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Voltou um Clima de Paz e Garantias em Jaraguá
A população pode voltar tranquilamente ao trabalho, sem temer v i o I e n c i a s e e x t o r s õ e s
Com a vinda do sr.

Tenente Garcia como

delegado, o recolhimen
to do cabo Possidonio e
e do soldado Araujo e

os habeas corpus conce

didos pelo Colendo Tri
bunal de Justiça as viti-

I mas das perseguições da
quadrilha do Rolando
Dornbusch, que se reco

lheu 8 sua ínslgníllcan
ela, por terem sido cor
tadas as azas, o munici
pio voltou a completa
calma, não tendo duran
te as próprias festas de
Natal sido registrado
qualquer rixa ou tumul
to por menor que Iosse.

E' que os que promo
viam esses tumultos, os

que davam mão forte
aos desordeiros, aos as

saltantes de residencias,
aos vigaristas e extor
quidores de dinheiro, ti
veram que encolher-se -

diante das medidas do
digno Tribunal de Justi-
ça e da autoridade poli- "

cial 'Como crrauça teimosa I nantes, se transformar

O� dois soldados, um que perseverá no abuso em doce r�a�idade.. R 10 _ A sucessão ção de ter bem recebi- mento da politica o pos-dos quaís éra ordenan-I
do e�ro, teimamos em 9ue o Dívíno Crla��r presidencial da Câmara do pelo bloco da oposí- to de presidente da Câ

ça do dr. Juiz da Co- acreditar que o N o v o guie os passos_ dos du!- dos _Depulados está se Ç�9-,. .

comandado pela ma.rª�_d9s _D�putad.o�� O
marca e por' e'8'88" auto-

Ano sempre nos rese.rva. g�':ltes da Nação, �osei' cOÍlstituindo um proble- UDN, -Dificilmente o sr. sr. Juscelino Kubitschek
ridade prestigiada, a pon- u� punhado d� COIsas bílítando-Ihe a caminha

ma político, quase que Gustavo Capanema en- tendo em mente a reali
to de escrever-lhe caro boas, agradaveís e ven- da segura e certa na

o "pivot" dos casos que contraria oposição á sua zação de um programatas e oficios com denun turosas. estrad� do progresso, da desafiam a argucia do candidatura. Dentro do de trabalho objetivo, necías e de receber da � l�vados por essa honestldade.e do bem
sr. Juscelino Kubitschek PSD, então, é que se cessltarä de um apôio

mesma autoridade cor- teImosIa,. esperançados governar .. POIS um b.oI? presidente da República travaría a luta. Sabe-se, firme e decidido do Po
respondencía o f i c i a 1, de conquístarmos aquilo governo, Já é uma Ielící

eleito. Para alguns, a por exemplo, que o PSD der Legislativo. Seu es
cheia de salamaleques, que nunca possuiremos, dade, mormente num mo-

questão está sendo agi- de São Paulo reivindica quema de trabalho, de
estavam virando o muní- esquecemos as desven- m_ento como este em que tada com uma grande o posto. Em março, na batido,' estudado e quase
cípío num verdadeiro turas passadas pa.ra. en- n.ao só o ?usto elev�dls- antecipação; uma vez pessoa do sr. Raniere que cristalizado no tri
far-west. chermo-nos. de otímísmo snno ?e VIda ':flas ainda

que o mandato do gene- Mazzili, os paulistas sen- nomio Energia. Trans-
Ausente o delegado de e da quasr certeza de um elI.ma de mseguran- ral Flores da Cunha irá tiram-se preteridos, com porte e Alimentação, depolícía,' o dr. Juiz não que dueante o novo ano ça e m.c�rtezas VIve .a até o dia 10 de março. a derrotá do correligio- penderá em alguns pondando posse ao suplente, tudo correrá de acordo nos aflíglr a cada día

Nesta data, o novo pre- nário. A reínvídícação ao tos das deliberações par
o soldado Araujo e o sr. co� os nOssos planos. que passa. sidente dá República te- posto passou a ser ofi- lamentares. Como a con
Rolando Dornbusch, de- _E certament� em fun-

.
Jsto, ou quaseA que s(l rá diante de si um pa- cial desde aquele instan solidação do seu governuncia tambem da Jus- çao dessa teIma, que, Isto - um governo �fI' norama' politico inteira- te. O nome do sr. Ranie- no, como também do ata

tiça, tomaram conta do agora, 11:0 �lvorecer de caz e den�ro dos,.padrpes mente diferente do que re Mazzili não volta no cado regime presidenmunicipio, falando o que
um novo ano, outra vez democrátJCos - é 9 qu� no momento se apresen. momento ao plano das cial, encontra-se na de

bem entendiam. estamos--. a açalentar a est��os a entend.e� e
ta. O esquema de cho- cogitações, mas o do sr. pendencia

'.

também, de
Vamos ilustrar aluuns esperança de que ele solICItar como felIClda-

ques e conflitos de gru UII'sses GUI'mara-es, na medI'das governamentaI'sfatos Dois malandro: ba- nos há de trazer um de, nesta quadra que se
d' t

.

é d d'd d'f' b t.

. pouco de felicidade. E nos defronta, e a trans. pos qU,e . ISp� �m os pos- poca um os can 1 a· q�e mo I IqueJ!! su s an-
teram a carteIra �o sr,

ainda bem que assim é forma�ão desse pedido tos mInIsterIaIS. O go- tos, defronta-se com ou- Claimente a crIse econo-
Scheuer de Canomhss ',Y "'er da U I'ão sta' á t do H á' L' f'

.

d
na est� ão da estrad� pois o que seria de nós em realidade, pelos nos-

Y n�. n e! ro, o sr.?r CIO .�' mI�a e manceIra.!lç
se só desventuras e sa- sos governantes J'á dei. constItUIdo em bases flr· fero Mas os dOIS podeiao paIS, sem nenhuma dUVI-

de ferro Presos furam, 'I mes e I fu cio dTca I
'

d d
.

d d.

.

' crificios estivessem a xou de ser uma simples

I
em peno n - mo 1 1 r os p 8:n�s em �'. el?OIs o qua ro

levados a caqela local,
t' f

- namento. O problema da face da constltUlçao do millIsterlai, será o Par-
onde ficaram sob a pro- preocupar a nossa men- �.� l� açao, pa�a. se �OI�;- constituição das mesas Ministério do sr. Jusce- lamento e a direção das
teção do Araujo. Logo te sempre que se inicia 1 �Ir ,num� ? t�Igaçao o

do Senado e da Câmara lino Kubitschek. Casas Legislativas o
"epois, eram soltos por ��vi��TOe aOno:éS�i��:m� pr prIO pa rIO Ismo.

não terá significação, 4 ponto capital dos acon-
u� habeas corpus. O dr.

a minar o nosso ânimo, Que Deus ilumine pois, começar pela direção do Por outro lado, consi'l
tecimentos politicos, no

Prlamo d� Ama�al, fora
a fazer de nós um en- à eles, os nossos maio- Monroe, onde nunca se dertl,-se a importailcia primeiro trimestre de

a delegaCIa no mteresse
treguista, um fracassado res, e também à nós, de verificou nenhum impas- que terá no desenvolvi- 1956. '

da vitima, sr. Scheuer, Sé entre as bancadas
mas ali foi recebido a destituido de todo e qual- vez que só assim pode- partidárias.

1 Id d quer ideal! Louvada se- remos ver transformadosocos pe o so a O. ..
t" I'd d

' . O primeiro dos candi- O
·

d
· , "

A noite, o cabo e o Ja, pOlS, essa elmoSla, em rea 1 a e essa tel-
datos é o general Floreal npOß ,n mOlo conu oId d f b essa esperança que se mosia Que nos assalta a I: I: I: .lI:Lso a o oram �nque- renova ao alvorecer de cada p-rincipio do ano, da Cunha. Sua situação '

tear·se aom os �OIS ba-
cada ano, c'omo ago- como agora, em 1956, é especialú. Desligado fO -I te rm -I n adtedores de carteIras.
ra em 1956, e que possa quando esperamos um da UDN, lançado pelo

. O
Esses dois policias pe- ela, desta vez, e com a punhado de coisas bôas, PTB do Rio Grande do -

garam o motorista de ajuda dos nossos gover- agradáveis e venturosas. Sul, o presidente em e· "rn apa d Opraça sr. Sievert, em- / xercicio poderá 'coBci· .

barcaram dois jogadores liar as correntes do bIo-
vindos de fora (dados co majoritário em torno
viaciados e cartas), man- ��............,_-............,_---.....,.",.._............................,_............,_--� do seu nome. Mas como
daram rumar para Ran- � � a questão da presiden·
cho Bom, na Estrada

I'
ANONOVO

I
cia da Câmara sempre

Schroeder, onde ficaram constituiu problema al-
até tres horas da ma- O "CORREIO DO POVO" nas vesperas do ano tamente partidário e, so·
drugada jogando numa � de 1956, vem externar a todos os seus amigos, assi-

'l bretudo, 'pessedista é
'festa. Voltaram e não nantes, anunciantes e colaboradores os mais ardentes dentro do PSD que sur.votos de felicidades �\) ?-uo novo.
pagaram a corrida. Co-

� Que ele traga tanibem ao povo brasileiro, paz gem 8S candidaturas
mo estavam todos arma· e prosperidade, rogando a Deus que proteja os seus mais provaveis. A pri-
dos, o chaufeur não re- trabalhos, as suas lavouras, para que possa ter uma meira delas é a do sr.
clamou; No dia seguinte, f�__v:�_::�:��::_��:�::e�"="="�,��.�_�

Gustavo Capanema. O
procurou o soldado re· ��_�_� ��__��="=""�=;=;="" �_

nome teria a significa-

clamando o ,pagamento
da corrida e esse lhe
disse que não pagavam
e não reclamasse pois
os dois índívíduos eram

gou o compromisso. A- compromisso. Isso depois
presentados os documen- de centenas de delega
tos, mandou a autorída- dos terem tomados pos
de judiciaria que fosse se perante o Juiz 'da
requerida a data para o Comarca. Mas tudo éra
compromisso; Feito isso, unicamente para evitar
mandou que, juntasse uma autoridade com per
atestado médico. Junta- sonalídade, dando tempo
do o atestado feito pelo aos soldados e Dorn
dr. Kaufmann médico do' busch e Idelfonso Píaze
Posto de S�úde e dr. ra praticarem suas vín

Spríngmann, o Juiz ale ganças contra o� udenís

gou que esses médicos tas e a popu!açao hon
não serviam. Exigido rad� que assístía estar

despacho por escrito, o recída a tamanha selva
dr. Juiz acabou mandan- geria.
do o processo para FIo Alias o tumultuamento
rianópolis, para saber se dos serviços do Forum
podia GU não deferir o local é total. O dr. Juiz

está imcompatibilisado
com todos os advogados,
com o dr. Promotor Pú
blico, com o Prefeito Mu
nicipal, com o escrivão
do Juizo, com os dele
gados de Massaranduba,
Guaramirim e -o de Ja
raguá, Procura por to
dos os meios desmorali
sar os atos das autorí
dadea e dos advogados,
criando situações vexa
torlas entre advogados
e clientes.

de 48 horas, quando é
de um desafeto ou ad
versario politico, as de
eísões arestam se por
mezes. Haja vista os ca

sos' Dornbusch e Idelíon
so Piazera.

perigosos.
O soldado apreendeu

um roubo de Blumenau,
soltou o ladrão e passou
no cobre os objetos
apreendidos.

E assim vai o povo
descrendo da justiça,
quando uma autoridade
é arbitraria.

Diante disso, o sr. Pre
feito Municipal pediu o

recolhimento dos poli
ciais e a nomeação de
um suplente de delega
do. Mas acontece que ao

suplente o dr. Juiz ne-

Quando o processado
é de sua simpatia, quer
resolver os casos dentro

Felizmente, já estamos
livres de uns malandros
e temos a esperança que
a justiça, dentro em bre
ve, chamará as contas
os outros.

U'm N-OVO ·AnoVários.
..

para a presidenciaEsperança que se renova ao a,lvorecer de 1956 -

da Câmara em 19561

candidalos

Por J. DE CASTILHO PI,NTO

o

céu"
ROMA, 29 - Foi ter- de Paris, alm i r a n t e

minado o "mapa do céu", Mouncez, que fês com
no qual os astronomos que fosse admitido o
do Observatorio do Va- principio de uma cola
ticano trabalharam desde boração internacional
1889. Com efeito, foi no nos trabalhos orientados
mencionado ano que a pelo observatorio do
realização desse mapa Vaticano.
foi resolvida pelo Con- A aboboda celeste foi
gresso Internacional de dividida em vários se

Astronomia, reunido em tores. O mapa, contem
Paris, sob proposta do 450 grandes pranchas
diretor do Observatorio fotográficas. '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA, l-l-19M 2

Pr�f�itrrra M[ßi�i�'a1 d� Jara�uá �O �ul
REQUERIMENTOS DESPftCHftDOS

,

'

S/A. Pernambuco Poweder Faclory - -Requer
licença para eonstruir um paiól destinado a arma

zenamento depólvora de acordo com os dados téc-
• níoos fornecidos pelo Ministério dá Guerra, bem
como solicita lhe seja fornecido atestado da refe
rida construção.
DESPACHO - Ateste-se de acordo com a Informação

Hermann Gürither - bras. comerc. - Requer
licença para alterar a construção do prédio já Ii

'l oencíado pela Municipalidade, acrescentado mais
um pavimento cuja construção está sendo erigida

, em Oorupä.
'

'OPEQAÇÔES da. Doenças do Sistema �ervoso - Díag- : DESFACItO L Deferido nos termos da informaçãö
.óstico - Neuro·Cirúrgico dos Ataques C,erebrais -

I
'" ,

do snr. Intendente', ";-
Epilépsia - Par�lisias - �Iástica de L.acuDas Ósseas do 'Igreja Evangélica "Assembléia de Deus" .: Re-

, Craneo - Cirurgia da Dor .,

1 . .
-

quer licença para insta ar em seu templo relígioso
Consultório: Residência· 1 um alto-falante para irradiação de programas rs-

Rua MODS: Celso D. 211 Rua Comendo Araúj� n. 193, ligiosos, obedecendo o disposto no Deoréto Muni-
Edificio Pugsley Edificio Silva Lopes [eípal n. 18 de 25/8/54. '

Sala 908 • 9°. andar Apto. D - 10°. andar I DESPAOH0 - Deferido de acordo com a Informação
te U H. I � ][ D A. Henrique Cardoso - bras. comere. - Requer licença

para construir uma barraca de madeira na rua

Mal. Deodoro (cruzamento com a estrada de ferro)
para estabelecer-se com Garapeira.

'DESPAOHO - Indeferido, de acordo com a

Informação .

Henrique C. Oardoso - bras. comere. - Requer
licença para .construír um quiosque de madeira na

Av. Getulio Vargas, para estabelecer-se com Gara
peíra. Egon Sasse - bras. indo - Requer licença
para .eonstruír cerca de sarrafos defronte sua pro
priedade para o que solicita lhe' seja fornecido o

respectivo alinhamento.
DESPAOHO - Deferido de acordo com a Informação

Dante Schiochet - bras. comerc. - Requer li
cença para estabelecer-se com loja de calçados a

rua Mareehal Deodoro da Fonseca.
D,ESPACHO � Deferido de acordo com a informa-

, ção � calculo feito pelo D. F.
Marquardt & Ola. - firma bras. - Requer cer

tidão si é ou não devedor a Fazenda Municipal.
DESPAOHO - Certifique-se o que constar
Nair Braga Müller - bras. doméstica - Requer

cancelamento s/ atividades comerciais. Ricardo
Koch - bras. barbeiro - Idem Idem Idem s/ Bar
bsaría., João Papp Neto - Idem Idem Idem s/ au
tomovel de aluguel. Helmuth Neitzel - bras. Idem
Idem s/ ferraria lançada em nome de seu falecido
pai Paulo Neitzel. Albrecbt Siewert - bras. carpin
teiro - Idem Idem Idem fl/ Oarpinteiro Ambulante.

DESPAOHO - Oancele-se
Igreja Evangélica "Assembléia de Deus" - Re

quer licença para construir no terreno de sua pro
priedade um prédio destinado a templo religioso.
DESPACHO - Deferido quanto a licença para
.construçãó. Remeta- se a digna Oamara Municipal
o pedida para isenção de taxas e emolumentos.

lU Estevan Robatíni. - proprietáro circo - RequerCl licença para esta beleeer-se nesta cidade com pavi-
el:

..
lhão de espetáculos públicos.

'

ii DESPAOHO - Sim. Depois da vistoria pela�... !0l:0
� Do"0_ � Delegacia de Policia
,� � 5Lg.2 , � Theodoro Zanghelini - bras. comere. - Requer'
- -: 8 i,f Wf seja fornecido o competente alinhamento de sua

ca: e 6.... propriedade situada em Oorupä.
lU &�< g:, â 'DESPACHO - Proceda-se ao alinhamento e

f.o' l7u = I áO ° 'O� GI o "

, expeça-se o a var

ti
UII) oC/) Q.

,

Oílio Nic.olini - bras. comere. - Requer .alinha-
'O �� �,� 3 � menta de -um terreno de sua propriedade, sito a

(!)
.. � 0' ... :I

�
rua MaL Deodoro da' Fonseca (Fundos). Itajara�.2�'g I Tenis Olube - Sociedade esportiva - Requer alinha-,

'� : i': �-g a.;:�••
'

menta de um imóvel adquirido de Lothar Sonnen-
� g., "O ::lõ hohl, sito a rua Gumercindo ,da Silva.

� .. : UI � a ,� 'DESPACHO - Proceda-se o alinhamento
� 8.ê 8, o � � Eugenio Vitor Schmöckel e Outros - bras.

� �� '�:ij i � economista - Requerem providências no sentido de

DIi: JLs:3 � • � ser cumprido o disposto no Decréto Municipal n.

18, de 25/8/1954, no que concerne o alto-falante da
Igreja ABsembléia de Deus. -

, DESPACHO - Ao' D. S, G. para fazer respeitar a lei

I Pr'OI·bl·ção
Theodoro J. Wolf - bras. comerc.'- ReqUer..

.', , ',' seja transferido para Gioquino Alviso, o imposto
.

'Proibimos 'a entrada de referenté a um automóvel particular.
'

pessôas em nossas ,pro- ,
DESPACHO - Averbe-se

priedades afim de', tirar 'Waldir Araujo - bras. motorista - Requer seja
ração e estragar as plan- averbado nos registros da Municipalidade, haver

tações. (> requerente assumido o A�ivo e Passivo da firma
Bacbmann & Araujo, com séde nesta cid!lde.Não nos responsabili· DESPAOHO _ Averbe-se e devolva-se o

zamos pelo qpe possa a-
documento que instruiu o pedido

contecer aos infratores da Siegolf Rau - bras. propriet. - Requer licença
�

.

pres'ente prOibição. t-
'

t h

ft=:::::::=::;�::::f:::::=:::�::==::::::.=:::::,�:::=::��,��==:?=i�:���=:=::=:=::::=:;;:��:=��:::;:::::=::::::.:::=:::::::::::�� "_;��t�;/�:�:' 1,��!���', �Fn�oir��y�s��!: i;::�� I:fi�:�yd:e��::��:�e:�ii Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S�:A� II José ZimmermlltJl) neste Municipio com Marcenaria., �dmundo da
ii :M:A�H.][Z:: JO]f[N'VILLE ii AnunciaçãO' - brss. indust. - Idem Idem Idem a
ii ii rua Rio Branco, com confecção ,_ de roupas. Hugoli Para a nóss,a distinta' fregüezi,a mantemos em estoque: 'I H t b lf

.

t Id Id Id Dii ii ars - ras. a ala e - em em em a rua '.

H Uma linha completa ,de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa il TALHERES PE.AÇO Pedro II, com alfaiataria. Waldemar Werner - bras.
..

_
rotação, para 220/380 V. 50/60 eidos. APARELHOS 'DE M�DI-" , .. " Jnolldavel 'res. em Oorupa - Idem Idem Idem como corretorii ÇAO - Bomb�s, para uso doméstico e tins indústriais:, ARTIGOS ELETRI<:;OS, li da mais afamada marca ,de Imóveis. Leopoldo Schmidt � bras. comerc.

ii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- II "HERCULES" em estojos Idem .Idem Idem CQmo corretor de Imóveis.
.

ii OS,' de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para -instalações de ii de 48, '104 e' 130 peças, ,Departamento de Expediente, Educação e As
I! luz e, �orça de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo. <', " II bem como todas as peças sisteDcia Social" d#l Prefeitura Municipal de Jara-
:: ,A nossa seção de instalações atenderà com pres,teza a qualqper pedido de il ilvulsas, O f e r e c e pelos guá, .. do SUl; em 6 de dezémbro de 1955.
ii instalação de luz e torça, "

'

, II 'menores preços a Casa Real OCTACILIO P. RAMOS
�:::=::::::=:=�:::-:==:::=::::::::=::::.-:::::::::::::::::::::=::::::====:::::::::::::::==::::::==::=::::::::::::::V defronte ao C i n e Bub r Diretor do D E E A S

,Apotheke "Sobulz"
JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtsch�ffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie,

am besten zu den gerlngsten Preisen bedient.

Dr, Waldemiro Mazureehen
CASA DE S.&UDE

Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e azuis. •

Dr. BenDo Knudsen
coni �specialização na Alemanha

Tonlco dos convalescentes

I To.ico· dos desnutridos: Machinas de Costura
Os Pálidos, Depauperados, nacionais e estrangeiras,

dM M manuais, de pé e eJetricas,Esgota os, . agros, ães
Biclclelas de diversos tipos,que Criam, Crianças, ra-

quíticas, receberão a to- pneus, c a m a r a s de ár,
niíicação "geral .do orga- correntes, etc. Motores pl

nismo com o
' m a c h i n a s d e costura,

adaptavel em qualquer tipo
,

�,aneuer tf'l\,r
de macbina, .tem sempre

U)(Q!. & �1ill\Ulll em stock a Casa' Real.
___� • a,o lado do Banco "INCO"

: CONTÉM
EXCELENTES

, -

ELEMUTDs T�IICDS

F-éstor,;- 'Cáicitr,-- A1'seniato I
e Va'nadato ,de s � 'd i o .

6 H 47

,

Calçados
t • � ,

•

,
" S I L V E ,I R A ••

Verrnituge suave e de "

pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

MEdO n. 1, 21'h' 3, e 4
'ó" I ' 1T [» tri ,-O ;Proteja a saúde e' seus ti os 'e a sua pr pnat li 11'\ \lR,Evitará muitas doenças e poupara' diaheiro: em I, , ,remédios

Compre boje m�smo' uma l.D.BRIGUEIBA

I
são" os 'melhores e.INAICORA para o seu tilhinho.

f· d.l L b 6
'

M'
, - mais baratos -

um pro uto aos a orat nos inancora

� J�O�I�N�V�I�L_L__E __

�
,

'

,

, BBnlorr'agerul beuJährt bei:

im Rheuma Hexenschuß 'l

Ischias Nerven- und
(Gicht Kopfschmerzen

!' Tabletten Erkältungen • Grippe
Togai ist im In- und Ausland bewihrtundmerkanut- eswirkt
raschund zuverlässig. Selbst in bartnlckigenFillenwurdengu�
Erfolge erzielt. Unschädlich und gut verträglich. TôgaI verdient,
auch Ihr Vertrauen - machen Sie noch heute einen Versuch I
TogaI.Tahlettensindin allenApothek,enerhältl. ,.

Produtos da:
v \'

Indústria de Calçados
Goseh Irmãos' ,S.A.

Caixa Postal; 11

- Jaragiá do Sul -

II Santa Catarina

��""""""I

PARA f.ERIDAS,
ECZE'MAS,
IN FLÀMAÇÖ ES,

- , ,

C,OCEIRAS,
F

.

R I E 1 R, A 5',
ES P I N HA 5,' ETC. f

Asthma' IWir werden darauf auf
merksam gemacht dass
die Tabletten

"Eofin"
der C. F. BOEHRINOER
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und eltbewaehr
te Asrhme-Mlnel, wieder
überall erheeltllch sind. .

WURMKUR
Filmaron der Firma Boeh

rínger-Mannheím, das bekann
te deutsche zuverlaessige und
unschaedliche Ban dw u rm
MittEil ist in' dén besseren
Apotheken und Drogerien
wieder zu haben. Wirkt auch
bei anderenWurmar:ten. T�berl
mít drei Kapseln oder Oel in
Flaesch'ehen zu 10 gr.

, '

FRACOS E AN�MICOS I

,Tomeml
VINHO CREOSOTADO

To....
R••fri.do.
Bronquites
Elcrofulo••
Conv.l�scenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE,

O ANJO PRQTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA 'MINANCOßA

Dr_ Francisco Antonio Píecíeae
:M:�D][CO, '

Çirurgia Geral de adultos e criançab Olí
nica Geral - Partos - Operações -:
Moléstias de Senhoras e Homens. '

Especià/is,a' em 'doenças' de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschk�), das 9 as 12 hs.. ,HOSPITAL
JESúS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

NU,NCR EXISTiU IGURt

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

sem compromisso.

Portaria Nr. 105
o snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, no uso das suas atribuições resolve:
Dispensar o Escriturário Padrão "V", Waldir

O. Rubini, que íntertnemenre vinha respondendo pelo
expedíente da Contadoria Municipal, tendo em vista
a nomeação do respectivo ríruler.

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

de Dezembro de 1955.

Diversos modelos e

vários preços.

Ouça uma demanstraç60

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

PROIBIÇÃO

Os instrumentos mels
afamados do país agora
fabricados com vozes de
aço suéco inoxidavel,
de 48, 80 e 129 Baixos.
Tem para pronta entrega
por preços de tabela, a

Casa Real nesta praça.

A' T A C com L i n ha Jo invi Ie 11!El!:::lIEE!lIIÉliiIiiEis:a:mr;=::::i!!!!!l:=I:'iiEiIIli5EllEiEiJl

Curitiba - São Paulo • Rio I
.

m
A Transportes Aéreos Cqtarmense S/A.II Foto Plazera Idia 20 do corrente iniciou a tão esperada linha

IJoinvUe - Curitiba - São Paulo - Rio. com saída
do aeroporto de Joinvile às 15,55. Essa medida Jaraguá do Sul - Telefone 296

I'visa atender os anseios de progresso da laboriosa •.
população do norre-catarlnense, preenchendo uma iii
necessidade imperativa que vinha se carecterízendo II AGORA -MELHOR INSTALADO BEM -

por numerosas solicitação que a referida empreza DEFRONTE Á PREFEITURA MUNIOIPAL IIde transportes aéreos vinha recebendo de sua grande �
e distinta clientela. Iii -= I'iiA TAC, aliás, sente-sé à vontade em deterrni- III .g
nar as escalas acima, pelo irrestrito apôio q.ue v�m I Atende tambem fora, a qualquer hora ,iä
recebendo em nosso Estado, e o qual se evldencíe, ii!Eli_.!-_II-=!I-�_!1_9_1I!ji!!E!i1l u_,1!1
de parte da pioneira da' aviação comercia! catarl-

-_.. I, __ .._n " a I.

nense, na ampliação de suas linhas, unindo nossos__, _

municípios e empreendendo cempenhas de grande
Inrllldade coletiva. ,','

M I LHÕES,':.:I: .. :il_IU_III'I!ii Irr .IIII_.II,_IU_ n._

::::V::::::::::::::::::::::::::::'=:::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::=::::::�., J!;,LIX IR 914
li Jl))lo EIKCE IAlITfMrANN l! lIIofeßaIYo 80 .rp....mo. Acrada.
li MÉD,1.....0 ....IBUB.c1.I .. O li ... como um Ilc6r. Aprovado ee-

T..
.. '-J '-J 'UJ 4. •• IRO auxIllu no trat2mento da SI-

��fe�� ��n\�;� !I Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii Flus e REUMATISMO da mes-

.................��..............,._.....,.... .. U, sidades de Colônia.fAlemanha) e Pôrto;Alegre- II
ma or,.cem, palo O- N S. P.

f(········ ·D····R·...•.... ···II·······0·····R·····E
..

�
..

'I··
..

·R
..
•

·:A·
..
•
..
•
..
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�:::

li!
CIRURGIA _'

SBCNLHOINRAlsCA GPAERRTOAsL';"" CRIANÇAS B .h.:(� r,.::-_
_ _ _-_ _�.. - _

�i Causas Civais,�!!t:G,c!m�: ;Trabalhlstas ....ga prall•• om Bo.,1talto Burop... ii fi.-.".elã�::S=e=;;;;-:'ll8 Consultório é residênc ia: i'!I" :! II

��. RECURESmOSTarEaguMá,GaE,RRAuLa Marechal

Tel. 244 - RuaCOPrNesS'uELPTitAácsi:O Pessôa, 405, II II -, JARAGUÁ DO SUL - li8
. li! Medicamentos e Perfumarias lif: Deodoro, defronte à Prefeitura 1;1 . I'

�: ESCRITÓRIOS: M
'. I d '16 h II Pela manhã: das 8 1/.2 ás 11 �lOras li Simbolo de Honestidade ii

I:
umcipa , as 9 as oras, II

Pela tarde c daa j a u '1111' Oonfíança e Presteza ..i:,:• diariámente, e em Guaramirim, :111
e a tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas

..�... diaríámente das 16 às 20 horas. =.:
..

II ii A que melhor lhe atende II
....., 4''' ::...\

Atende chamados tambem à Noite .o;:::!! e pelos menores preços ii
:i�:'·.··ft··.·":'·*··.··.··,i·*····"·"V··*····�··.·····:J:'·.. ·.····�:·.··.··*··,r·······..�E: ::::::::==::::::=--:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:-.::::==::::::::::-.:!: �:::::::-.:::-.:::====:::===::..-==.:::::==::=:::=::::::=:==�:::::::::=:::O

Portaria Nr. 107
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, no uso das. SUdS atribuições, resolve:
Transferir Isaura Koehler, Professôr Padrão "O"

do Quadro Unico do Municipio, da Escola "Vereá
dor Arthur Oscar Meister", de Garibaldi, para a

Escola "Darcy Vargas", de Grota Funda, -1. distrito
do Municipio.

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

de Dezembro de 1955.
ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

Portaria Nr. 108
O snr, Artur Müller, Prefeito Municipal de Jd

raguá do Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Designar o Fiscal Padrão "Z", João André dos

R�is, para substituir o fúncionário Lourenço Gresln
ger na direção do Departamento de Serviços Gerais,
enquanto o mesmo estiver à disposição da Assocta
ção Rural.

,

'

, Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Muníclpel de Iereguä do Sul, em 20

de Dezembro de 1956.

DE PESsoAS l!M USADO 'COM
BOM RESULTADO O PGPULM

OEPUUnVO

FernandoDr. A. Springmann
Formado pela Faculdade de Oiencias Mé
dicas da Uníversídade do Distrito Federal

,Clinic�a Mélliea -:-: Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi
,

täcío Pessõa n. 206 (ex-reeidenoia de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9' ás 12 e das 15 as 18 hs:

ELIXIR 914
• SblJS ATACA na D OBSARlSD
O crtPtto, • Baço, o Coração, o
EatomalO, os PuIm6as, 8 Pe"
Produz Dorn nosOuoe. lleuma.
Clamo. Cep...... QuGDCIa do Cabe
lo �neßlI.. e Abortos.

'

Consulta o m�co
etoate o popular depurativo

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

Portaria Nr. 109
\ O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ia

raguá do Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Conceder trinta (30) dlas de licença para trata

mento de saúde ii Henrique jacóbi, ocupante do
cargo de Fiscal Padrão "Z", do Quadro Unico do
Municipio, de acôrdo com o que dispõe o Art. 162,
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Santa Catarina, a partir de 19 do corrente,

Registre- se e Cumpra-se
Prefeitura Muntclpel de jaraguá do Sul, em 20

de Dezembro de 1965.

'1_ ai _III !II!!IIU_III_UI_III_I,._IJI_III_llI _nl_I.

_ Atende chamados de dia e a noite -

EIi:r:T....... _II_IJ�_I .. _III_III_ILI_I .. _IU_I •• 1.

MUDAS
. FI'utiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiselros, Macl
eiras, Jabottee
beiras, etc. Ro-

,
sei ras, Dahlías,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, erc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

, LeOPoldo

SB]'del,

Corupà
'
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Registro Civi1
LOCAIS Irene P. Günther Oticiai do

Registro Civil do r". Distrito
da Comarca J araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.
faz saber que comparece

ram DO cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Elidio Stinghen, Indus
triário, residente na Bar
ra do Rio Cêrro.

casar-se:

OCTACILIO P. RAMOS /

Departamento do Expediente
VISTO

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal ,de Jaraguá do Ru

Edital de Concorrência Pública

Venda de Veículo

NOVÄ

De ordem do snr. Prefeito Municipal. faço
público que esta Prefeitura receberá propostas pa
ra aquisição de uma Jímousíne usada de sua pro
priedade, marca CHEVROLET, motor H. A. M.
276.804 - ano de fabricação 1950.

Os proponentes deverão apresentar suas pro
postas em carta fechada com a designação "PRO
POSTA PARA AQUISIQÃO DE VErcULO", até
as 16 horas do dia 19 de Janeiro de 1956, instrui
dos a mesma com quitação Federal, Estadual e

Municipal. '

As propostas serão abertas no dia seguinte,
as 10 horas, na presença dos interessados.

A Prefeitura Municipal se reserva o direito de
rejeitar todas as proprostas caso não satisfaçam
seus ínteresses.

Diretoria do Departamento do Expediente,
Educação e Assistencia Social da Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul, em 12 de Dezembro de
1955.

felicitações. Recebemos néo-sacerdote, sendo o
e muito agradecemos a sermão feito pelo revdo.
remessa das folhinhas Padre Mário Satler.
das seguintes f i rmas: Depois do oficio re lí- Parabens do "CorreioBazar Elite, Cia. Wetzel gíoso haverá retreta da do Povo".Industrial, Fígueras S.A. Banda Musical e audição
de Porto Alegre, S. Cas- de canto pelos cantores

Casamentos. Realizaram-tro & Cia.· Ltda., Cia. de Ascurra.·. .

dNacional de Seguros IpL Assím, Jaraguá vai ho- se ontem na sala as
audíe c' uíntes Edital n. 3.934, de 19-12-65ranga; Ca8a Lothar Son menagear o 150. sacer- 1 n las os seg I

nenhohl, Posto Beyer, dote, filho desta terra. casamentos: Nestor Mar- Herbert Romig e

eos co t Otílía Lidwina ôprungFarmacía Schulz, Alberto . .

m
.
a sr a. t;

an V síriOS A hã B ba: E ld Güth Ele, brasileiro, solteiro,Bauer e Mútua Catari- I er .' man. a or a, wa o u s

nense de Seguros Gerais sra, AdélIa L�zz�rls, es- com a srta. Rosalina Flo- lavrador,. domiciliado e
.

de Blumenau. PoS!! .d� sr. VI.tórlo Laz- res; Darcy Antonio Ven- residente nesre distrito, em
Recebemos ainda e z�rls. IDdustru�1 nesta turí com a srta. Ane E. Garibaldi, filho de August

muito agradecemos os cidade.; o memn� Ilde- A. Hoeft; Haroldo GIa- Romig e de Wilhelmine
cartões de felicitações mar, fIlho do sr. Wald�. senapp com � srta, Ma- R°Êi:�ebr!�I�/r�', solteira,seguintes; Harry' Buch- mar da .Costa e a. mem- ria .de Souza, Paulo M�-
mann e Famílía, Ginásio na Elem Clara, filha do rettí com.a sr.ta. LeoD;l- doméstica, domiciliada e

G m dos Santos da da S I Do élío residente neste distrito, em --------São Luiz, Companhia T. sr. er aDO
'. � va, rn

Garibaldi, filha de AlbrechtJanér Comércio e Indús- Dia 3 o sr. Leopoldo LUIz Schl�chet co� � �����������IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"'''''''--�
tria, João Lyra e Fami- Fiedler; Arlete Sehwe- srta. Idalína FIorlaDl, Sprung e Thekla Sprung.
lia, Alfredo Bruch e dler, filha de Frederico �denor Paulo � un�e.r- Edital n. 3.936, de 20-1266
Famllía, Herbert Schnei- Schwedler: sr. Henrique I lieh ,�om a srta. ReIDIl- Eberherd Rowe e
der e Família, Alberto Koster e Ricardo Buer- d� Zimmerman� e Lu- Gisella Elchlnger IZimmermann e Família, ger, industrial em Estr. etano Demarchí <:om a Ele, brasileiro, solteiro,
Alberto Bauer e Familia, Itapoeú. arta. Emma Gadottí. ferreiro, domiciliado e re-
Esso Standard do Brasil, Dia 4' a. sra. Paula sidenre neste distrito, em
Dr. Luiz de Souza e Ferreira, viuva do sau- Enlace Silva-Morelli Garibaldi, filho de Alvino
Familia, Arno Enke e doso Julio Ferreira. Na Realizou-se ontem nes-

Rowe e de Elsa Rowe.
Família, José Castilho mesma data o jovem ta cidade o enlace ma- Ela, brasileira, solteira,
Pinto e Famílía ; T�ans- 'Yaldir I).�bini, funcioná- trimonial da gentil se- doméstica, domiciliada e

portes Aéreos Ca��rIDen- no Munícípal, nhorita Leonida da Silva, residente nesre distrito, em
se S. A., Sebastlao. �e DI� 6 a sra. Paschoa filha 'diléta do casal Hen- Garibaldi, filha de João
Mascarenhas .e Fa.mlba, Pra�l, espos� do sr: Eu: ríque-Olga da Silva com Eichinger e de Maria Papp IlIIi!!EiiiiiilliElii!!.=i!iiEi!1 :1EiI!El1 1===!!:.Ii:lIi:&;!EF.iiiiiii!lHii!iiiE-I!!iiEl!�aW�ldeburg HIDschIDg e gemo. Pradí SobrlI;l;ho, o sr. Paulo Moretti, pro- Eichinger. IF b IIJoao B

..A':llaral, Agente o menino Or�ando, fIl�o fessor nesta cidade. Edital n
..ã.936, de 29-12-65 Ri I'!J r""s (SeI����IU�i���ias, I

de Estatístíca. do sr. Francls�o Morbts Ao jovem par e seus Guldo Bruch e III � � Maleitas, -TremedeiraPromoção. Pelo sr. díre- e a sra, Florida Bruch, dignos progenitores os Cilly Gaedke

I
'

.

tor da Rede' de Viação esposa d� sr. A1f.re�,o cumprimentos do "Cor- Ele, brasileiro, solteiro,
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM

�:!��á�eS:��apr����fct� ��;!: ;es:de:.e ::e::: reio do Povo". �:�r���:� ne��:Jf!!���� e�
_1_ "CapsuMlal·SnaAnncto'iSrea�onicas mi".'para 8 classe B, o agen- Zimmermann.'

- Tambem ontem nes· Rio Cêrro, filho de Gus
.

te ferroviário Hermilio
A todos os aniversa-

ta cidade realizou-se o tavo Bruch e de' Guilher-
I Em Todas as Boas FarmáciasFrancisco R�mos, servin- riantes os cumprimentos

casamento da senhorita mina Bruch.

m Édo na estaçao de Jara- do "Correio do Povo".
Emma Gadotti, professo- Ela, brasileira, solteira, um produto dos Laboratórios MINANCORA-Iguá. I ra, com o sr. Luciano doméstica, domidliada e

Ao zeloso funcionário Contraio de casamento. Com Demarchi, Diretor do residente neste distrito, em I_-- - JoinvUle - Sta. Catarina _ Inossos cumprimentos pe- a senho.rita Olindina Ly Grupo Escolar Abdon Rio Cêrro, filha de Gus-
lo ato justo que o pro- ra, diléta filha do casal Batista, filho do sr. An- tavo' Gaedke e de Mattha 1!I:!I;�=U!:a!I!!!!jii!iii!!II�;�llIiiEi!!il:Z:H u=::_!=z:n5!!!!i!!!!!II!Iii!l.
moveu. João Lyra-Bertolina M. gelo Demarchi e de Do. Hass Oaedke.

'

.ovo Sacerdote. Em Barra" Lyra, contratou casa- na Giacomina Demarchi.
. mento o sr. Mateus Gar- Parabens do "Correio E para que chegue ao co-

do R�o Cerro,. será re� cia, filho do ,casal Fran- do Povo". nhecimento de todos, mandei
cepclOnado hOle, a8 18

cisco J Garcia-Maria da passar o presente edital que
horas, em frente a Ca-. '.

d
.

_ Ainda na mesma será publicado pela impren-
péla daquela l�calidade, ��:�sG�r;:laG!�r�in[r�:� data da senhorita Reinil- sa e em cartório onde será
O rev. Padre LIDO Satler, Aos noivos e seus dig- da Zimmermann com o lfixado dUIante I � dias. Si
recem sagrado sacerdo-

nos progenitores os cum- sr. A.denor Paulo Wun� alguem souber de algum im-
te em São Paulo. .

f Ih derlich, mecânico, filho pedimento acuse-o para o�
Na recepção tocará a primentos desta o a.

do casal Paulo-Lydia tins legai� ..Banda Musical do Colé- - Na cidade de Vi- Wunderlich. IRENE PEDRI GUNTHER
gio de Ascurra, dirigida deira, com 8 gentil se- Oticlal
pelo' maestro Padre Otá- nhorita Wilma Cenei, Aos nubentes eo seus
cio Bortolini. contratou casamento dia dignos pais os votos de ----------

Amanhã as 9 horas ha- 25 p.p. o jovem Faustino ft-licidades do "Correio
verá Missa Solene do Stinghen, filho do sr. do Povo". Despedida

Diretor do
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Eucaliptos
Pau Jacaré
Amendoeira
Acacia Mimosa
Acacia Negra
Pinheiro (quant. ltda.)
Cedrinho
Consultem cOÇldições
Pronta entrega

ASSOCiação Rural de Jarauuá
do Sul - Santa Catarina.

Sargento Simeão da
Rosa Menezes e Familia,
huendo transferido re

sidência, para Florianó-
polis e não sendo· posai-

• _

vel despedirem-se de seus

amigos e conhecidos, co
rno desejavam, o fazem
por este meio, oferecen
do seus préstimos naque
la cidade.
Jaraguá do Sul, 29/12/55

COIJRA casp••
fOI DOS CI·

rONICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

..... - .... - ___..".- -

-

Lure seus males e poupe seu

bom' dinbeiro comprando na

FARMACIA
IMPUR�S 00 SANGUE 11

de ROBERTO 1.. BORST

S:LIXIR Df un6U�IßA I toq:: ::;��eed�f�:��r s�O::i,!�r,:\ li O L ,H II gos a preços vantaJosos
_

I
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua

AUX. TRAT. SlflLIS
���

.

laV211mdlo com §a�ãl(() (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
�'.-

dia enAo WEllEl llN]]))[J§IRKAl ]ORIDlfftHe'
•

I............................1 1 ..

economisa-se tempo e ·dinheiro.

j.,
I

cs,�ßÁ� Y'RCt,.,
. .. .

fSPECIALtOADE
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