dos associados, rendo os sócios remanescentes, os quals cancelarão os

como séde a base territorial de Jaraguá do Sul, registros extsrentes.
.

,

Garibaldi, Estado de Santa Catarina. Art. 8. - Todos os casos não previstos pelos
presentes estatutos, desde que não contrariem a lei,DA DIRETORIA: serão derrlmldos pela diretoria, em' concordância

Art. 2. - A sociedade será administrada por com o' Comitê, devendo os átos praticados serem
uma diretoria composta de presidente, secretário, te- ratificados pela essernbléla geral ordlnérie..
soureiro e um comitê de no mínímo seis associados. Art. 9. - A primeira diretoria, com exercício
Ao presidente compete administrar e representar a até a 2a. quinzena do mês de Outubro de 1956 fica
sociedade ativa e passivamente, judicial 'e extra judi- constltuida pelos segutntes: Presidente: GERMAON
cialmenre, fóra e dentro da mesma, elaborando nor- (KRESIN, brasileiro" casado, lavrador; Secretário:
mas de trabalho, etc. Ao secretário compete redigir LUDOVICO PINTER, brasileiro, casado, lavrador;
as atas das assembléias e reuniões, expedir e receber Tesoureiro: JOÃO RABOCK, brasileiro, casado, Ia
correspondência, ter sob sua guarda o serviço de vrador, rodos residentes em Garibaldl; Membros do
expediente da diretoria, guardando livros, documen- Comitê: JOÄO STEILEIN, FREDERICO KEISER;
tos, etc, O secretário 'substituirá o presidente em seus ALFREDO BURGER, EGON FRlYSE, HELMUT, Reconheço verdadeira a ftrma supra' de Germano
eventuais lmpedírnentos. Ao tesoureiro compete fazer EHLERT e ALFONSO KREHNKE, bresíleíros, Ia- Kresin, Ludovico Pinter e João Rabock. '

o recebimento de toda a receita da sociedade, pagará vredores, todos casados, menos, os terceiro e quarto Jaraguá do' Sul, 23 de Novembro de 1950.
as contas autorizadas pelo prestdente, escriturará, o nomeados, que são solteiros, residentes em Garibaldi. Em tests, HAS da verdade.
livro caixa, dando ciência aos demals membros da Art. 10. - São sócios fundadores, além dos O Tabelião HILARIO ALIDO SCHIOCHET
diretoria do estado financeiro e econômico da mesma, constantes no item anterior, mais' os seguintes � Escrevente
quando assim solicitado, o tesoureiro 'substituirá o

secretário e o secretário eubsttruirã o tesoureiro, no '

impedimento eventual de cada um. Havendo mais de A· d T' r· ,

mo
ESCREVEU

um impedimento nos cargos da diretoria será ii vaga 'I.n a'o U IS, .

-

M. s.UZA
preenchida pelo membro componente mats votado A campanha de turis- As primeiras arestas esclarecedores sobre as Ooopnran, ilustre Diretordo Comitê. Ao Comitê Cdbe a fiscalização dos éros

mo iniciada pela Trans- a serem lapidadas, por- possibilidades turísticas dos Serviços Oficiais dopraticados pela diretoria, dando pareceres nas pres- porte Aéreos Oatarínen- tanto, no trabalho can- de nosso Estado. Tudo Turismo Francês, parateções de contas e, de um módo geral, caberá as
se, pela fórma simpática sativo .

e preliminar, de isso, dentro de uma es- o Brasil.
funções de mantenedora da ordem e bôas maneiras com que foi lançada, preparação do terreno, quematização que sede seus associados dentro do rectnro social. colheu os seus primeiros foram contornadas satls- objetivará graças 'ao en-

DO PATRIMÓNIO: frutos no seio de nossa fatóriamente. tendimento prévio COD1
Art. 3. - Constitui patrimônio da sociedade a própria gente, que não Dai a já quasi segu- a organizadora do plano

receita por contrtbulções, jóias, multas, doações, ós lhe poupou elogios e rança do êxito total e de turismo, a TRANS- Nós abaixo assinados proibi
móvels e imóveis que vierem a ser adqulrldos .e aplausos pela felicidade completo do incremento PORTES AÉREOS CA- mos terminantemente a entra
demals rendas que forem criadas. Os sócios não da iniciativa.. do turismo em Florianó- TARINENSE (TAC). da de qualquer pessôa em nos-

responde'm subsldlériemenré "elas, obrigações sociais,' Sem dúvida alguma, polís e em' Santa Cata- Tratando diretamente sa propriedade sitos a Estra-
'" y 6· da Ano Bom e Braço Esquer-

a diretoria, porém, responderá perante a sociedade para o êxito total da rina. E se nos referimos do assunto, recentemen- do, com o fim de pescar ca-

quando comprovada a má fé.ou dólo. .l eampanha, êssé apôio a "êxito total e, comple- te estiveram em nossa çar ou qualquer fim, essa

DOS SÓCIOS:' até certo ponto, é im- to", é porque êxito já capital, os senhores Fer- proibição entende-se tambem

. " , preaelndível. Para que o foi conseguido. Provam- nando Ferraz, gerente ��et:����sn�su:,��n�o p!�=Art. 4. - A SOCiedade compor-se-a de um nu- movimento Stj processe no as demonstrações para. São Paulo e sul do trar nos terrenos sem prévia
me�o lllrnttàdo de sócios, d�la fazenAdo perte os 'vitorioso, necessärío se expontâneas de aplausos, Brasil, e Leonardo Ro- autorização, não nos respon
maIOres de 18 dnos!. q�e gozem .d� boas m,an,:lras, faz que esteja consoli-' demonstrações que se mão, promotor de Vendas sabilizamos pelo que possa
devend? a. sua_ admls5a.o s�r .sohclt�da por escrJt� e dada a sua base inicial, refletem nas -opiniões da da SWISSAIR. Nessa I acontecer

aos inIratores des
com a mdlcaçao de dOIS SOCIOS qUites com a SOCle- ponto central de opera- imprensa, especializada oportunidade, êsse� se· tac-orupâ, 29 de Novembrodade. Fica reservada a direloria o direiro sobre ações. .

do país e na palavra de nhores, ao tempo em que de 1955. '

admissão ou não ao quadro social do proposto, coin 'E a gente catarinense, ilustres estadistas e ho- entregavam à TAC a Antoilio Langer, Orestes Vidireito de recurso à primeira assembléia que se ins- felizmente, compreendeu, mens públicos, culminan- representa,ção exclusiva cente, G�erme Pofahl, Artur
talar. Será consider6do sócio, todo aquele que tiver (J alto sentido. compreen-I do com as declaraçõesl para o nosso Estado da Manestrina, Francisco Dorn,
sido admitido pela diretoria ou assembléia, e que deu e não deixou de do senador Carlos Gomes sua prestigiosa Compa- �::Zlow So�:a'i:e�Uhlcap!��tiver pago a jói;:J, a mensalidade, submetendo se aos aplaudir os seus ol'gani de Oliveira, feitas na nhia, a SWISSAIR, ulti- lo Muller, Aroldo Kohls, Al
presentes estatutos e demais deliberações. É dever zadores. Já éra, sem tribuna do Senado da maram d�talhes par� que berto Borchardt, Eugen
e direito dos sócios, pagarem pontualmente ê1S suas dúvida meio caminho República tôdas elas a colaboração entre as SChwertner, Bruno Gaedke,

t 'b
. _

f t
,._ b '1 tio' b

. ,
. .. Miguel Holler, Augusto Schut-con ri ulçoes, requen ar reußloes e ai es, vo ai e andad.o em usca do ob- concorde,s na oportuDl- duas CompanhIa �e aVI:;!.- ze Otto Poerner Paulo Ra-

ser votado, assim como zelar pelo bom nome da jetivo final: a concreti· dade dessa grande ini· ção . comércial, fôsse th{mde, Zivirino' Vicente, AI-sociedade. ' zação da indústria turís- ciativa que virá cobrir efetiva e exitosa no que berto Gorisch, Willy Zemke,
DAS ASSEMBLÉIAS: tica em nosso Estado.

.

uma lacuna que de há se refere ao incremento Adão Oelke, Ricardo Ho�-
F It'

.'

't f' t' d' t
. burg, Alfonso Larsen, Gm-a ava, porem, malS mUI o se aZIa sen Ir. o Url8mo em n08sa lherme Borchardt Albino Ba-

a.goma coiEa. Que se Não ficaram ai, entre- terra. rato, Conrado Holler, Cecilio
resumia na maneira por tanto, os aplausos ao Ne s s a oportunidade, Weiller, Frederico Poener,
que ,ecoaria lá fóra, ex- grandioso empreendi- tivemos ocasião de ouvir Rudolfo .,Jansen, Alfredo E.

tra-fronteiras est-aduais mento lisongeiras . opiniões des- FrancoVl8ck, Paulo Pech�xen-
.'

. "

. .
. zue Rudolfo Koch. Reinoldo

MalS uma vez,
. no en- CompanhIas mterna· ses senhores 80bre a Gaedke, Carlos Kreutzfel, An-

tanto, em que pesem as cionais de aviação co- beleza natúral da nossa dr�as SacJls, Evaldo. Tuepel;
opiniões dos pessimistas mercial de nomes tra- ilha-capital com concei- ,LqIZ Borchardt, Hennque Chi-

h f· 't' 'd" !'
d d t dI" à

. .. lomer Leopoldo Steierlein, Al-a campan a OI VI orlOsa. IClonals no mun o a 08 e ap auso IDlcIa- fredo Holler Jorge Schwarz
Os nOS808 irmãos de navegação aero-comer- tiva da TAO, já que "o Germano Preissler, BrunQ

outros Estados, e bem cial, como a "SWISSAIR" turismo é o caminho na- Kretszchmar, Gilherme Gaed
assim de outros países, e a AIR-FRANCE, por tural sobre o qual

-

se ke.

receberam-na de fórma exemplo, foram atraidas baseará o progresso da . _

simpática, tecendo-lhe as pela campanha, dando- cidade".
mais elogiosas referên' lhe a sua valiosa adesão Vamos ficando por
cias, fazendo-lhe justiça que se traduzirá na co- aqui. Voltaremos a falar
pelo mérito incontestá· laboração de publicida- no assunto; na próxima Procqrà-se um com'pe-
vel de sua organização de e na tarefa -de faciU- crônica,' quando teremos tente. Paga-se bem.

Art. 6. �,Os presentes estatutos são reformá- modelar, prevendo-lhe tar aos seus clientes, ensejo também de dizer Apresentar-se na ferra-
veis tanto nos SEUS fins como no módo por que é inclusive um futuro pro· onde quer que residam, alguma coisa sôbre, a ria OLINGER em Blume-
administrada, urna vez que se manifestem favoräveis, missor. da dos informativos· e AIR ,FRANCE e mr. Paul nau.

Andréas Pinter, Oswaldo Pínter, Arthur Steilein, José
Pinter, Vlgando Seefeld, José Burger, Rudolfo Kanls,
Helmuth Kíekhõfel, Franz ôrrener, Donato Soares,
Manoel Soares, Erwin ôchmír, Alfredo Igerdt, Emilio
Klester, Augusto Klester, Erich Kresin, Heinrich
Reincke, Erich ôchmldr, Alwin Bosshammer, Ric�rdo
Zlese e Henrique Ehlert, brasileiros, casados, lavra
dores, Paulo Burger, ' Martin' Burger, Arno Reincke,
Hilário Lenz, Paulo Burger, André ôchwterkoskt,
José ôchwartz, Estevão Schwanz e Erwino Kresin,
brasileiros, solteiros, lavradores, Antonio MUller e
Albrecht Gumz, brasileiros, comerciantes, casados,
todos residentes em Garibaldi. '

Art. 11. -- Os presentes estatutos foram apro
vados em, easembléía geral de fundação de 30 de
Outubro de 1900 e, competirá a primeira diretoria a

fazer os registros destes estatutos, na fórma da lel.

Jaraguá do Sul, 23 de Novembro de 1900.
GERMANO KRESIN - Presidente
LUDOVICO PINTER .. Secretário
JOÃO RABOCK - Tesourelro

PROIBIÇÃO

Art. o. - As assembléias serão ordinárias e

extraord'inárias: ordinárias serão aquelas convocadas
anualmente, durante a 2a. quinzena de Outubro, na

qua! se tomàrão as contas da diretoria, parecer do
Comiiê e eleição do novo corpo executivo da socie�
dade e do novo .Comitê; extraordinarias, serão aque

las, sempre que convocadas pela diretoria ou por
2/3 de sócios quites, em que se tratará Qe casos

inadiáveis e de interesse imediato da sociedade. As
convocações serão afixadas na séde social, com a

antecedencia de 8 dias. As assembléias funcionarão:
ordinárias, em .1a. convocação com 1/3 de sócios
quites e, em 2a. convocação, meia hora após, com

qualquer número; extraordinárias, em la. convocação,
com 2/3 de s6cios quites e, em �egunda convocação,
meia hora após, com qpalquer número de sócios quites.

DISPOSIÇÖES GERAIS:

Oficial Ferreiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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",I a ereo ausen e 11 '

'

li
,o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de II antes de comprar um piano III II Proibo termínantsmen-

direito da comarca de Jaraguá do Sul, Estado de ii II te a entrada de pessõas em
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, eto: ii i! minhas propriedades si-

F b di I
. . ii OUça u tas no Manso, Estradaaz sa er a quem este e íta mteresse tiver n .

.

.'

Schroeder II e III afimou conhecimento dele pertencer que pela Promo-: II
.

toria Pública da comarca, me foi dirigida a denun- i! um h
.

t
de caçar, pescar tirar ci-

cia do teor abaixo: Exmo• Snr. Dr. Juiz de direi- ii p6 e estragar as planta- .

to da Comarca. O representante do Ministério PÚ- ii C wa r Z·�m;a 'nn çoes.
blico nesta comarca, infra-assinado, no uso de suas ii

'

: Não me responsabilizo
atribuições, e, com base 'no presente .inquerito po- ii

,

.'
' pelo que possa acoutecer

licial, instaurado por sua solicitação, vem a, V. li aos infratores da presen-

�!�����·���ir��t t�����:api��{:l�:t!�r�� 111:!i;Êim$.li�iílj�l�l�.tl �"m��v: s�:s atraente! ii ::fi\r�:�i::o:::;so seguinte: "O denunciado, casado que é D. Hil- iida Behling e da qual houve trez filhos que ainda I!
são de menor idade (doc. juntos) a despeito de ii
todas as admoestações, conselhos e, demonstrações ii
de seu erro, por parte desta Promotoria Püblioa, II
abandonou, deixando-a inteiramente sem recursos li
para prover sua propria subsistencia e a de seus li
filhos, a legitima esposa; evandindo-se desta oo- li
marca em companhia de outra mulher que, áté !Ibem' pouco tempo, mantinha um prostíbulo nas li
imediações desta cidade". Assim procedendo, evi- fi
dentemente, o denunciado cometeu. o crime de a- ii !
bandono material, pelo que está incurso, pela sua li Apr9ter.lo sa noia. nOl"5, II
insolita atitude, no artigo 244 do C6digo Penal vi- l.!. 3 ped .. is, cord .. s ,-,."ados

III:e chop'" de me!,,!'
gente. Requer-se, pois, seja o mesmo devidamente ii 'iiprocessado e chamado por meio de de edital, para ii Diversos mod,,:,,� "

. IItodos os termos do mesmo processo, pena de re- ii vci .. !,>;s praçcs. II

velia, requerendo-se maís que sejam intimadas a ii ii
_

prestarem seus depoimentos, não 86 a vitima, Hil- ii Ouça umo d9rnollst,ação ii
da Behling, como ali testemunhas Olemente Schmitz, ii sem <omprQrnluo.

.

li
Lauro Schmitz, Gustavo Hertel, todas residentes e !! iidomiciliadas na Estrada Ilha da da Figueira, nes- II' I!
ta cidade. Pede deferimento. Jaraguã do Sul. 13 li. II
de novembro de 1955. (assinado) José Antonio ii R.EV END E DO II i!Santiago, Promotor Público. Em virtude de que é li, AUTORIZADO:

ii
ao presente edital pelo qual chamo e oito a HER- ii ii
WIG BEHLING para comparecer neste juizo, sala ii ['

.

L Ih � h hl iidas audiencias, edificio do Forum, =. dia 20 de I H
,
iJ"il. O Ür' onnOR

'

O li
Janeiro de 1956, as 10 horas, afim de ser interro- ii.l I: II
gado sobre os fatos acima narrados, Bob as penas lli IIda lei si não comparecer. E para que chegue a ii O · V S d' d .. I A d Fáb'

'

II
noticia ao conhecimento de todos passou-sé o pra- li �,quals • • po e a qUlrlr pe o preço e rica

!!jsente edital que será fixado no lugar, de costume H' , li
e publíeado pela, imprensa local. Dado e passado '-=:::::::::::::::::::::::::=:;::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::".::::�_:::::::::::::::::::::::::::::::9
nesta cidade, de Jaraguá do Sul, aos quatorze .dias
do mez de novembro do ano de mil noveoentos e

einooanta e oíneo. .Eu, Amadeu Mahfud, escrivão, o
subscrevi.'

Paulo Peregrino Ferreira - Juiz de direito
Está conforme o original do que dou fé.

Jaraguä do Sul, 14 de novembro de 1955
'O escrevente - AMADEU MAHFUD

ludu'slda de " Madeiras JANSSEN' S. A.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convidados os senhores

acicniejas desta sociedade para a assenbleia geral
ordinaria, a rsalísar-se no dia 2 de janeiro dá·1956;
ás 9 horas da manhã, no escrit6rio da firma, nes

ta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: De ordem do snr. Prefeito Municipal, faço pó-

10. - Aprovação do balanço e contas do exer. blico, que serão aceitas propostas, até ás 15 horas
cicio de 1955. do dié:l s�js (6) de Dezembro, para compra dos, ins-

20. _ Eleição da nova diretoria. trumentos musicais e pertences ab�,ixo relacionados,
30. _ Eleição do conselho fiscal. de propriedade dll Prefeitura Municipal.
40. _ Assunto� de interesse sooiaI.. As propostas sirão abertas no mesmo dia, ás

Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1955. 15,30 horas, em presença dos interessados, devendo

Ã ser apresentadas neste Departamento,. em envelopeJO O BATISTA RUDOLF - diretor gerente. fechado, com a designação especial de "PROPOS- .__..------

TA PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSI-II""""""""""""""!"!!!!!!!'!"!!!!!!!'!"!!!!!!!'!"!!!!!!!'!"!!!!!!!"===========�I
CAIS". . ..tj ···:�·�·�C':'·.·.···�t..:·:· ..·· ··•· ..· ··y· ..· ..···'··•••••.•••�, �. .:'it �•••

Dptt RenDO Knudsen Os propon�ntes deverão estar quites com a Fa- r� ,DR. M-O·REIRA '�:'com especialização na Alemanha zenda Municipal, reservando-se à Prefeitura o direito gde rejeitar toda e qualquer proposta que não satisfa-

i�
- ADVOGADO - �ça seus interêsses.

nELA'çÄO DO'S INST·UMENTOS
: C�usas CiveiS, Comerciais, Criminais e Trabalhistas :

K

,I�::::::
RECURSOS EM 'GERAL

�:::::.l1 Bombardino-Barítono - 2 Sax-Trompa - 1
Clarinete - 1 Caixa-clara - 1 Bombo - 4 Estantes. Em Taraguá, a Rua Marechal

D�partamento do Expediente, Educação e As· ,I '

, Deodoro,. detronte à casa Leut-
sistência Social da Prefeitura Municipal de Jaraguá ESCRITORIOS: prescht, das 9 às 16 horas, diariá-
do' Sul, em 18 de Novembro de 1955. 1: mente, e em Guaramirim, diariá- :1�: mente das 16 às 20 horas. �: .

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do D�p. do Exp. ::::,�: ••".*••.•��:,:"••,,�.':o: �:.*••*••#.�:,+·�.*••�••.: �r * ((:�

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

Of'eRAçõe.s d.. DOlUlças do Sistema Nervoso - Diag
aósüco - Neuro·ClrÚrgico dos Ataques Cerebrais

Epilepsia - Paralisills -. Plástica de ,Lacunas Ósseas do
. Crãneo - Cirurgia da Dôr

, a••idência:
Rua CORlend. Araújo n. 193

Edificio Silva Lopes
Apto. O - 100. andar

CODlult6kio :
Rua MonIi. Celso' n. 211 I

Hd,ificio PUisley
,Sata 908 • 90. andar

C-UH.IrIDA

Proibição

Sthwartzmcnn é absolutamente completo, Ês-
se odrnírdvel piano, o preferido em todo o país, res- ,

ponde à moi s vibrante execução de virtuose e tarn- ,

. bém ao delicodo bater de teclas do estudante,U- Proibição
Proibo terminantemen

te a entrada -de peSIÕ8'i em
minha propriedade, afim
de tirar madeira 9 estra
gar as plantações.
Não me raspohsabílizo

pelo que 'possa aconteoer
aos infratores da presen- '

te proibição.
Rio doe Oorrêa-Oorupã,

22-11-55.
RUDOLFO REIH

nhas elegantes, notável acabamento, grand'e solidez.

Proibição
Proibimos terminante

mente a entrada de pes
sôas em nossas proprie
dades afim de tirar trato
e estragar as

'

plantações.
Não nos responaabíllza

mos pelo que possa acon

tecer aos infratores da
presente proibição. '

Rio Alma, 23/11/55
Ricardo Viergutz
Ervillo

'

Viergufz
Henrique Schu/z

�==================a,
PA R A F E R I DA 5,
E C Z E M A S,
·INFLAMACOES,

•

COCEIRAS,
F R'I E I R .A S,

Proibição
Proibido reerntnedamen

te a entrada de pessôas em

minha propriedade sem

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

pelo que possa acontecer
aos Intratores da presen
te proibição.
Nereu Ramos, 12/11/55

JOSÉ DALCANALE

ESPIN HASt ETC.NUNCF=l EXISTIU IGURt

Proibição
Proibido a entrada de

pessôae em minha proprle- ----,------
dade, Bem minha licen
ça, afim de caçar, tirar ta
cuáras e estragar as plan
tações.
Não me responsabilizo

pelo que possa acontecer
aos infratores da presente
proibição.
Guaramirim, 16/1 f/55,

LtO EUGEIIO SOCREPPA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Edital 'de Concorrência Pública
Uen�ß- de ·Instrumenlos Musicois ßcor�lle8 "IODfSCHlnr

Os, instrumentos mais
afamados do país agora
fabricados com Vozes de
ãço suéco i n o x i d a v e I,
de 48, 80 e 120 Baixos.
Tem para pronta entrega
por preços de tabela, a

Casa Real nesta praça.

Faz sensacionais ofertas na

GRANDE LIQUIDAÇÃO de fim de
ano para redução de estoque

Descontos espeCIaIs de 10% em tecidos, ferragens, louças e armarinhos para compra á vista..
CHAPAS ONDULADAS ETERNIT., Vende-se 39 chapas ETERNIT de 1830 x 930 cms. no total de 66,37m2.

Ao fazer suas compras normais e para as festas ,de fim-da-ano, não deixe de visitar a Casa Comercial de WALDEMAR
RAU, ,á Estrada Nova, para, certificar-se das reais vantagem;' que pode conseguir em suas compras.

Casa. Comercial
Estrada Nova "araguá do Sul

Waldemar Rau

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



OORREIO DO POVO DOMINGO DI� 4-12-1ßfiD 5,

o Doutor Paulo Peregrtno Ferreira, Juiz de Di
reito da comarca de Ieragué do Sul, Estado de San

O snr. Artur MUller, Prefeito Municipal de ta Catarina, Brasil;' na forma da lei, etc.
Jaraguä do Sul, no uso das suas atribuições, re FAZ SABeR a rodos os que o presente edital
solve: "de leilão, com o prazo de 20 (vinte) dlas, virem ou dele

Ê�onerar -Willy Harry Felix Wensersky, do conhecimento tiverem, que findo esse prazo, ha de
cargo de Motori,sta Padrão ·'X". do Quadro Unico ser arrematado, por quem mals dér e maior lance
do Mrinicipio, por ter sido nomeado para outro oferecer, em frente às portas do Edificio do Forum,
cargo público. 'no dia 19 (dezenove) de dezembro próximo vlndou-

Registre-se e Cumpra-se ro, as 10 horas, os.bens penhorados á Gerherd Voelz,
Prefeitura Munioipal de Jaraguá do Sul, em na ação executiva que lhe inove Carl H. F. Iürte,

29 de Novembro de 1955. abaixo descriminado:
,

Artur Müller - Prefeito Municipal 10.) 'Um terreno situado neste municipio, a es-

tradà Nova, com, â area de 1.600 metros quadrados,
Portaria Nr. 9i com 20 metros de frente 'por 80 de fundos, fazendo

O snr. Artur' Müller, Prefeito Municipal de frente na dita estrada, fundos com a linha ferrea e

Jaragui do Sul, no nso das SUBI atribuições, re- entre terras de Henrique Kock e Miguel Kock Filho.
1 Registrado 'JO, registro de Imóveis desta comarcaso TeNomear Haroldo Nagel, para exercer o cargo sob n. 11.310 a fls. do livro ,3 E, avaliado em Cr$.

de' Motorista Padrão "X", do Quadro Unico do 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos cruzekos).
Município, percebendo os proventos consignados Assim será o referido bem arrematado em lei

em lei, vago em virtude da exoneração de Fidélis Ião por quem mais dér e maior lance oferecer, po-

L E I N 26 ,Stinghen.
dendo o mesmo ser examinado por quem tnteresse

I I

.

Plr. n d
'"

M
.. Regístre-se e Cumpra-se tiver, no local em que se acha situado a estrada No-

nc ue no ano MO o.vlano UDlCI- Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em va: E para que, chegue a noticia a público se pas-
pai .� Bstrada

.

Bela V!s_ta. 29 dá Novembro de 1955. sou o presente edital que será afixado às portas do
,

O snr. Artur Muller, Prefeito. M�n�clplil de Iera- Artur Müller _ Prefeito Municipal Forum, no local de costume, e publleado pelo jornal
gua do Sul, no uso das suas erríbutções, '

local "Correio do Povo". Dado e passado nesta ci-
Faço saber a todos os habitantes deste Muni- dade de Jaraguá do Sul, aos dezoito dies do rnez

clplo, que a Câmara Municipal votou e eu promulgo Portaria Nr. 96 de novembro do ano de mil noveventos e clncoente
'a seguinte leí:

'

O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de
e cinco. Eu, 'Ney Franco, escrivão, o subscrevi. Es-

Art. 1".} Fica incluido no Plano
.

Rodoviário Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições,· re- tá conforme o originaL (ass.] Paulo Peregrino Fer-
Municipal, a Estrada Bela viste, situada na locelída. solve: reira ,_ Juiz de direito.
de de Ribeirão Grande do Norte, 1°.' distrito do Nomear Martim Marangoní, para exercer o

Jaraguá do Sul, 18 de novembro de 1955Municipio, numa extensão de 1.500 merros. cargo de Motorista Padrão "X", do Quadro Único
Art. 2°.) Esta lei entrará em vlgôr na data de do MlIlnicipio, com vencimentos 'consignados em lei, O escrivão - N�Y ,FRANCO

sua publicação, revogadas as disposições em contrá- '9ago em virtude da exoneração de Maximiliano .

__....;.. • _

rio. _." . Baggio.
.

,

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 23
. Registre- se e Cumpra-se

de Novembro de 1955. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal 29 de Novembro de 1955.
.

OCTACILIO P. RAMOS ,Artur Müller - Prefeito Municipal
Diretor do Departamento do Expedíente
JOÃO MATHIAS VBRBINBNN

Escriturário "Z. 2"

Ppe:feitupa Munieipal
L E I Nr. 25
Inclue no plano Rodoviário Munici
pal 'a Estrada Iaragué - Esquerdo
Fundos.

O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Iara
gUG do Sul, no' uso dás suas atribuições..

Faço saber a todos habitantes deste municipio,
que a Câmara Municipal votou e se

. promulgo a

seguinte lei:' /
Art. 1°.) Fica incluido no Plano Rodoviário Mu

nícípàl a Bsrrada Iaragué-Esquerdo Fundos, com 600
metros de extensão, com partida na ferraria de
Pedro RengeJ.

'
,

,

Art: 20.) Bsta' lei entrará em vigôr na dare
de sue publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Prefeitura Municipal de Ieregué do Sul, em 23 '

de Novembro de 1955.
ARTUR MÜLLER - Prefeilo Munlcípa!

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do Departamento do Expediente
JOÃO MATHIAS VERBINENN

'

Escriturário "Z. 2"

de Japaguá
Artur !\füller - Prefeito Municipal

do Sul Edital, de leilão
Portaria Nr. 94

Corupá

Portaria Nr. 88
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições, re

solve:
Efetivar Mauricio de G6es Filho, no cargo de

Porteiro-Zelador do Quadro Unioo do Municipio,
para c�jo cargo foi nomeado pela Portarif,l nr. 37;
de 30 de Junho de 1954, em caracter interino..

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

24 de Novempro de 1955.
,

.

" Artur Müller - Prefeiio �unicipal

. "

...jJ::::::::::::==:::=:::::::::::::::::::::::::::::'-:::::c.::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::�_

K' ]I))�o !EiR{llCIHI KAUfMANN . II
ti MÉDICO CIBUBGI.&O ii

Portaria Nr. 97 Fo�mado pelas Faculdades' d� Medicina das, Univer- !!O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de idades-de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre iiJaraguá do Sul, no uso das suas atribuíçõas, re- ..

solve: CIRUROIA - SENHORAS - PÂRTOS - CRIANÇAS E ii
Nomear Bumber Patsch, para exercer O car-

,

CLINICA GERAL II
go de Motorista Padrão "X", .do Quadro Un.ico do ii Longa pratiea em Hospitals Eoropens ii
Municipio; com proventos consignadas em lei,' vago I ii li
em virtude da exoneração de Benno Raduenz. ii Consultório e residência: ii

Registre se e Cumpra-se n Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 li
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, em n CONSULTAS.' ii

29 de Novembro de 1955. II ii
Artur Müller - Prefeito Municipal II Pela manhã: das 8 1/2 ás fl horas

'" li

III Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas iiPortaria Nr. 98 !, ,:i
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de I Atende chamados tambem à Noite ii

, �',
, �Jaraguá do Sol, no uso das suas atríbuíçõee, re- 11::::::====:::::::::::::::::::;:::::::::::====::::::==:::::::==::::::::=::

solve:
'

Nomeär Maximilisno Baggio, para e)!:ercer o

cargo de Tratorista Padrão "Z.3", do Quadro Uni
co do Municipio, percebendO os proventos consig-
n.dos em lei. .

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municip�l de Jàraguá do Sul, em

29 de Novembro ,de 1955.
'

Artur Müller - Prefeito Municipal

Portaria Nr. 87
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições, re-

solve:
'

Nomear Sérgio Thomsen, para exercer o car

go de contador, Padrão "z. 10", do Quadro Unico
do Municipio, percebendo os proventös consigna
dos em leí. -

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

24 de Novembro de 1955.
,Artur Müller - Prefeito Municipal

• •

MUDAS
Fl'utiferas e

,Portaria' Nr. 99
O, snr. Artur Müller, Prefeito Municipal d.e

Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições, ro-
,

,Portaria Nr. 91 801ve:'
O snr. Artur Müller, frefeito Municipal de Nomear Fidélis Stinghen, para exercer o cargo

Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições, ra- de Tratorista Padrão "Z.3", do Quadro Unico do
801ve: Municipio, percebendo os proventos consignadqs

Exonerar Benno Raduenz, do cargo de Moto- em lei.
rista Padrão "X", do Quadro Unico do Municipio, Registre-se e Cumpra-oe
-por ter sido nomeado para outro cargo público.· Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

Registre-Ie e Cumpra-se 29 de Novembro de 1955;
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em Artur Müller - Prefeito Municipal

29 de Novembro de 1955.
Artur Müller - Prefeito MuniCipal

Ornamentais

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

Portaria' .Nr. 100
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de

Portaria ,Nr. 92 Jaraguá do Sul, no uso da's suas atribuições, re-

O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de solve: '

I'

Jaraguá do Sul, no UilO das suas atribuiç�es, re- Nomear Benno Raduenz, para exercer o cargo
solve: de Tratorista Padrão "Z.3", do Quadro Unico do

Exonerar Maximiliano Baggio, do cargo' de Municipio, percebendo os proventos consignados

I
.

,

.

Motorista Padrão "X", do Quadro Unico do Muni· em lei. �.cipio, por ter sido nomeado para outro cargo pú- Registre-se e Cumpra-se
�

Á '_ =
blieo. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

CLINICA DENT RIA
,.' �AIOS.X ms

Prefeitur:�!=i���s:, �eC�����:e do Sul, em

29 de Novembro 1�tu�95�üller - Prefeito Municipàl O r. O s O·, Cu b a s O A qUI no29 de Novembro de 1955.

IArtur Müller - Prefeito Municipal' Portaria' Nr. 101 CIRURGIÃO DENTISTA I
O snr. Artur Müller, Prefeito Mónicipal de CLINICA • CIRUROIA BUCAL - PRÓTESE

JaraguA do Sul, no uso das suas atribuições, re-'" TralameDlos de canaes sob conlrDle radiográfico
solve: Moemas DOlles mútels em microniall e ouro plalina�o

Nomear Willy Harry Felix Wensersky, .para H O R Á R I O
exercer o cargo de Mecânico Padrão "Z.5", do MANJ! - das 8 às 12
Quadro Uoico do Municipio, percebendo 08 pro' TARDE - Atende com horas Marcadas
ventos consignado� em lei." Residência e Consultório ao lado da

, . RegIs�r�·se e Cumpra-se Prefeitura Municipal .;.._ Fone 220PrefeItu.ra MUDlClpal de Jaraguá 'do Sul, ,em -

.

29 de Novembro de 1955. 00 .IARAGuA DO SUL -' SANTA CATARINA

Artur Müller - Prefeito Municipaläti_lm�ii

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Portaria Nr. 93
O snr. ,Artur Müller, Prefeito Municipal de

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

Exonerar Fidélis Stinghen, do cargo de Mo
torista Padrão "S", do Quadro Unico do Munici
pio, por ter sido nomeado para outro cargo público.

, Registre-se e {Jumpra"'se '

,

Prefeitura Municipal de Jaraguã do Sul; em
29 de' Novembro de 1955. .
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CORREIO O o P,O" O
�

,

PLANO DE TURISMO

Aos ínteressados, a nesse TAC-TRANS
PORTES A:mREOS CATARINENSES S/A.; ofere
'oerá, a partir de meados do corrente mês, em
boletins, todos OB dados do pleito eleitoral
realizado em ã de Outubro, em todo o Paiz.

ANO xXxIV. - JARAOUÁ DO sm, DOM.INOO, ·4 DB DBZBMBRO DB 1955 - SANTA CATARINA - N. 1.869

Registro . Civil L' O'C A-IS .

Procure a TAC e deixe o 'seu pedido
feito, em nossas Agências, com' o respectivo'
endéreço, para que possamos enviar o boletim

.
a lua residência ou escritório.

,

Irene P. GÜntber Oticial do
Registro Civil do xo. Distrito
da Comarca 'Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil. .

faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

·:COJ'ITÉ·M
neILIT ES Colabore com o progresso de Santa

·Catarina, prestigiando a nossa Companhia.

. casar-se: Agência nesta cidade, a Rua Marechal
Deodoro, . ã19

iR.... ii i ' :'i.'II.'" I H :_�

. Febres
_

(Sezões, M.alárias, I
Impaludismo

IMaleitas, Tremedeira
- CURAM-SE- RAPIDAMENT�. COM -

.

".Capsulas Aotisesonicas IMinancora"
. Em Todas as . Boas Farmäoías I

Ill:
um produto dos ,Laborá,órios MINANOOIlA I- Joínvílle - Sta. Catarina .,...._

IIJIIIIEISa!! ii I
.

'1'.1
.

, li UI. ! " ,ii

•
« « 15.133
c « 2.102
c. « 1.ãã4.
« « 1.550
« c 698
« « 10.101
« « . 6.55ã
« « ., ã.500
« « 18.0ãl .

« « 8.378
« « 756
« « 5.956
« « 8.705
« « 19.985
c « 11.058
« « 10.657
« « 6.820
.« « 10.4p5
« . « 7.880
« « 7.ã53
« « 19.224
« « ã.964
�< « 1.130
« « ' 3.464
« « 1.507
« c· 5.11ã
« « 19.877
(� «. ã43

, « c 6.9ã9

BElOS E DENAIS_
. AfiecOES DO .,'

URD EIBD.UIfO. Façam seus cumpri
mentos de Natal e

Ano Novo através do
"CORREIO DO POVO"

� '. "

I.

.
.

-

.

--...--------....------·--···------····----__..----...c,..._--· �.tt===:::=::::::::::::=:::::::::===::::.-:==--==:::;::=::::::==_.:::====--===--====------------------- ...------...-------- ----
,'

II Pudim Medeiros .. A ,Melhor Sobremesa .. 'II�=========--==:::=====::::::==:::::::::::====�===::::::===-- ...:.====:::======:::==;:====::======:::=:::=:::=,==::==::--=====�====:::=====:::==:::====:=�p

o §a1bälo

Virgem Especialidade
da, CJIÂ\o WIEIlEt KN]f)[J§1fIKA1_.. JOÊIDlviUe

... (Marca Registrada)

Y'9Á2 yIRCC,.,
. -.

ESPECIALIDADE<r��s-:''"'. "li
�'-

.
" torna a roupa branquissima! I
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