
Do discurso do sr. Artur Müller na posse. do novo Prefeito
, Damos a seguir o balanço ativo e passivo de contas da admínístração, o sr. Artur Müller 28 pontes, 35 pontilhões e 286 boeiros de cimento,

do Municipio, nos anos de 1950 e 1955, últimos fez o relato das óbras públicas. construidas em gastando-se 3,,980 tubos.
dos quinquenios da administracão pessedlsta e seu governo, quer pela prefeitura quer em cola- Adquiriu a Prefeitura os terrenos para as

udenista neste municipio, lidos pelo ex-prefeito boração com o Estado, sob a chefia do operoso escolas Estrada Poço da Anta, Vieiras, Garibaldi,
Artur Müller na ocasião da transmissão do cargo governador Irineu Bornhausen.

.

Jararaca, Rio Molha, Pedras Brancas, para o

ao novo Prefeito sr. Waldemar Grubba. Além do calçamento das principais ruas da I Parque Infantil, Jardim Artur Müller em Oörupä,
A T I V O cidade e colocação de maís de mil oítocentos l Cemitério Municipal e Posto Agropecuário.

1950 '1955 metros de meio fios, dezenas de prédios para Dotou o municipio com 3 caminhões novos,
Val. perto ao municipio 15�000,OO 15.000,00 repartições públicas e escolas foram ultimados. 1 jeep, dois tratores e uma capinadeira auto- ;

Bens imoveis 822.486,00 1.206.764,40 Foram oonstruídos os prédíos escolares' das Es- mática.
Divida ativa 52.689,10 957.743,10 tradas Poço da Anta, Jararaca, duas em Garíbal- Auxiliou a ereação da Escola Técnica do
Caixa 78.632,00 di, .Rio Molha, Vila Chartres, Pedra de Amolar, Comércio, Ginásio Feminino, Escola Normal Re-

PAS S I V O Santa' Luzia' (escolas reunidas), B�rra do Rio gíonal de Corupá, duas escolas complementares,
Divida flutuante 18.262,90 300.000,00 Cerro (escolas reunidas). As demais construções três jardins de infância e creou as escolas muní-
Restos a pagar 928.123,30 419.970,60 foram o restaurante e compartimentos para agen- cipais, Pastor Schluenzen e Rio dos Correias em
Patrímonío 866.974,30 2.602.721,90 cias da Estação Rodoviária, oficina mecânica, Corupá e Jararaca e Garibaldi no te. distrito.

E note-sé ainda que na divida ativa de 1955 garage em Corupá, Jardim de Oorupä, Cemitério Doou terrenos para o Posto de Saúde, Dele-
não estão Incluídas as importâncias a receber dó Municipal de Jaraguá, Posto Agro-Pecuário, De- gacia e Posto de Puericultura.
Ministério da Agricultura (Centro João Cleophas) legacia de Policia, Posto de Saúde e reforma do Auxiliou a construção do novo hospítal São
Cr$ 300.000,00, saldos das quotas do imposto so- hospital municipal de Corupá. José, da Escola Divina Providência, do Seminário
bre a renda e último trimestre do fundo rodovlä- Foram ainda auxiliadas as construções de 6 Sagrado Coração em Corupá.
rio, que vem aumentar o ativo em cerca de um prédios escolares de comunidades particulares e São essas em linhas gerais as principais
milhão e quinhentos mil cruzeiros. financiada a contrução de 5 prédios para Iuncío- óbras que a administração de Artur Müller deí-

Logo depois, em seu discurso de prestação nários municipais. Nas estradas foram construidas xou em Jaraguá.

IIDUBTEC' rÚBUCl
50 e 1955

Diretor: ARTUR MüLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

Sta. Càtarina _' N. 1.877
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o
Câmara
A posse do sr.

Mesa -

Reajuste
do Salá-rio
Mínimo

O. deput,?-do � 1 i a s A fotografia acima é um éco da honrosa visita que fez a
Adaíme fOI desígnado J

' SE'
.

C d 1 D J' C E tã lírelator do projeto de lei arag�a ua
.

m.!nencla.o ar ea
:.

alme amara. s o a pre�n-
dos deputados Chagas t�s ale� �o. então prefeito Artur Müller, rev; Padr� Orlan�, �el�,
Freitas e Neiva Moreira, digno vigano da paroquia, o rev. Padre Jose, capelao do Gínäsio Sao
que manda reajustar o Luiz os drs. Waldemiro Mazureehen e Murillo Barreto de Azevedo e

s-al�rio mínimo. dos ope- o sr� Oswaldo Heusi gerente do Banco Inco,· além do· rev. Padre Se-
r,árlOs, ne base do au- , . 'd C d l. ,

mento dos funcionários cretáno O ar ea "

.. . .

.

. . .

civis e militares da Essa tambem fOI a comitiva que acompanhou o Ilustre VISI-

União. tante até Joinvile, no seu regresso a Capital Federal.

Suspensa a Censura
Do ilustre snr. Coronel

Vasco Kropp de Carva
lho '- Subdelegado do
Executor do Estado de
Sitio em Santa Oatarlna,
recebeu' o diretor do
«Correio do Povo» o se

guinte telegrama:
«Joinvile, 4

ordem de s. excia. De
legado Executor do Es
tado de Sitio neste Esta
do, fica suspensa partir
esta data censura im
prensa, continuando ví
gôr demais medidas
reterentes Estado de
Sitio. Saudações,»De

AssÚlDiu O

Dr. Paulo Fonies
O sr. Artur

Müller,',
car Diretório Municipal

presidente do Diretório que assumí. secretarie
Municipal da UDN, re Saúde e Assistência So
cebeu do Dr. Paulo' cial, estando disposição
Fontes, o telegrama se- companheiros .

E! ent i d o

guinte: fortalecimento nosso par-
Florianópolis, 4 - Te- tido pt Sauds. Paulo

nho satisfação comuní- Fontes.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Co rnc ro Mun'icipal Malhar�a Irveitex S/A.
Ordinária de 25-11-55 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Aspiradores de pó "ARNO" e outros tipos
Bicicletas "Nacionais e Estrangeiras"
Câmaras de är, Bombas p. Bicicletas' etc.

.

Desnatadeiras "Westfalia", Descascadores etc.
Enceradeiras e Exaustores "WALITA" e outros tipos
Fogões econômicos "REIS" e elétrleos "FAME"
Garrafas termicas "LIDER" e "CLIPPER"
Harmonios "TODESCIßNI" (Catalogo a disposição)
Imagens religiosas de PRATA BOLIVIANA
Jarras termicas e outros tipos
Kaól It Barasso (para limpar metaes)
Liquidificadores "WALITA" e outros tipos
Maquinas de costura, VIGORELLI e outras
Novidades em geral, sempre, em stock
Oleo de Peróba (para limpar moveis)
panelas de 'pressão "MARMICOC" diversos tamanhos
Quadros de paisagens e flores

'

liefr!geradores "FRIGEDAIRE"
Selins para bicicletas e sobrecapas
Talheres Inoxidavel "HERCULES"
Utensilio,s em geral para Dona de Casa
Vasos de Cristal e Vidros para Conservas
Xadres "Taboas de Imbuia e Figuras"
Ypiranga (Lustre para Sapatos) "MARVEL"
Zivi "Artigos de Cutelaria em Geral"

V. S. encontrará pelos menores preços na
conceituada C A S A RRA L

Chuveiros elétricos "FAME" e outros tipos
Acordeões "TODESCHINI" diversos tamanhos
Soda Caustica "Py.ramid"
Artigos para presentes em geral
Rádios "Siemens do Brasil"
Espremedores de Batatas
Alicates, Martelos, Troquesas etc.
Louças de Porcelana "Schmidt" e "Real".

Tudo isso V.S. encontrará na

Ata da Reunião
Oonvidam-se OB senhores aoícnístas desta so

oi.eda�e para �omp'ar�cerem :\ aasembléía geral or
dínãría a realIzar-se às 15 horas, do dia 10· (dez)
de março de 1956, em sua séde social, à Rua- 28
de Agosto s/n., nesta cidade, para deliberarem sô
bre a seguinte

ORDEM DO DIA

Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro
de mil novecentos e cíncoenra e cinco, pelas sete
horas, na sala do Fórum no edifício Prefeitura Mu
nicipal de Jaraguá do Sul, reuniram-se o snrs.: Ma
rio l'_lic�lini) João José Bertoli, Pidelis Wolf e Augus
to SIlvIo.�rodoehl. O snr. Mario Nicolini, presidente
em exercrcro, declarou aberta a sessão e ordenou ao

2.. secretário que procedesse a leitura da ata da ees-:

são anterior!.. o que foi feito, não sendo porem, pos- 10. - Discussão' e aprovação do balanço ge-
ra em votação por telra de numero legal. ° Expe- • ral, demonstração da conta de lucros e

dient� constou: oficio n. 284/56 do. snr. Artur Mül- perdas e outras eontas, relatório da dí-

ler, Prefeito Municipal, comunicando ter sanctonedo reteria e pareoer do oonselbo fiscal tu-

algumas leis.' Oficio n. 283/66 trazendo incluso o do relativo ao exercício de 1955.'
,

projéto de lel n. 26, enviado pelo snr. Prefeito
.

Mu- 2°. - Eleição dos membros efetivos do oon-!
nicipal. Oficio n. 285/56 do snr. Artur Müller, enca-' selho fiscal e seus suplentes
minhando o projéto de Iel n. 27, bem assim uma

3°. _ Outros assuntos de interesse social.

emenda ao. projéto de Iel n. 21. Emenda ao proléto AVISO: Acham-se à disposição dos senhores
de lel n. 21 apresentada pelo snr, Pldells Wolf. Nln- acionistas, na séde social desta socieaade à Rua

�uem fez uso da palavra, e não podendo ser dlscu- 28 de Agôsto slt»; os dooumentos mencion�dos no

nde a ordem do_ die, o sor. presidente em exercícío artigo 99, do Deorêto-Lei n. 2627, de 26 de setem-
encerrou a sesseo, convocando o snrs, vereadores bro de 1940. . ,
pa!a a próxima, que se realizará dia 29 do corrente: Guaramirim,.23 de' Janeiro de 1956.
Nao comparec�ram a presente reunião os snrs.; Ney ODILON VILELA VEIGA
Franco, FranCISco Modrock, José Pasqualiní, João D' t G t

'

Lucio da da Costa, Raimundo Emmendoerfer.' Erich
Ire or- eren e

Batista e Durval Marcatro.
'

(ess.) Ney Franco
João J. ßertoli
Fidelis Wolf

Ata da Reunião Ordínäría de 6-12-55
Aos seis dias do' mês de Dezembro de mil no

vecentos e cincoenta e cinco, pelas sete horas, na

sala do Fórum no edificio da Prefeitura Municipal
de Ieragué do Sul, reunidos os sors.: Mario Nicoli
oi, João José Bertoli, Fidelis Wolf, João

-

Lucio da
Costa, Augusto Silvio Prodoehl,' José Pasqualini
Erich Batista e Durval Marcatto. Constatada a pre�
sença de numero legal, foi pelo snr. Mario NicoJini
presidente em exercício, declarada aberta a sessão:
ordenando ao snr. 2. secretário, que procedesse a

leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida '

e discutida foi posta em votação, sendo a mesma
......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.II

aprovada sem emenda, pelo que foi assinada pela
Mêsa. A seguir o snr. Presidente ordenou que se

procedesse a leitura do Expedíente, que constou:
Oficio n. 292/65, do snr. Artur Müller Prefeito Mu
nicipal. Emenda apresentada pelo snr: João Lucio da
Costa, ao proléro de lei n. 21. Foi da"da livre a pa
lavra, pediu e a obteve o snr. João Lucio da Costa,
requerendo fosse dispensada a ida à Comissão da

_. ..,
referida emenda. Em votação a mesma foi aprovada s� os melhores e ! o • o _
por maioria. Passou-se .em seguida a discussão da _ mais baratos _

D.-0.5 � .

Ordem do Dia. Foi aorovado em 3a. e ultima díscus- t �.2.e ="::oE"
são o. parecer da Comissão 'de Finanças e Orça -

-=-
- 8 GI.!

mento, referente ao proléro de lel n. 21 e suas respectl- •••
� o § � e ..

vas emendas. Em 2a. e ultima discussão o Parecer Produtos <Ia: - 2.8< &8. =da Comissão de Legislação e Justiça referente ao O o oe. GI o
São convidddos os Senhores Acionistas da

projéto de lei n. 28. Aprovado tambeni em 2a. e ul-'
Indústria de Calçados ... ucn Dei) Q.

�'..
INDUSTRIAS REUNIDAS JARAGUÁ S. A. para a

d G h I
- SI'" e"'"· � ó � A bl G I O

tima iscussão o Parecer da Comissão de Finatlças osc rmaos .d. O � s.::» E u ssem éia era rdinária. a realizar-se no dia 29

e Orçamento, referente ao projéto de lei n. 29. Em " .. 0- ... � de Fevereiro de 1956, às 10 horas da manhã, na

3a. e ultima discussão foi apl1ovado o parecer da Caixa Postal, 11 O ��f�: 7/11'
--�._- séde social, à Rua Quintino Bocaiuva, 715/901, a fim

com. issão de

..

Legislação e Justiça. referente ao

pro., w di 5: CI �-g JE:.- de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dié:l:

jéto de lei n. 26. Comó. nada mais houvesse a tratar
-=-

� g. GI
"O ::»õ'

�
I � AprQvação do BaJanço e contas do

o snr. Presidente encerrou a sessão convocando os _ Jaraguá do Sul _

iLIl .. ti
di !l o

.

exercicio de 1966;
snrs. vereadore8 péira a próxima reunião a realizar- � &.]�:r �

II - Eleição da nova Diretoria;
se dia 13 d(\ corrente. Não estiveram presentes li es- II Santa Catarina � .8.g �=tí ; lU ..;_ Eleição do novo Conselho Fiscal;
ta sessão os snrs.: Ney Franco, Francisco Modrock ai: �.5 8 � .. IV _' Assuó'os de interesse da sociedade.

e Raimundo Emmendoerfer.
....................................;;;;;;;;;i;___ NOTA: Acham-se à disposição dos senhores

(ass.) Mario Nicolini

II=�=='''!!!!!!'''''''!!!!!!!!!!!!!��'''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''''!!!!!!!!!!!!!''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''''''''''I.
acionistas,os documentos a que se refere o artigo

João J. Bertoli Dr. Francisco Antonio Piccione 99 do Decréto.�lei nr. 2.627, de 26 Setembro de 1940.

Fidelis Wolf JH:�.DICO Jarag�á do Sul, em 17.de Janeiro .de 1966.

Cirurgia Geral de adultos e criançab Cli- RODOLFO F. HUPENUESSLER
nica Geral � Partos _ Operações _ Diretor Presidente
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs.

.

cO:RupA. - SAN:JrA ClCATAH.JI[NA

° ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

, LOMBRIGUEIRA . MINANCORA· CASA REAl.;,
Rua CeI. Emillo C. Jourdan, 141

(Defrontre ao Cine Bohr)Vermitugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADR, 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 uma LOMBRIGUEm!
MlNANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora

"'- ...J_O;;;....r N v I L L E

Indústri,as Reunidas Jaraguá S. A.
Assembléia Geral Extraordinäría

1a. CONVOOAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas da

,
INDUSTRIAS REUNIDAS JARAGUÁ S. A. para a

Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia
29 de Fevereiro de 1966, às 8 horas da manhã, na

séde social, 'à Rua Quintino Bocaluva, 7t5/�01, a fim
de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

I - Reforma aos Estatutos Sociais;
II - Assuntos de Interesse social.

Jaraguá do Sul, em 17 de Janeiro de 1956.

RODOLFO F. HUFENUESSLER
Diretor Presidente

Calçados

Indústrias Reunidas Jaragaá' S. A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOOAÇÃO

llIRG'O

---------------------------------.---------

.

Dr .. Murillo Barreto de AZIvedo
I AOVOOADO I

EDITAL
IffiIEINAllIJ)� G lU 1ffi 1ffiA So Ao
Indústria e Comércio

Bo1;a:rogo Fu'tebói Clube
\

Do Botafogo Futeból Clube, reöebemos a co-

munioação da tlleição da nova Diretolia que ficou
assim constituida:

Pre�ideDte - Antonio Manoel Corrêa; Vice di
to - Faustino Girolla; 1. Secretário . Waldir Ota
vio Rubini; 2. Secretário - OrlanQo Luiz Andreatta;
1. Tesoureiro - Alfredo Hanemann; 2. Tesoureiro -

José Lescowichz; 3. 'Cesoureiro - Walter Strebe.
Conselho Fiscal - Alfredo Bruch; Silvestre

StQinski; Faustino Demarchi; Constántino Buzarel
lo e Wolfgang Ilruschka.

Assembléia. Geral Ordinária
. CONVOCAÇÃO - .'0; __

•

t

. Convidamos aos' Senhores Acionistas' desta
Sociedade, para se reunirem em Asaembl'éia Geral
Ordinária, na nossa Séde Social, à rua Presidente
Epitácio Pessôa, 1207, às' 14 horas do dià 23 de
fevereiro p. vindoUro, para deliberarem sobre a

seguinte

1_- ,Exam���i�=S�� �:�;ovação das Con- ���r�ó:;;Ch:�D::���O<:a ��:s:cc�a��t::� lf::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\\1
tas da Diretoria, do Balanço Geral, con· I laraguá doSullIII 11= r

tIl\ �I tn\, TIl> IE. w IE 10>
=11 ..1.,1

t� de Lucros e Perdas e Parecer do .

\UI � \UI lIJ) 11 �
.

Conselho Fiscal. ."'''.IIilJ_.''_••�;Jl._;ii''-.� ii
. ii

II _ 'Eleição dos Membros do Conselho Fis-
li RUA MARECHAL DEODORO DA. FONBEOA, 158 I.

cal e Suplentes.
. I ii JARAGUÁ DO SUL BTA. OATÄRINA

. ii

III - Assuntos de interesse da Sociedade. Dr. Waldemiro Mazureehen II, Secção' de lavagem, depósito de lubrificantes, II
NOTA - "Acham-se à disposição dos Senho- "CASA. DE SAUDE li combustível e acessórios. ii

res Acionist$ls, os douumentos a qu� se refél"e o Rua. Pre_s.idente Ep.itácio P-assÔa N0.' 704 i,i'li Lubrificação-carga de Bpterias etc. '!'!
Art,.99 do Deorét{)-Lei nr. 2.627 de 26 de feverei-
ro de 1940. (antiga residência de Emanuel Ehlers) ii CONSERTO - REFORMA I E RETIFICAÇÃO DE AUTO- II

Jaraguá do Sul, 16 de Janeiro de 1956. Clínica ger�I médico - cirurgia de adultos e crianças II MÓVEL E CAMINHÃO. II
_ Parto!' Diathermia Ondas curtas' e . Ultra-curtas ii II

Waldemar Grubbe - Diretor - Comercl'al I d
.

B
.

1 EI
. ii II

. n utoterm13 - istun-.e étrico - ectro-cauterJzaçào ,II'.!I. S.ERVICO RÁPIDO E GARANTIDO II'!Bernardo Grubba Junior - Diretor - Gerente .

-, Ráios Intra.vermelhos e azuis.
Harry Grubba - Dire tor - Geren tê '

... 1________ "i\:::::::::.::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::r
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!�--------�--------- ESCOLA �AR�GUAIFecularia Rio M.olha S.' A.

I L O C A IS! A ��e::,c:.ça�.OI. Srs. ACion7.:��t6rio da Diretoria

-.._.........�.__.....
,

..............._._._ . .__..... Jaraguá comunica aos Em cumprimento ao estabelecido em ,nossos

Clmeçam a lalhar as promes· do Bar Rodoviário, no audíeneías os seguintes srs. pais, que a partir de estatutos e a Lei das Sociedades Anonimas, sub
sas. A Intendencia de qual tambem tomaram casamentos: Rudibert 9 de Fevereiro a Beere- metemos à apreciação de VV.SS. o balanço geral,
Oorupä, está dando mo- parte outras autoridades Kühne com a srte, 'Lia- taria, nos hO,rá.rios de 7 as contas do exercicio passado, bem como o res-

tivos a uma pesada dor locais. ne Loewen e Victório as 11 e 14 8S 17 horas, pectivo parecer do Conselho Fiscal.
de cabeça ao novo pre- Oferecendo a homens- Demarchi com a srta. receberá ínsoríções e Pela documentação em apreço, que exprime a

feito. Esse posto chave gem falou o vereador Angelíue Marangoni. matriculas para os alu exata situação da sociedade e o resultado obtido
havia sido prometido Augusto Silvio Prodoehl, nos dos 4 anos do curso nesse ano, os senhores acionistas têm presentes
num contrato escrito, a que disse -dos motivos Sôdas de Praia. Comple- primário.

.

todos 08 esclarecimentos para bem julgarem os

um membro do PTB, pos- daquela homenagem,' re- tou dia 7 seu 250. aní- Demais informações ätos da diretoria, a qual, entretanto, se encontra
sivelmente o sr. Ernesto saltando a perfeita har- versário de matrimônio serão prestadas pronta- à inteira disposição para melhores informes que-
Blunk, José Gonçalves monia sempre existente e feliz união conjugal, mente na séde da Es�o- se fizerem mister.

'

ou Aldo Prada. Mas, ao entre Legislativo e Exe- o estimado casal Dna'lla, a Rua José Bonítä- Jaraguâ do Sul, 10 de Janeiro de 1956.
mesmo tempo, tambem cutivo no quínquenío que Onélía D. Horst-Snr. Ro. cio. ADOLFO ANTONIO BMMBNDOBRFBR - Diretor gerente
foi prometido ao PSD, se findava, tendo o sr. berto M. Horst, antigo' A DIRETORIA RAIMUNDO ADOLFO BMMBNDOBRFBR - Diretor técnico
nas pessôas dos snrs. Artur Müller sempre prí- farmacêutico nesta cí
Carlos Tosini, Alvino mado pelo respeito as dade.
Linzmeier, Rudi Fey. decisões da Gâmara. Ain. 'Pela significativa efe- R· C·

.

Agora veio a cobran- da fizeram uso da pala- méride, seus Iílbos, pa- eglstro lVII Imo�ilizado
ça da promessa e o Pre- vra os snrs. Dr. Murillo rentes e pessôas amígas Bens Imóveis
teíto não sabe como re- B. de Azevedo, do díre- réeepcionaram e homé Artur Müller, Oticial do Re-

Construções
solver o caso. Resultado: tório da UDN e João nagearam o venerando gistro Civil do r". Distrito

Esláv,el
F

.

d d' L
.

d C t líd d da Comarca [araguá do Sul,01 man a o que o es- UCIO a os a, 1 er o casal em sua residencia. d C Bens Molvel's
lt á' E 'd' V It t'd CA M

. Estado e Santa atarina,cn ur rIO gi 10 o 0- par lona amara u- "Oorreíodo Povo" alía- Brasil. Máquinas & Instalações
lini respondesse pelo ex- nicipal. Por ultimo o sr. se as mesmas manifes- b Veículos & Semoventes

dí t té A t M"ll d
- faz sa er que camparece-pe ren e ti que a cou- r ur u er agra eceu tações de apreço, exter- �

.. ibi d Ações de S.A.
sa rebente... a homenagem que lhe nando ao casal amigo

ram no carton? .ext m O o� R I' á I I
era prestada. votos de imorredouras d�cumentos eX1��dos pela let ea IZ ve

.

8 curlo e onao prazo
Promoções. Acaba de ser felicidades. .afim de se habilitarem para Mercad�rlas

promovido a classe K da Aniversarias. Faz anos ho- casar-se: .Plantações
carrera .de Postalísta, O 'l'e a sra. Joana B. Beh- Falecl·menlo. Vitimada por Edlt I � 91::4 d 1 256

Sacos
sr EurICO Doubrawa I a n. CJ. CJ, e 0.- -

• Lenha
. .' ling, esposa do sr. Emi- um ataque 'cardíaco, Ia- W lt R rh

ag.ente telegráfico nesta 11'0 Behlíng. � er em um e Estampilhasleceu dia 7 do corrente, SIbylla Dallmann C IcIdade... Amanhã a sra. Justina ' apita ização
F�nClonárlO �xemplar, Bertoli, esposa do sr. AI.

em sua residencia, á Es- Ele, brasileiro, solteíro, Letras a Receber
servíndo a ma�s d� 30 varo Bertoli, comercían-

trada Nova, a Exma. sra. lavrador, domiciliado e Contas Correntes
anos c.om dedlcaç,ao. e te em Nereu Ramos,' a

Evelina Müller Rank, re.sidente nest� distrito, em, Dispollivel
.

h t d d bl esposa do sr. José Rank. RIO da Luz, filho de Er-
C

.

.

ones 1 a e ao pu ICO
sra, Erica Gonçalves, es- .

R h d p aixa

J�ragu.!"ense, sua promo- posa do sr. Aristides A. estinta que contava ��nao Er::�n�mR:mt�um�u- C_onla de Co�penS8ção
çao na� é .sómente .um Gonçalves e o sr. Ricar- 54 anos de idade, deixa Ela brasileira solteira Açoes Oauoíonadas
áto. de Justiça do Díre- do Gumz. na orfandade t 3 filhos. ' , ,

tório G�ral, mas t�mbe_m Dia 15 o sr, Heinz
doméstica, domiciliada e

um motivo de. satísíação Blosíeld, filho do sr. Eri-
Seu sepultamento rea· residente neste distrito, em

pa�a seus. mIlhare� de
co BIosfeld; o sr. Faus-

lizou·se DO dia seguinte Rio da Luz, filha de Bru ' Não Exioivel
amIgos. DI�ewos mIlha- tino P. Rubi�i; a sra. Sil- para o cemitério muni· no Dallmann e de Hedwig I Capital
r�s de amIgos, porque via Thomsen, esposa do cipal com grande acom- Dallmann. .

Fundo de Reserva
nao cremos. qu� possa sr. Sérgi'O Thomsen; o

panhamento. . Edital n. 3.956, de 7-2.56. Fundo de Depreciação
ele ter um IDlmigo em menino Artur Vasel fi- A familia enlutada a- Gerhardt Schütze e Exioivei a curto e 10nOD prazo
Jaragu�, porque a sua lho do sr. Alfredo V�sel; presentamos as expres-. Hilda Vogel Contas Correntes
educaçao. o tratamel?to a sra. Thereza Rau, es.< rsões do mais pro�undo Ele, brasileiro, solt-::iro, Letras Descontadas
de perfeIto �avalheI.ro posa do sr. Waldemar pezar pela irreparavel comerciário, domiciliado e Letras a Pagar
que a t?dos dIspensa IS- Rau, comerciante em perda. residente nesta cidade, á Dividendo n. 13
so confIrmam.. Estrada Nova e srta. Lur. rua Abdon Batista, filho Conla de Compensação

.

- Tambem �OI promo- des Belleti, filha do sr.
- de Germano StrUtze e de Depósito da Di.retoria

vldo ao Padrao O, de Carlos Belleti, residente1_
Elisabetha Hordi Schütze.

Inspetor da Fazenda, o
em Vila Nova. _ Ela, brasileira, solleira,

sr. Osmar Borges, que Dia 16 o sr. Angelo ,. neoócl·o de OCIS·liO doméstica, domiciliada e Jaraguá do Sul, 3r de Dezembro de 1955.

e�el'ce
. o. _cargo nesta Pedri e o jovem Gilher-I U U residente neste distrito, em ADOLFO ANTONIO BMMBNDOBRFBR - Diretor gerente

c}rCUnSCrlçao e é mere- me Schmidt Junior, filho . Itapocúzinho, filha de Ru- RAIMUNDO ADOLFO BMMBNDOBRFER - Diretor técnico
c�dor. �o á�o com que do sr. Gulherme Schmidt, Vende·se na loca- dolpho Vogel e de Emma BUGBNIO VITOR SCHMÖCKBL - Conto CRCSC - 16.001
fOI dlstmgUldo pelo sr. industrial em Estrada lidade de Nereu Ra- Lange Vogel.
Governador do �8tado. Nova. mos, 14 morgos de
Aos. promOVIdos

.

os Dia 17 aniversaria·se 1.erra com casa e
cumpl'lmentos deste lor- a sra. Elfrida Nicolini, benfeitorias, distan-
nal. esposa do sr. CHio Ni- do apenas 50 metros'

Despedida do ex preleilo Ar- colini, comerciário nesta da estação Ferro-
tur Müller. Na tardinha do cidade. viária e da Igreja.
dia 30 de Janeiro, o ex· Dia 18 faz anos o sr. Trata-se de um

prefeito Artur·Müller 0- Augusto Sarti e 8 srta. local apropriado pa-
fereceu aos snrs. Verea- Maria. A. Mascarenhas, ra Comércio. Indús-
dores que constituiam a residente .em Nereu Ra- tria ou para morada
maioria da Câmara e aos mos. particular.

, funllionários e operários A todos 08 aniversa-
da Prefeitura uma chur- riantes os cumprimentos
rascada. do "Correio do Povo".
N e s s a oportunidade

aquele chefe executivo Casamenlos. Realizaram

agradeceu a valiosa co· se ontem na sala das

laboração que a seu .go. -- _

verno sempre dispemlOu
a Câmara Municipal e

os companheiros de tra

balho,. dos quais não fa
zia distinção entre cate

gorisados e humildes o·

perários,porque todos eles,
nas esferas de trabalho
que lhes eram atribui,
das, souberam cumprir
seus deveres. Lhes ofe·
recia como penhor da
sua estima aquela pe-
quena festa de despedi . ..-;:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::.::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::".:::::::.::.-:::::::::::::::::::.:::=::::::::::�

� h

:a�ic���e:�us votos de

II Empr� Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. !!
Falaram ainda os snrs. ii lH:A7JR.IZ: JO][NV]II][,LE li

ii ii
Ten. Hugo Garcia, Dr. iIi: IIM' '11 B d A d Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:url o . e zeve o e ii II
o sr. João Lucio da II Uma linha

.

completa de motores nacionais e estrangeiros àe alta e baixa li
ii II

Costa. "

_
rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE M�DI- ..

No dia 31, depois do ii ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS .ELETRICOS ii
sr. Artur Müller ter dei· i! PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO· II
xado O governQ do mu- :. OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de II

ii 1 t d 1 'd d C GE ii
nicipio, 08 vereadores ii

uz e orça e qua_quer �apaci a e. ontad�res ,a prazo.
. Ii

da maioria ofereceram ii A nossa seçao de 1nstalações atendera com presteza a qualquer pedido ge li
ao ex.pref�ito uma chur- ii instalação de luz e' força. " ii

.. Prascada no restaurante' �::::::::::=:::::::::=�:::-.:::::=::::::=:::::::::==:::::::::=:".::::=:::::::::=:::::::::=:::==:::=:::::::=::::::=:=::::::==�

18.720,40

BALANÇO GERAL encerrado em 31-12-55

ATIVO

739.333,90
65.993,30 805.327,20

40.770,80
1.609.241,30
116.050,00
8.000,00 1.774.062,10

290.280,00
6.000,00

143.342,40
34.000,00
121.647,10
50.880,00

1.300.701.80
593.428,30 2.540.279,60

20,000,00
5.158.389,30

PASSIVO

800.000,00
40,9,402,00

1.168.815,20 2.378.217,20

2 320,899,60
67.770,00
�75.502,iO
96.000,00 2 ..760.172,10

20.000,00
5.158 389,30 .

DemonstrsQão
E para que chegue ao co- PERDAS"

nhecimento de todos, mandei
'

, em

passar o presente edital que·OONTAS
será publicado pela impren- Mercadorias
sa e em cartório onde será Lucros & Perdas
atixado dUlante I 'i di�s. Si, Despesas Gerais
alguem soub::!r de algum im· Fundo de Depreciação
pedimento acuse-o para os Fundo de Reserva
tins legai�.. Dividendo n. 13

ARTUR MULLER
Ottclal

da conta de "LUCROS e

31 de Dezembro de 1955
BÉBITO CRÉDITO

3.681.712,50
20.000,00

3.397.501,30
118.211,20
20.000,00
96000,00

3.701.712,503.701.712,50

Informe-se meihor
lendo o

"CORREIO. DO POVO"

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1955.
ADOLFO ANTONIO BMMBNDOBRFBR - Diretor gerente
RAIMUNDO ADOLFO BMMBNDOBRFBR - Diretor técnico
BUGENIO VITOR SCHMÖCKBL - Conto CROSC - 16.001

Ver e tratar com

o proprie�ário

snjr.Basilio Schiochet
em Nereu Ramos.

.

Os abaixo assinados, membros do Conselho
e===================�� . Fiscal da Fecularia Rio Molha S. A., tendo exami

nado o balanço, contas, relatório e demais docu
cumentos, relativos ao exercicio findo de 1955, e

tendo encontrado tudo em perfeita ordem, são de
parecer que sejam os mesmos aprovados pela
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia
14 de Fevereiro proximo vindouro.

Ja�8guá do Sul, 10 de Janeiro de 1556.

BERNARDO GRUBBA JUNIOR
HARTWIG WEBER
FRANCISCO FISCHER JUNIOR

PARA FERIDAS,
E C Z, E ,M A 5 I

INFLAMAÇOES,
ÇOCEI�AS,
F R I E I R A S,
ESPI N H.AS, ETC.

PARECER DO OONSELHO FISOAL

Sociedade Esportiva
'

"João PeSBôa
It

Da Sociedade Esportiva "JOÃO PESSOA",
recebemos a comunicação da eleição da. nova Di
retoria que ficou assim, constituida :

Presidente - Jöão LllCio da Costa (re-eleito)
Vice-Presidente' Werner Jahn (re'eleito)'

.

1. Secretário - Erico Froeh.oer (re'eleito)
2. Secretário - Gehart Eggert (re-eleito)
1. Tesoureiro - Francisco Panstein (re-eleito)
2. Tesoureiro - Erich Vogel
Conselho Fiscal - Adolfo Bartel (re·eleito),

Fernando Lange e Walter Sacht.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREJO DO POVO ,DOMINGO DIA 12·2-1956 4

Mlamtnal1rllal· llrvclltcx sn.
Guararnirirn (SC)

• Relatório da Diretoria
,

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições estaturârias,

vimos apresentar-lhes para os fins legaes o Balan
ço Geral, bem como a demonstração da conta d'e
Lucros e Perdas do exercício social de 1955, aoom
panhados do parecer do Oonselho Fiscal.

Pelos dados apresentados evidencia-se a exa

ta situação econômica da Sociedade e poderão os

senhores acionistas constatar que esta Diretoria
envidou todos os esforços no sentido de consegúir
resultados satisfatórios.

Guaramirim, 23 de Janeiro' de 1956.
ODILON VILELA VEIGA

Diretor-Gerente
PEDRO IRINEU DA VEIGA

Diretor - Técnico

BALANÇO GERAL ENCERRADO
em 31 de dezembro de 1955

A T I V O
Imo.msado

Terrenos
Tiuturariá
Máqu,inas e Instalações

Estável
Móveis e Utensílios
Peças e Acessórios

Disponivel
Caixa

EZigivel a curlo e longo prazo'
cI Oorrentes
Mercadorias
Titulos a Receber
Adicional Restituível

Compensação
Ações Caucionadas

21.257,00
46.749,20
757.298,90 825.297,10

23.922,00
21679,90 45.601,90

149.733,20

750.600,00
306.424,00
689.819,60

117.70 1.746.361,30

40.000,00
2.806.993,50

PASSIVO
Ião exigivel

Capital 2.000.000,00
Fundo de Reserva legal 8.564,70
Fundo Especial p. Leis Sociais 5.000,00
Fundo de Depreciação 129.420,60

EZivivel a curto e lonuo prazo
CI Correntes

Letras Descontadas

Compensação
Caução da Diretoria

2.142.985,30

504.008,20
120000.00 624.008,20

40.000,00
2.806.993,50

Guaramirim, 31 de dezembro de 1955.'
ODILON VILELA VEIGA
Diretor-Gerente e gl. reg. ,

no CRCSO sob n. 31$7
PEDRO IRINEU DA VEIGA

Díretor-Técnieo
'

DEMOSTRAÇÃO DA CONTA DE LUOROS
E PERDAS, em 31 de dezembro çle 1955

DÉBITO
Despêsas Geraes 89.668,90
Frétes e Carretos 9.�83,80
Imposto de Consumo 90.305,90
Sêlos de Consignações 49.600,ÓO
Impostos 2.584,80
Despêsas de Administração 139.200,00
Salários 85.977,40
Lucros e Perdas 21.589,90
Juros e Desocntos 55.359,30
Abatimentos 10.415,80
Comissões 69.644,90
Fundo de Depreciação 77.614,00
Fundo de Reserva Legal 8.564,70
Fundo Especial p. Leis Sociaes 5.000,00
Despêsas de Instalação 94.768,40 809.777,80

ORÉDITO
Mercadorias 809.777,80

Guaramírtm, 31 de dezembro de 1955.

ODILON VILELA VEIGA
Diretor-Gerente e gl. reg.
no CRCSC sob n. 357

.

PEDRO IRINEU DA VEIGA
,

Diretor-Técnico

PARECER DO OONSE'LHO FISCAL

Os infra firmados, membros efetivos do Con
selho Fiscal da Malharia Irveitex S/A., no desem·
penho de suas atribuições legaes, examinaram de
tidamente o balanço geral, demonstração da conta
'de lucros e perdas, relatório da diretoria, bem co

mo os livros e demais documentos concernentee às
operações realizadas no exercicio de 1955,.

Tendo encontrado os referidos documentos na

mais perfeita ordem, são de parecer que os mes

mos mereçam aprovação da Assembléia Geral, bem
como todos os atos praticados pela diretoria no

decorrer do exercicio de 1955.

Guaramirim, 23 de Janeiro de 1956.
ALBREOHT GRUETZMACHER
AGOSTINHO V. DO ROSARIO
W. HEINZ ANTONIUS

Prefeitura Municipal ide, Jaraguá do Sul r�::.:�j,·
......
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··��:.·lPORTARl� Nr. 17 f J
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal �E:

- ADVOGADO '_
, ,

�:.Jdé �J'éragulY do Sul, no uso .das suas atribuições, ,Causas Civeis, Comerciais, Criminais e Trabalhistas
, I

resolve : "
" P RECURSOS EM GERAL :Jreir�.R:C�u�n�r;:���� �4:��c�0�t� ��r�iv�?raT:SS�: �f� Em Taraguá, à Rua Marechal �IJva, que vinha desempenhando suas funções na BI- E , Deodoro, defronte 'à Prefeitura :

bliotéca Municfpàl "I. I

I i ESCRITORIOS: Municipal, das 9 às 16 horas, :
: Registre-sEi' e Cumpra -se '� diariámente, e em Guaramirim, =1Prefeitura Muníoipal de Jaraguá do Sul, em {�. .

diariámente das 16 às 20 horas. �111• de Fevereiro de 1956. :::;.... �::r.;tl";.(\-�- ;::lJl\...l'\ • ..... ,';'WALDEMAR GRUBBA fi\��··········":·...··.····"··.··.··.·":'····.··.·-':;'·····.. ·.·'r····.·_··· ..···.·····.··c.··.··.·t;,ii
I,

. Prefeito Municipal ' "

OO��OOi��OO
PORTARIA Nr. 18 '00- CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X 00

O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal 00 'O O C b O'A· 00
�:S;l��:gpá do Sul, n� uso.

das suas atribUições: I r. sn y u as qUI n � �
I

Dlspensax: � EscrlturârlO Paula Ele�nora Pl�s� " I CIRUIlOlÃO DBNTISTA t �
wich, do exercioio do cargo de 'I'esoureiro MUnICI-

I Z3:S

pal, tendo em vista o retorno do respeetivo titular. 00 CLINICA • CIIlUIlOlA BUCAL - PIlÓTBSB 00
R�gistre-se e Cumpra-se !l;B Tralamenlos de CORoes sob conlrOle radiográfico 8I!!J!�Prefeitura MuniCi,pal da Jaraguá do Sul, em 00 Modernas ponles móveis em micronium e ouro plalinado

1°. de Fevereiro de 1956. 00 H O R Á R I O
WALDE�AR G.RPBBA 00· DANHI - das 8 às 12 ,'. �Prefeito MUnICIpal 00 TARDE - Atende com horas Marcadas 00

PORTARIA Nr. 19. 00 Residência e Consultório ao lado da '00
O snr. Waldeman Grubba, Prefeito Municipal � Prefeitura Municipal - Fon€! 220 00

de Jaraguâ do Sul, no uso das suas atribuições, 00 JARAGuA DO SUL - SANTA CATARINA 00
resolve:' OO�OO�.��OOOO�

Designar os funcionários Sérgio Thomsen,
João Mathias Verbinenn e Geny Costa de Oliveira .�������""""'·=""""'''''''''''''''''''=='''''''''=====I

e Silva, para fazerem a tomada de contas do Te- Dp. BenDO Knudsen
soureiro em exercício Paula Eleonora Plastwioh,
dispensada por ato de hoje.

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

1°. de Fevereiro de 1956.
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

com especialização na Alemanha

OPERAÇÕES du Doenças do Sistema Nervoso - Diag
.óstico - Neure-Cirúrgíco dos Ataques Cerebrais

Epilepsia - Paralisias - Plásiiea de Laeunas Ósseas do
.

Crâneo - Cirurgia da Dôr

Con8ultório:
Rua Mons. Cello n. 211

Bdificio Pugsley
Saia 908 90. andar

Residência:
Rua Comend, Araújo n. 193

Edificio Silva Lopes
Apto. D • 100. andar

PORTARIA Nr. 20
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, no uso das SURS atribuições.
resolve:.' ,

.

Tornar obrigatório a assinatura do LIVRO
PONTO da Municipalidade, por todos os funcioná- llIIiiII=!mlEEllI_II!!11IaC1I1!1!!!!i=. 1i!!i!lllEliili!!E1
rios, excéto aos que por motivos justos e a oríté- Irio do.Che!e do Executivo forem dispensadoa des-

I Isa obrigação. FotoRegistre-se e Cumpra-se

1-Prefeitura MUlHcipa1 de Jaraguá do Sul, em '±============,===='!

10. de Fevereiro de 1956. Jaraguá do Sul _ Telefone 296
IWALDEMAR QRUBBA

Prefeito Municipal iii

I' PORTARIA Nr. 21 ,I AGORA MELHOR INSTALADO BEM -

O snr. Waldemar Grubba, Prefeito �unioipal DEFRONTE Á PREFEI'l'URA MUNlCtPAL
de Jaraguä do Sul, no uso das suas atribuições, iii .=:= Ilbl-resolve: .' Ig

Designar o Escriturário Egidio Voltolini, para iii Atende tambem tore, a qualquer bora
responder pela adrainistração da Intendência Dis- III

I trital de Oorupä, enquanto não fôr nomeado o ras- armmeu !!E!I!i!!lI.1' !j!I!E1I 9;;;n ii •

pectivo titular.
Registre-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

1°. de Fevereiro de 1956.
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

Piazera

ti==:::::::.:=:::::::::.::::.::::::::::..-:.;:::::.;;.;::::::::::::::::::::::::::õ;;:::::::::::::::::·�
" .a•• a e •• ees e _ U 11-- ii
li li

I II - JARAGUÁ DO SUL - liP d
Medicamentos e Perfumarias II

Simbolo de Honestidade ii
Confiança e Presteza ii

ii
A qule melbor lhe atende I!':'::e pe os menores preços

�:::::::::==::===
.

==�::::= :::::::::::::::::=::::..'"::::::::;:::::::di

PORTARIA Nr. 22
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições,
resolve:

Designar os funcionários Sérgio Thomsen.
Egidio VoUolini e João Mathias Verbinenn, para
fazerem a tomada de contas da Intendência Dis
trital de Oorupä.

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

3 de Fevereiro de 1956.
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

õ��=,O, Despachante Aduaneiro O

�
Matriz: Rua Babit'lnga, 23 Filial: Praça General OSÓ. O. Edif. próprio - Telefone, rio, 115 - Edificio .Santa
213 - Cx. P., 35 • End. Julia� - Apart. próprio, 32

Tel. cBranco� Telefone, 4773
S. Francisco do Sul • S.C. Curitiba Paraná

Importação - Exportação e Cabotagem - Ques-
tões admiDistfSltivas '

bem como todos os serviços junto à AlflDdagl
de São Francisco do Sul, são executados com pon
tualidade e presteza, dispondo pare êsre fim
de uma organização perfeita com escrttörlos

� e

�i:��:s�e páteos para depósuo de madeira 00V junto ao quadro da estação e nos trapiches
de embarque da Conta da Cruz. bem como,
armazem para depósito de mercadorias em ge
ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Fecularia Rio Molha S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pela presente ficam convidados os senhores acionistas

desta sociedade, à comparecerem à assembléia geral ordiná
ria, a realizar-se no dia 14 de Fevereiro de 1956, na sMe
sõcial, pelas 15 horas, afim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

'

10.) Discussão e aprovação do balanço. demonstração
de lucros e perdas, relatório da- diretoria e pare
cer do conselho fiscal referente ao exercício �n
cerrado em 31 de dezembro de 1955;

20.� Eleição da diretoria;
3°. Eleição do conselho fiscal; Encarrega-se de Embarques da Madei!'as e de outras
4°. Assuntos de interesse social. Mercadorias para o exterior do Brasil e

AVISO: Acham-se à disposição dos senhores acionis- Localida4es, Brasileiras
tas, na séde social - Rio Molha - os documentos a que se
refere o art. 99, do Decreto-Lei nr. 2.627, de 26 de Setembro

O
Tradição lie mals de 20 anos, de serViços constantes

Ode, :0040.
, Jaraguá do Sul, 10 de Janeiro de 1956. O

às matores firmas do E,tado e dos ,estados viStDhos.

ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER - Presidente 8�C:::::::-=:::::c=:a�c::::::<::::>��

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO no povo DOMINGO DIA 12-2-tH6
'

BALANÇO PATRIMONIAL·
Exercicio de 1955Prefeitura M.unicipal-de Jaragua do Sul

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA PATRIMONIAL
Exercicio de. 1955

PASSIVASVARIAÇÖES
Despesa Orçamentaria
Ordinaria e Extreordínarta
Por Serviços

Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Publica e Assistencia ôoclel
Educação Publica
Saude Publica
Fomento
Serviços Industrias
Serviços de Utilidade Publica
Encargos Diversos

Variações Patrimonais
Cobrança da Divida Ativa
Divida Passiva Flutuante
R�stos á Pagar

Ativo Financeiro
Disponível

Na Tesouraria
Em moeda sonante
Em Depostros

Banco Industria e Comercio Santa Catarina
Banco Nacional Comercio S.A.

. , ,'Ativo Permanente
Bens Moveis
ealdo desta conta

Bens Imoveis
saldo desta conta

, Valores pertencentes ao Municipio
saldo desta conta

Divida. Activa
saldo desta conta

1.019.793,7d
300.090,()O
12f>'094,OO
752.070,60
34.409,90
186.468,00
63.330,OU

1.396.795,10
1.436.408,20 5.314.459,50

I �,

360.160,50
750.000,00
419.970,60 ! .MO, 1 31,10 6.844.590,60

6.844.990,60

A T I V o.

68.281,20

4.568,80
5.682,00 10.250,80

1.064.663,00

1.206.754,40

15.000,00

957.743,10 3.244.160.50
3 322.692,50

PASSIVO
Saldo Economlco

Divida Passiva Flutuante
saldo I!testa conta

Restos á Pl2gar
saldo desta conta ,

Patrimonio
saldo desta conta9.800,00

lí60,40
20.624,50 \

133.116,50
508.198,80

1.317.485,70
360.160,50
18.665,30

342.704,60
300.000,00 3.011.116,30

1l00.000,00

419.970,60

2.602.721,90
3.322.692,50

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 31 de De
zembro de 1955.

Visto ARTUR MÜLLER - Prefeito Munlclpal
SERGIO THOMSEN - Contador

Quadro Comparativo da
relativo aos anos

1954
772.343,30
231.499,50
�1.944,60
611.583,20
28.490,80
51.127,50
127.516,30

1.166.186,20
1.849.696,40

.
I

101.963,90
267.96�,50
20.809,40 390.735,80 '

446.258,80

Admínístração Geral
Exação e Fisc. Financeira

.

Segurança Pub. e As. Social
Educação Publica
Saude,Publica
Serviços Industriais
Fomento I
Servo de UtUidade Publica
Encargos Diversos

787.233,70
690.498,5"0 .

25,231,60 1.502.963,80

6.475,80
15.695,80
11.749,00 -33.920,60 5.384.995,30

42.200,80
1.420,00

118.204,40
450.000,00

Leopoldo Seidel.

Corupä

VARIAÇÖES ATIVAS
Receita Orçementaríe
Por Incidencia
Sem Classificação

Renda Imobiliaria
Renda de Capitais
Receita Cemitérios
Art. 15, § 2. Contírulção Federal

.

Art. 15, § 4. Consfituição Federal
Arf. 140, Constituição Estadual
Divida Ativa
Multas
Eventuais
Ernprestlmos

Propriedade
Imposto Territorial
Imposto Predial
Taxa de Limpeza Publica

Circulação da Riquesa
Imposto 51 Exploração Agricola e Industrial

Resultante da At. de Contr.
Imposto sI Industrie e Profissão

Imposto de Licença
Imposto si Jogos e Dlversões

Resul.ante da At. do Estado
Taxas de Expediente
Emolumentos
Taxas de Físc. e Serviços Diversos

Variações Patrimoniais
Aquisição de imoveis por compra
Aquisição de moveis por compra
Inscrição da Divida Activa .

Divida Passiva Flutuante (arnort.)
DEFICIT orçamentario verificado no exercicio de 1955

Despeza, por Titulos
de 1954 e 1955

1955 A menos

1.019.793,70
300.090,00
125.094,00
752.070,60
34.409,90
63.330,00
186,468,00

1.396.795,10
1.436.408,20 41.5.288,20

A mais
247.450,40
68.590,50
33.149,40
140.487,40
5.919,10
12.202,50
58.951,7U
230.608,90

4.930.387.80 �.�14.459,50 413.�88,20 797.359,90
413288,20
384.071,70Total a mais .

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 31 de
.

Dezembro de 1955..
Visto ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal

SERGIO THOMSEN - Contador
611.825,20
847.770,10

-------

6.844.590.60 ••I!!!!!!!!��-�!!!!!!!••I

.Contadorla da Prefeitura Munlclpaldé Ieregué do-Sul, em _ 31. de .De
zembro de 1955..

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal
SERGIO THOMSEN - Contador

BALANÇO FINANOEIRO
Exercicio de 1955

RECEITA
Receita Orçamenterla
Por Incidencia

Sem Classificação-
Propriedade
Circulação da Riqueza
Resultante da Atividade do Conrr.
Resultante da Atividade do Estado

Saldo do Exercicio Anterior
Df s p o n

í

v e l
Na Tesouraria:

Em. nurnerarlo sonante
Em Bancos:

-

Dzposltos

. D E.S P E ,S A.
Despesa Orçamentaria
Ordinaria
Por Serviços

Administração Geral
Exação. e Fiscalização Financeira.

Segurança Publica e Assistencia Social.
Educação Publica
Saude Publica
Fomento
Serviços lndustrlals
Serviços de Utilidade Publica
Encargos Diversos

Saldo ao Exercício Seguinte
Disponivel

Na Tesouraria:
Em numerarlo sonante
Em Bancos:

Banco "INCO"
Banco "BANMERCIO"

.il=::::::::=::::::=..:::::-_··_
.. ·•.. ···· •·.. :r:::;.. • .. ·_·_·....·_·.. • .. • .._ ....•••..··1

-.;r �

_ __ ..•••_.__•••_-_._-�._ �••

II �lo EllelBI IAUfOOANN II
H H

H MÉDICO CIBUBGIAO li ELE.VoITOs T�IICOS
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii Ili ii Fósforo, Cálcio, ArseDfato ,

li sidades di Colónia (AI9�anha) e P�:to Alegre !I
e VaDldato de ii ó d i o

5.314.495,50 II li
11 CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II romco dos convalescentes

II CLINICA GERAL li I Tonico dos desnutridos
ii Longa praßea em 'Hospitais Europeus !!

II Consultório e residência: ii Os Pálidos, Depauperados,
• ;.!I! Tel. °44 _ R PE'" P

4

401:. li Esgotados, Magros, Mães
·4.568,80 !i

Ir. ua res. pítacio essoa, o ii que Criam, Crianças, ra-

_5_,_6_82_._00__1_0_.2_5_0_,8_0--:!!'�7�8.�5�32�,=00 li CONSULTAS:, li quíticas, receberão a to-

5�392.991,50 ii Pela manhã: das 8 112 ás 11 àoras II nificaçã.o geral do orga-
n ii msmo com o

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaregué do Sul, em 31 de De-

;1
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II

zembro de, 1955.
ARTUR MÜLLER. Prefeito Municipal I Atende chamados tambem à N�ite II §at1lllg1lllCIDlOn
SERGIO THOMSEN C t d ::�::_...:':".�.:::::::-..: :".:::::::::::::

I ..::::
- on a or ---

_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U

_., ELIXIR 914
!Jeçam Catálo- IAofenGIvo 80 erpAfsmo. Aarada;
go Ilustrado "' como iuà Ilcôr. 'Aprovado ee-

1110 auxiliar DO tratem.nto da SI.
FIL'S. ReUMAtiSMO da me.

I '

..� orlaem. pelo O. N S. P.
. .

'

·Frutiferas e

Ornamentais

:l0l1.116,30
390.765',80
446.258,80

1,502.963,80
� 3õ.920,60 p.384.995,30

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kteetros, Maci
eiras, Iabotíce
beiras, etc. Ro
selras, Dahlías,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, erc., etc.

Auxiliar de Escritório

M' I LHO ES Precisa-se de um com
,

.

bastante prática e, que

ÓEI PESSOAS Tb USADO COM
saiba falar o alemão.

8011 RESULTADO O POPUf.,I;I Informações na casa

I comercial de Waldemar
DEPURATIVO Gumz, em Itapocuzinho.

681,30

7,314,90 1.996,2015.392.991,50.
i

ELIXIR 914
a SIRUS ATACA RH e IBSAIIS.
o Apele. " Baoo. o Coração, o
a.tomalO. Ga PulmOas. B P.le
Prodaa 00... nos0_ .....ma.
CIsmo. Ceauelrae Queda·do !l;abe
Ie Aneml... Abortos.

CGnsulta o m�co .

.come o popular depuretiVO

Cure seus males e poupe seu
, bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA

•

1.019.793,70
390.735,80
125.094,00
752.070,60,
34.409,90
186.468,00
63.330,00

1.396.795,10
1.436.408.20

68.281,20

de BOBERTO M. HOBST
A que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus artí

gos à preços vantajosos
.

Rua cMal. Deodoro 3 • Jarag'uá
��

•

CONTÉM
EXCELEITES
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OORREIO DO POVO DOMINGO DIA' 12-2-HlM 6

[ilrlíll' , [oßlullíll

r Empreza de Transportes ,FRENZEL S/A.,

Motorista - .Jaraguá. Em toda essa

questão da venda da limousine existe é muita
politicagem e ignorância crassa das leis.

,

, Em 12 de Dezembro foi aberta concorrência
pública, por 30 dias para venda daquele veículo,
devendo as propostas S9J,'em abertas na presença
dos ínteressados no dia 20 de Janeiro as 10 horas. • A.".....ta 88 notas. 3 Iteclals, cor.-

,

das, cru�ada. e chapa de metat. Di_14 foram os preponentes. A proposta mais
sos modelas e rirlos� OIllÇG um,Oi,

aha 215 mil cruzeiros e. a segunda 205, mil. No- demonstra�ã.o se.. c"-,�ls.ll_Qo.
meada a comissão para julgamento das propostas, ,_-

,_,,' Vende-se um terreno
constituida dos diretores dos diversos dsparta- I�OEOOl AutORIZ,A�O. com 35 morgos de terra
mantos municipais, decidiram que a primeira pro- ínclueíve casa de madei-
posta não poderia ser aceita, visto não preencher ra, sito a Estrada Gua-
as exigencias da lei n. 2.550 de 25.7.1955, que diz

Ca's'a ,Lothap, SODnenhobl
miranga.

, o seguinte: "Sem a prova de que votou na última
Preço de ocasião. Vereleição, pagou a respetIva multa ou de que se

'I
e tratar com o proprie-justificou devidamente, NÃO PODERÁ O ELEI- OS QUAIS V. S. PODE ADQUIRIR PELO PRÊQO DE FÁBRICA tärio fsr. Nicolau Brüh-TOR: a) b) c) - PARTICIPAR DE OONCOR-
"IIÚ "===========================================================� mu er. -RÊNCIA P BLICA OU'ADMINliTRATIVA DA =

UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS TERRITORIOS _

DO DISTRITO FEDERAL OU DOS MUNICIPIOS,
ou das respetivas autarquias. (art. 38). Diz ainda

O PTBo art. 40 da mesma lei: Os respensaveís pela '

.

� OInobservância do disposto nos artigos 38 e �9,' , �' Irafllahrer-Jarauuá. In der ganzen Angelegeuheit desdesta lei, incorrerão na pena de multa de 500 a Verkaufes der Ltmoustne spielen sehr viel politische

2.0@ocruzeiros,oususpem'ãopor30dias·GOD.& rt,atarl-n,"'DS'" Intrigen und krasse Unwissenheit des Gesetzea mit.
Daí, ou anulava-se a proposta ou os julgado-

... � �..,
Am 12. Dezember 1956 wurde die öffentliche

res seriam responsabilisados. "

' Konkurrenz für' 30 Tage für den Verkauf, dieses Fahr-
Mais claro qUA isso, só a luz do dla. A pro- \ . zeuges ausgeschrieben; die eíngeretchren Vorschläge

posta tinha que ser anulada sob pena de respon - �oti�ias de Florian6-1 Adiantam as notícías wurden 20. Januar 1956 um 10 Uhr Gegenwart der
sabilidade do julgador. Anulada a primeira, ganhou polís mformam que. a

que a ordem veio do sr. Interessenten geöffnet. "
"

O P f· bancada do PTB Irá I Bs gab 14 Antragsteller. Das höchste Angebota concorrência o 2. preponente. re eíto apro-. A

na Jango Goulart, para o C o. 211':. 00000 d h hvou o parecer e mandou que o proponente pa- apoiar o. gover�o '.
waren r'IP, o, , as zweit öc sre 206.000,00.

gasse o preço oferecido, processando-se a transfe- ,AssembléIa �egiBlatl'\ a, que o partido apoie o Die ernannte Kommission zur Prüfung der Angebote,
rência de acôrdo com a lei. passando, entao ,a 23 o

sr Governador Jorge bestehend aus den Direktoren der munízlpelan De-,

número dos deputados .

partements, entschieden, dass das ersté Angebot nichtMas, dessa decisão, havia ainda o recurso que constituirão a maio- Lacerda. angenommen werden könnte, da es nicht den Erfor-
para a Câmara Municipal, caso o proponente se ria. Atualmente é 20. derníssen des Gesetzes N°. 2.660 vom 25.7.1966 ents-julgasse prejudicado em seus direitos. Isso não foi prach, welches wie folgt lautet: "Ohne Nachweis,feito, passando a decisão em julgado. A venda

.
dass er bei der letzten Wahl gestimmt" die respekrl-tornou-se efetiva, não podendo haver justiça que. ., V d u ve Strafe bezahlt her oder sich entsprechend gerecht-julgue em contrário, pois seria iniquidade. Si SOCiedade Esportiva

·

Agua er e fertigt hat, KANN DER WAEHLER NICHT:houve alguma irregularidade, o responsável é o a) b) c .; TEILNEHMEN AN OEFFENTLICHENprefeito que outorgou a transferência e julgou a
, AUSSCHREIBNNGEN ODER AN ADMINISTRA-concorrência, mas nunca o comprador que com- Da Sociedade Esportiva "AGUA VERDE", TIVEN HANDLUNGEN DES BUNDES. STAATES,prou de bôa 'fé. recebemos a comunicação da eleição da nova Di- TERRITORIEN DES BUNDESDISTRIKTSA prova de haver votado devia acompanhar retoria que ficou assim constituida:' ODER DER MUNIZIPIEN, oder der respektivena-proposta o que não foi feito. Daí legal a decisão. Presidente de Honra - Tarcicio de Oliveira Autarkien (Art. 38). Weiter besagt noch' der ArtikelO resto é conversa fiada. Motta; Presidente - Erwino MenegoUo; Víoe-Presí- 40 desselben Gesetzes: "Die Verantwortlichen .wer-

dente - José Modestino Junkes; 1. Secretário - den bei Nichtbeachtung der Artikel 38 und 39 dieses
Ingo Meyer; 2. Dito - Osório Schreiner; 1. Tesou- Gesetzes einer Strafe von 600 bis 2.000 Cruzeirosreiro - Fidelis Hruschka; 2. Dito - Waldemar Rocha; oder Suspendierung von 30 Tagen unterworfen".
Conselho Fiscal - Arno Kanzler, Rudolfo Klitzke, Somit konnte das Angebot entweder nur, anul-Bruno Beseke, Emílio -Klitzke e Harry Meyer; Iiert werden oder die Prüfer wären verentworrhch.;
Diretor Social - Ewaldo Zemke; Diretor Esportivo .. . .

'

.

- Olibio Dias' Diretor-Técnico - Harry Lietz. Dieses ISt klar wir das Tageslicht. Da� An�e-" Ficam convidados os Senhores Acionistas des- ,
. bot musste abgelehnt werden unter Veranfw0r.tungta Sociedade, pera reunirem-se em Assembléia Geral

, _..---- der Prüfungskommission. Wo das erste Angebot ab-Ordinária, a realizar-se no dia 23 de março de 1966, gelehnt wurde, fiel die Ausschreibung dem zweitenás 14 horas em sua Séde Social, á Av. Getulio Var-

Socl·ada'de de, Desportos
.

A c a r a I' Antragsteller zu. Der Präfekt stímre der Ansicht zu
gas, 472 na cidade de Jaraguá do Sul, 'ôanta Cata- und befahl, .dess der Antragsteller den" geliJotenenrina, afim de tomarem conhecimento e deliberarem Preis zahle und ordnete die Ueberschreibung im Bin-sobre a seguinte Ordem do Dia: C O N V O C A Q Ã O klang mil dem Gesetz an.

A - Apresentação e Aproveçäo do Balanço e
. Jedoch hatte dieser Entscheid noch den Rück-contas do exercicio de 1966. I Tem a honra de convidar os senhores mem- hall durch die Munizipalkammer, falls der Antrags-B - Bleição dos membros do Conselho Fiscal. bros e söcíoa a se reunirem em Assembléia Geral teller sich in seinen Rechten geschädigt fühlt. DiesesC -- Assuntos de tnteresse da Sociedade.

'

Ordinária, na sêde social, á Rua Marechal Deodoro wurde nicht gemi.lcht und der Bntscheid wurde rechtsNOTA : Achem-se a disposição dos Senhores da Fonseca, ás 9 horas da manhã, do dia 19 de
kräftig. Der Verkauf wurde wirksam und es gibt keinAcionistas os documentos a que se refére o art. 99 Fevereiro do corrente, par a deliberarem sobre a
Recht, hiergegen zu utellen, den es' würde Torheitdo decréto-Ieí n. 2627 de 26-9- 1 940. ' seguinte Ordem do Dia:
seín. Wenn es irgendwelche Unregelmässigkeit�n ge-Jaraguá do Sul, 10 de Fevereiro de 1966. - 1. - Prestação de Contas; geben haben sollte, so ist der Präfekt der Verant-

Ruy felippe frenzel - Diretor Gerente 2. - Eleição da Diretoria; wortliche, der die Umschreibung bewilligte und die
Eugenio J. da Silra - Diretor Gerente 3. - Assuntos de interesse geral. Ausschreibung beurteilte, aber niemals der Käufer,

F
.

d 1956 der in gutem Glauben kaufte.Jaraguá do Sill, 9 de eversiro e.
Der Beweis, dass gewählt wurde, musste dem•

A DIRETORIA Antrag beigefügt sein, was nicht gemacht wurde: So-
mit ist der Enrscheld rechtskräftig.

Alles andere ist Gequersche .

ouça

antes de co-mprar um piano •••
um Schwartzmanfl'

pr. Waldemiro'
, Mazurechea

I�:AUSENTE ATÉ
DIA 19 DE

I FEVEREIRO
'o melhor som no móvel mais atraente.'

Vende·se

Briefe und Konsulten

Empreza de Transposies FRENZEL SIA.
.' Assembléia Geral Ordinária

Assembléia' Geral Extraordinária
•I!!iI!E'IEEE 1e=;§II!IEl' ���IEElE!E

n•. Renato 'Walte. I--N--t--d-es-'�1'ndesl'lohnes1. lÊD I C o III eurete uog tt
.,',

,

I
' Der Deputierte Blias I der die Neúregelun2' derCLINICA GERAL - CIRURGIA - DOBNÇAS. Adaime wurde zum Be- Mindestlöhne der ArbeiterOB SBNHORAS - PARTOS richterstafter des Geset- auf der Basis der Erhö-

ULTRA-SOM - Tratamento moderno e

afi-,
zesantrages der �eputier. ��ng der Zivil- und Mili

ciente, pela,s on,
das ultra-sono,ras, d,.as Dores, e � ten.

-

Chagas,
.

Freitas und tarb�amten �es Bundes
InflarPaçõeE!: Dores reumáticas, artrites, 1um- ii Neiva Moreira ernannt, vorSieht.
bagos, nevr;ilgias, ciática. Abcessos, furúnculos, a

'

infla�ação dos seio,s, dos ová�ios, d� próstata. ' OO-OOOOOO�ilni��ãmi�AfecQoes da pele, fl�tulas, var�zes e ulceras re-

1- � -CLINIOA DENTÁRIA _;_ RAIOS X imbeldes. Asma. afecçoes do estomago, etc... � �

O O C b D'A·
�

MASSAGENS ELÉTRICAS' - Tratament- : m

r sn y u as qUI no
2:3:S

�:sc�����s���e��:a:e�:;�ii��, f�:�U!�:���� �I �, ·
,

'_ '

_ ,.
'

I'
cional dos músculos em geral, da bexiga, or- IJ fi I CIR�RGIAO DE!NTISTA I 00Formado pela Faculdade de Cieneias Mé-

III gãos digestivos, etc...

1- 00 CLINICA • CIRURGIA BUCAL - PRÓTE!SE! 00dicas da Universidade do Distrito Federal U ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- ali 'ralamenlos de canaes sob conlrOle radiouréfico a2li

Cliuica Médica - Cirurgia Geral - Partos II CIRURGIA - ELBTRO-COAGULAÇÄO 00 Modernas 1100Ies móveis em micronium e ouro platinado 00

1,-
BANHOS DE LUZ - Raiosultra-violeta e iii m H O R Á R I O 00Consultório e Residj3liCia: Rua Preso Epi- infra-vermelho...

. III 00 ,MANHÃ _ das 8 às 12 �tácio Pessôa n. 206 �ex-residencia de dr. CO�SULTÓRIO - R u a do.s Bomhelros -II' '00 TARDE - Atende com horas Marcadas
'

00Alvaro Bdalha).
:: (Jardim Laur� Mueller) esq. RUa 9 de Março .- 00 Residência_e Consultório ao lado da �Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
II das 9 as 12 e das 3 ás 6 horas

I � P f" M
..

'

, .
m

"""" ......../,_ ....... " ..... "'_""_'''_'''_111_111_'''_'' . RESIDli:NCIA - Rua MinistroCalogeras, 350 m"í re eltura 1 uDlcIpal
-,

Fone 220 00
- Atende chamados de dia e a noite - I Fone 305 - J O I N V I LLE-S. C. 00 JARAGUÃ DO S"L - SANTA CATARINA 00

III,�=I,I=I',_"_, .._ ..._,,,_ •••_ ..._ "_"_"'_III_.iII m I! II J j 9 II :: I�:zua !_ OOOOOO��I�OO�OOOO�OO��,

Convidamos os Senhores Acionistas, para a

Assembléia Geral Bxtraordiuária, a realizar-se no dia
24 de março de 1956. ás 14 horas, na Séde Socia!
da Bmpreza, a Av . Getulio Vargas, 472 em Jaragua
do Sul, para deliberarem sobre a seguinte ,Ordem
do Dia:

.

A - Rp.forma dos Estatutos Sociais.
B - Assuntos diversos de interesse Social.

Jaraguä do Sul, 10 de Fevereiro de 1966.

Ruy feUppe frenzeJ - Diretor'Gerente
Euuenio J. da Silva - Diretor Gerente

Fernando A. Springmann
1:=::I:=U._III_IU .. JI._IU_III- IDI_III_I,,_ 11_- I_I;'

Dr.
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Deutsche Beilage' des "'CöJreio dei Povo"
IIlun izip••'kQmmer Die: Mililàer�en Behoerden
Antritt des Herrn Artur MUller -."Wahl des Tisches - Ne�' ",und, der EXi-l-Praefekl! ,

k Franco" ,�rãsiçlent Dankend fuer 'die Mittei-I ehrenvófl�n WOTten. Dan.. lund ôhd� die dieses Re-
Unter dem Vorsitz des I Prodöhl, �Mario Nicollnl; Stimmen zwischen den lung, . die -der Munizipal kendhabe Ich dE!nWunsch, ;krlllierungsam(niemals die

Herrn Ney Franco, prolo- Artur Müller; Brich Batista� Udenistén Ney Franco und präíekt bei Verlassen sei- dass Si� nach vollem Höhe der ekthellen 'Arbeí
kollíert von den' Herren Durval.Marcetto. und :Rai: João Lucio.;da .co�tà. sich nes Amtes kundgab, erhielt Erfoíg sict1 :,in 't ptiyéÍ,te' ten 'In dieser Abteilung
Fidélis WoU und João mundo",:8m'mandoenfer: he�ra�sstente;' Nach' Wie, de,r" Ex,p,r�fekt folgende Ti,iti��eit zqr'iJeckzieh�ili ·�r.reiêh't,,, haene: Öüi'<;h Ihre
Bertoli, tend die erste �iF Einleitend wurde , der derholung derAbslil1l.mung ôcãreíben: ,., Herzliçl:Je Gruesse. Oberst àusserg:�w.Qehl1licheb Ver
zung der aktuellen eusfüh- Antritt:' des KammétrJ:ltes blieb die· �limmengl�ich: ' ,Flprianppolis, 1 - Nr. 20 Va,sco -:' ÇMT' lQ< B, é; " die).1Ste' Z'UI1\. Wohte,,,, des
renden Munizipalkammer Artur 'Müller .erreilr

'

und, helt bestehen und wurde - ßesrärtge den Empfang '. laraguá -:·.31, 1.I}f!erri tch Militärdienstes. in diese,m
statt, Anwesend waren, neehdem derselbe seinen die Wa�1 des ,Hérm Ney Ihres. SCHreibens vom 18. den Erha!t'Íb.r�s' 'ôle :�m-: ,Murd"zip "1�echle tch Ihnen
ausse� den SChOD, be�ei�s Platz, �in'geDommen . h�."�r Franco I in' Lleberelnstlrn- Ich danke. fuer die. blen- gehenderi Amt�scl:Jreibeps melne '

�ewunderuÍ1g- und
angefuhrten Personen, die fand die Wdbl des Prasl- muri�t mir dem Wahlgesetz dénde 'Mi'tarbeit, dte Sie besreenge, ist, es für mich herzlichél:i Dank auespre
Kammerreete João' Lucío, denteh" i,slatt, 'wobei eine erW'ogen;o";"" . (tem' 'Militae'rdjelist

.

als: eine grasse.' Oenugíuu{igl ch�n.'Jçh nehme die sich
da Costa, Augusto ôtlvío' Glelc heit von 5 gegen ã Bei der Abstimmung' fuI' Pi"éestderit des> mjlltaerl- bei, dies e r Gel'egeH'heir mir 'bletend�,. ,guen'$ti�e

den Viiepraesidenten er 'sehen ,Rekrtitierungswe'. Ihnen meinen anerk'ennen'>Oel'eg�rrhei't 'wanr, Sie
reichte Herr Mario Nico- sens geleistet heben. (gez.) den 'Dank für çI_ie bestän-: meipep höchsfen .:und eus
Iini 7' Stimmen gegen drei Oberst Carvalho - Chef díge �.i!arbeit aus'zlJspre: gei�ichn�'stén Hochecht
in weiss und. zum' L und. desjõ. R. C. : ,eh.en, - die 'Sie freiwUlig; ung zu .v�rsjchern (gez)
2 Sekretder .wurden " die" joinville - 31. Bin rief- enspruchslos, gerecht und Manoel Carvalho Lotós -

Herren João José Bertolí gerührt, von den. diesem patrlerísclr "iIilmer dieser: Obei'lelitn',Uít, Deleglet.tér
und Fidélis Wolf, gewählt, Kommando ,gewidmeten Rekrutierungsstelle liehen der 5. R. D�.

.

. ,

Aus der �de ,das��errn Artur�üller b�.beid� �it 7.�ti�m� g�'�,-,-,�.�:���-'_.������--��,��__����������_

.

.'.. '.'
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>

gen Õ. 10 weISS.., . �-, . : .
' '<,'

. >

AmtsantrItt des neuen-Praefekten , Nachdem -díê. Gewählten,' T :"" t"'\' ,V A T'" E S Der fiu1UIse"reller HUNachfolgend -geben wÚ; die -Bllanz ueber Akt·i�. p.roklamiert, und ibr Amt Lw:,., \,.;JI A J.. '.

,:
U � U

und Passiv des Munizips der Jahre 1950 und 1955, elDgeset�t waren, bat Herr, �..

.

<

••
.' , • • deu fx-PrJefekllUder letzten fuenf Iahre der pessedistischen und ude.,�rtur M�}�'er um da.�< yvort "Dle Abscftledslelerllcht�llen viario, - .b�i dem auch an- U, "

nistischen Adminlstratlon dieses Munlzips, ,vorgel.esen und erkla.rt� als Pr�sld�nt des E� Praeleklen Arlur Muller.. de�e, .!o�al�, Autqritaeten, "

vom '. Ex-Praefekten . ArtUf!Müllef, gel,egen'tHch;; der d.es .m!=lmz�palen Direkle... Am Naçhmiu'ag' des 30. Jeihgifurten.:.: '.
."

Herr pr. Julio Coelho
Uebergabe des Amtes an' den neueß Praefekten, �lUrn:s. �e�.,UpN, dass �r.lanuar ,offerierte der Ex- ,'�.B'er" di�5êr\ ,Gel�geÍlh�Jt d,e, �ouz�, '.Ex;-Finé;lnz-se-

. Herrn W6ldemar; '@rubba.' . ) '."
.

"

'l ':ID Ueberelßsnmmung",;� ßHt, Präfekt Artur Müller seinen sprach' der
, Kam'i:n�rrat ;k�e"lär.'der Ré,gje,ung 'r!�eu

(,
"

" Ä :K' l' � (.V '
_den ��a'I.lrn�r.�I,e_n dles�r, KÉlmmerJ'iaelen1�c .. die die -Aggu:sto �i.l",io, - Proqöhl', �ornhausens, sandte. -ag.

1950 1955 ParteI, rIerrn loao Luc�o tvIehrneit der Kammer bi 1- der ,c:len, Z�,eck,der Ehn!Dg HerrnArtqr MU,ler Joigen-
_ ,':\2.. .."

'

,,':
"

..

.;
.

da
.

çosta�, zum Fueh��� d�n, q�d :d:en J\ngest��lten da.rle�ne qnd ,be:i9g; �ifh, I de.� Tel,egramllJ:, ",,' �,Dem Mun�zlp ge�p��nd� '\\$':.rI� t5,OOO,OQ, ... �:c 1�;()POI.90 bestimme.
. ?' 1 .�••. " 'und Ar,beltern der Prafek- :Çluf �� petf�kf'$,HarqJ()"I)I�.•: .

,c' ..' " ...
I"Uobewegl�c,fje .o.ueter 7-�,:J ,'_,;. 822.485�ug; lt2Ó6.79��40 ,Der Sprecher.,. bezeIgte,. tur einen. Spiessbratell:' 'çJl�: $.t�ts zwischen GeSetz

.

Florlanopohs, �O. l3el
Ausstehende Forderungen. : 52 689, 1 � 951.743,10 noch

..

seine Freud� mit den Bei dieser Gelegenheit ����dei�-��uº�:"Al:tsfuêht�' Verl�ss"en" :"�õrtefeuiHe :Fioo;
Kass��l�esland. .

_. '..' 78,53�,00 GJew�hlten und gmg dar- dankte d e r ausuebende ender' GewãU 10 den. verf· nanzamt danke erhaltener
PAS S I V .'

.

'

auf�l'I .ueber, g�g�n. de� Chef 'uer die 'we-rtvo IIel '1pssenen, Kfuén,f jahren bé, .A'ufmerksamkeit Par:(ef-
Laufende Schulden - - ... - . _, - -18.262',90:'.,;' 300'1000,00' �kf.c" '- eIDes, �ndl,v!l.duU�5: Mitarbeit die �ie Munizi-I §ta.,:cr., Herr: Ärtu,r 'MUII�r f�eundes.��. in'�

,

erhQehter
Verbliebene Resizahlungen 928.123,30 419,970,60 (:Dornbusch) z,u prote,stle .. palkammer stets - seiner! haefté>imme'r J!lit Respekt

'

.' .• '.:::, "', .

Patrimonium 866 ..974,30 2.602,721,90 r�.n" der alIl .J�ge ".der, I Regierung lieh, einschl'ies": die B�schh,uisse Aer K�nl1' S!ellu{).g als P�äsldent der
'. . . .. Elßset�ung ,'desyaktueHe.n ;.slich seiner ,ArbeTtskame-\ mer"a'íierkamíl. Es nahmen Cehtrdls Ele'ftlcas Santa
HIerzu ISt no�h �u bemerke�, dass 10 �e.r Ak.IIV· Pr!lefekten diß Kainmert�Q; :'raden, bei �enen es keinen! noch das Wort die Herren Catarina S; A. wuen�çheSchuld von_ 1955, dIe V9m LandwJrtschaftsmmlster!U� ,te b.eleidigte,'. besofldersrUnterscnied gäoe'iwiscneol Dr: lVlurill9· fi: de Azeyed() fortzufahren in" gleicher(Çel1tro Joao Cleophas)__zu er�al!_el_!den Bet_raeg-e l!l_ ,den j.n AmtsausfueQrung; 'Klassen

.

und einfachen:.:vom·'Dfrektdrlum 'dér nDN "". h'" '-:,
.

'.,
:..

Höhe vo,� �r$ 300.000,Op,. dIe J�est�ahl!Jng�n der 'bandeinden � Prae�id�ntenj: iArbeitern "da alle in ihrer' und' J6lió Ludo 'da Cbstá', ,MIl Ilf�; ,?le�eS;,�unl�Jl's.
Raten der ElDkommensfi.euer �n. 'Cl dà.S 1.e.tzte. Trimester :"He

..
rrn:,Ma.rio, NicQUnI, �er: .ihnen zu�e'te.j)t�n Ärbeils-; FÜh

...

r'".foder.:'t:>Çltt�j 'ÍJrde;:lG��e.5s�:,-"..:�,.{,' ,", :", �., �',

d�s V�rkehrsstra.ssenfond: ßI.cht 11111 .em8'e�chlos�en seine Pflicht erfüllte und: weise ihre Pflicht zu er;" Munizlpa'tkammer-. Zulelzt .

,

"', �,'. .

'

smd, dIese werden den .A,ktIYl?ostE'n um ZIrka eine, dies'ern ,Individuum', ' dar fuellen wussten. Ihnen sei dankte Heft' Artur Mülld
. :': ".,',

,

Million �nd fuenfhunderttausend Cruze�ros (1)'boehe�.i ,liÚ11."' �ein,e irgendweIche:\dieses Abschiedsfest, ver,,:, 'fuer',Yi.� Jhifi{Jj�ig;�p'r��b}e:
.

, "

..::;
.. G.lelch. nach. dem Abrechn�n�.sberlc.ht ueber .dle!:�utorll�er .darstellt" ��s, bunden mit seinen besten ßhrui)�'4"" ',- ,,'. ',D'

,

.p''T'ß ,"/ ""·d·' "d'AdmIDl�tra"on, g�b Her� Artu.r Muller el.nen �eflchtl'W9'Ft_ IIiJ d�r Kammerslt-'jWünschell, als Unlerpfánd ' -:; .. �. ,,' "., -, e� ': � .

; U'qr'., Ieue�er dIe �onstPulert�n offentlJch�n ArbeIten währ.er.dl zUfl,g vp.rbat.. l',seiner .Wertschretzung zu- - ; .

..
. kahJrloenser . Regie-semer R�gleru.ng. S�l,es;durch dlePraefektur, sei eS: .• ,4JJlet�t e-rkla�,,�e. Herr,!lgeeigöet.' \ WP' 1 ',;!:� ",��,;i, "';' .'.' ,;: ..

,

",

,du!cb Mltarbell des St�at�s, unter fuehrung des ,ar-!, Du�val M�rca"o Im_Namen' Es sprachen noch die ,pr, Pauh(L>Fonte� '.
\

, .' � ..

' �r<ung�.bellsamen Gouverneurs Irrn�u Born,hausen" ! de� PSD t;:Ierrn'R'alm.�ndo I Herren 'Leutnant Hugo,.. '.' '. :
\�
.' ,'. ) , . . .

"

..A�5ser der ;.pfla�terung �e�. tiaupts,!rassen de�!. B'!1mendoerf�r �I� Fu�rer; Gar.cia, Dr. Muri�o B. �el!ub�rnahm ��ln �Dlt. N.��l:JxjcQt:en 'aus Flori&'Stad. und Setzung von., ueber .�lI'nau�end und acht I ��Iner: Fraktion. '

- ,-;!Aze,vedo und Joao Luclo;,' .. " "' ..1, _.", '<
•• ;n.opoh�berJ�hten,dilss:diehundert M�tern �ordsle�ne, �urd�n vl�!e Q,e.baeudei 'Da' nicHts ,weiter, zu; da Costa�' ,

I

'. H�'rl: Artu..::�uner, .. :Pra- Fraktiöó' ,'de'S" PTB die
fuer öff�nt.hche. ,�wecke' IW,d � Sc�.qlç_p " er.richtet. Esl v�.rl1ãn�e.11J . wa�, s�bl:O$s:: Am 31. º� M., Í'!a,chdem sldenL: d�s .-l?lrektorllimsl Jlégi�rltng iii' der Öe�etz
wurde� ,c:lt�L.ßchulg�qoe:uge.; de� i S!r�,�sen p()ço �a I 'd

..
er :,Pras.lden.' d�e. SItzung.; Herr Müller 'die Regi�rung d_gr .�DN;,�erA,e,I�,,�\lon Dr.: :gebe.nde� ,VerMP:ul1:tungAnta, Jara. aca,

.

ZweI In Garlbald., �IO Mo,tha, VIla und bestlmmle den 10 d. M;' verl'assen batte offerIerten: Pçrulo Fo:nt�8.\.JiÔl�emies unterstuetzf', w'odurch, die
Cha�tr�s, Pedra 1e Am�la�, . 8an�á �uz���c. (ye;e,inigte, Ú!�.L�i�_=�'XähLd�rte.�h_ni:_ die Kamm�r[äJ�der . ..M.ehr". Telegramm :... _

'
_ • " ,r·.z�'bl:lder,' beputi�,rteô"clU fSch!llen),. ,�,�rr.a ,do R.lo :'Cé�,rO (vereIDIgte Sehul�,) sehen Ko�mi.ssionen. heil dem' Ex-Praefek,en "Florié!nOP9!is,·;4 .. 'Habe' '2is skh erhoehte, die di e

.erbaut.
.

DIe· mels,fen Konst�uktlonen ware� dE'r U'!1bau .

. '" :", ".;{, , eIDen ,'Spie�sbraten in} die Ehré' lÍÍu�,j!�i�,é}lé_tf..: Di- Mehrheit bilden. Augen-des Restauran1s, l:lDd
_ Abtetlun�e� fue� dl,e Omm.bus-, ' Restaúrant der Bar Rodor rektorium rrt1hutelJeri; dass blicklich sind es 20. Di e

agellt-l;Iren der Es.taç,ao Rod�v��rIo, ,dIe �echaDlke�- ';
'.

: o"�
• ich .. Sekrefariat ,Juer Ge,. Nachrichten heben nervo r,

werk.s�att, �arage 10' CoruP!l' Garten 10 <?orupa, lensu' r' EI"ng"'es't'a'llt � sundheil und' soziale Hilfe dass der Befehl von Herrn
MUDlzlpalfnedh?f von I.ar�gua� Land-

. L!�d Vlehwlrl-
." .

. 1 antrat, bleibe DispOsition JaQgo'Goulart kam, dam ii
8chaftl�che .StatlOn, P�h�elstatlo? Sd�Jfatspost�n und

.,._ ". "der Kameraden im Sinne die Partei den Herrn Gou-
Ren�vlerung q�s MU,D1zlpalhospltlll,s 10 Corupa •. ,.

.'
Vóm.·· iIlustren ,Herrn'

� ,_,.. I
,staerkupg uns'erer.,Partei. verndr,: J-orge Lacerda

.. Unterstuetzt wurden.' 1J0ch dIe !<onstruknonenJ Oberst .
Vasco Krop de

,.� "!' Oruesse Paôlà Pontes.'" unterstuetzt. ,r I c

von. 6 Sçbulg�baeudoo prIvater GemeInschaften und Carva'lhö' Subdklegierter ...... f
.

,', ."
die Konstruktio.:;t von 5.. Gebaéud�n fuer mlJnizipale des Voll�ireckers des Be- N\í�4 �

-_��!!'!"!"__'"!"!!'l""!-�""'_-_,--'"".'".'OO'!•.
�.co-.---�-

Ari!iesteBlIle fLnanz�';."tk·I �n Bden Sktrassend w28u:dSént 28 lagerungszusrandes fuer �,\'\ :�,.;.tt�?_ r; :' -:';; : .ri�;"�"a"'��àhTt b�i:
_gross� r,J.lec�en, ()U eme ru�c en UI)' y" ras-, Santa Catarina erhielf der .

( ..

��Q�bergaenge . di \lrcn 4�mentrre�ren,. ;.v0pe.i 3.9,80, Pi.rektor· des "CorreiQ do
'. '''�' \." '

� �� .' .'1 Rheuma ,Hexenschuß
R_ohre yerbr�uch 'rurde;n, ko�slrulert. (. .'"' ,_ .. 'Povo"

.

folgendes Tele--
,

Die Praefektur erwarb dIe Lrellderelen, .ruer dIe g.raJ:llm: ._Schulen 'rn E.strada Poço pa Anta, Vieiras,.Oal'ibaldi, .' "JoinvHle ,. 4. Auf Beféhl
�. I '::••. ' .... .

.' ,

• '

; Gicht, ' Kopfschmerzen
Jararac'á, RiO' Molha und Pedras Brancas, (tier den S. Exz. des DelegiE.rten

' ;.

,'.
.

,�",,'-- .", "'j, 11 b. Erkältungen', Gt.ippe ';

K· d' k G' tAt r"11
.

C'
.. ,

'M
..

B
",. Pfl·

.

W hit t
'

'.. Table.ue�", " ,

.10 erpar, ar en r ur u er 10 orupa,... UDlZI- des VolIsIreckers des. �-: ,Iveo- ege - eine· o ,a '. ,
••. I

"
",

.

\'. - .'
,-,

pa'lfriedhof und die Lan ' und Viebwhtséhâfrliche d d ;iir die Haut. Sie entspannt t:QgahstlJl\J:g_. ����lànd.bewlihrt'Dl!danerkamit ..... eswirktJagerungszustan es ieses :105 Gesicht und erfrischt es:. rasch11l)dzuv8J'1�.SelbBtmhartnlckigeuFillenwurd�ga,te
Station.

.

Staates, wird mit dieSém zugleich.' Wie gut, daß
.

Erfolge erzielt. Uuchidlich 1lDd gut vertrijglich. Togai verdieíIt
Das Munizip wurde mit neuen Lastautos, '1 Jeep, Datum die Pressezensur es Nive.a gibt. auch Ihr Venrauen'- _�enSil.' J!.ocb heute einen VersuchI

l.wei Traktoren und
. einer automatischen Hackma- einges,tellt, es bleib�n in Togal.Tabl?ttensindba allenÄpothekenerhältL �.

schine, aus'gestattet. _ Kraft meiste vorgenom'.

Folgê�dê Gruendungen wurden unterstützt: Die mene Massnahmen Bela
Handelsschule, das' weibliche Gymnasium (Lyzeum), gerung:sz,ustand betreffend.
die regionale- Normi11schule in Corupá, zwei Fort· Gruesse."

-

"

bildungssch�len, drei Kindergärten und die Munizi-
palschylen Pastor Schluenzen und Rio dos COI:reias t,." .'

, .' ASt1t1Q8. f 2 ,:
in Corupá, Jararaca und G�ribaldi im 1. Distrikt. WURM,K'tj;:& ,.,; " Wir'werden darauf euf�

. .

Die Terr�i,ns fu�r deQ Sanità.et�posten. Folizei�. .

' .. merksam gemacht dass
statIon und Kmderhelm wurden gestiftet. . , Fi.lm;aron de! .l'lr:ql.a ßkoeb- die TábleUên

l

D· K· t kt' d·· H' I S-, ,l'inger-Mannheun, das be. anJ;l-
"

Ie ons ru lo.nen es. ,l,1euen osplta s a�. te deutsche zuverlaessige un.d, '. "Eafin u,

Jose, der Schule der Goetthchen Vorsehung, d�s ,unEI<�haedlic]le� BandwUf.m.� .

'Seminars zum Heiligsten Herzen in Corupá wurden. Mittel ist. in �en besse�eD: ,qer ç. F. �pEtfRINGEI,?
unterstuetzt.

. Apotheken "und '1?rogenen & SÖHNE. Mannhein, das
Dieses sind' in allgemeinen Zuegen die Haupt- wi�d.er zu, haben. Wllkt al.\ch bekannte und aUbewaehr.-
'. .' 'd' Ad

.. -

A M'-II
• belanderenWurmarten.,'Jiuben co, l\' h

.

'M'tt I
.

d"arbeiten, dIe. Ie miDIstration vbn rtur u er. 10 mit drei Kapseln oder Oel
.

in' te �st'ma- I e, wie m-

Jaraguá zurueckliess. Flae�ch'eben' zu 10,gr.
' ;. übera)) erhaeUJich sind.

,
, .

Vergleich
von il950

der Bilanzen
� .....

und, 1l955'

6'H 48

-
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� MEDIKÂMENTÉ'UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschélffenheit, des

Vertrauens und der Dienstpárkeit, die Sie
am �bes,ten zu den geringsten Preisen bedient.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO O O P O· V 0.1, Ginásio. �ragUá do Sul

São Luiz
Santa Catarina

----------------------------------1-87""""'7 ,A DIREÇÃO DO GINÁSIO'SÃO LUIZ AVISA
ANO XXXIV - JARAOUÃ. DO SUL - DOMINOO, 12 DB FBVBRBIRO DB 19M SANTA CATARINA - N.. AOS SENHORES ALUNOS:����������������������������

,

t) O� Exames de 2a. época serão realizados
nos dias 23, 24 e 25 de Fevereiro.

, Os Exames de Admissão serão realizados nos
dias 23, 24 e 25 de Fevereiro, sendo que a prepa
ração começará a 15 de Fevereiro.

Serão exigidos dos candidatos aos Exames
de Admissão:

Degolou a mulher com um golpe d. facão Damos a seguir o dís- inegável prestigiq, perante a) Registro de nascimento; b) Atestado médico;
- Tambem em Rio CacUda houve briga - curso que, como repre- o governador do estado, c) Atestado de vacina anti-variólica; d) ,Atestado de

senrante da Câmara Mu- as realizações de ínúme- Conclusão do Curso Primário; e) 5 fotografias 3x4.A população ficou Isto feito, levou as nicipal, pronunciou o sr, ras óbras de vulto que NOT -A: Todos os documentos' deverão ter firmaprofundamente -impres- crianças a casa de pe- Ioão Lucio da Costa, lider ficarão servindo a colerl- reconhecida.sionada com a tragédia rentes e veio apresen- da UDN, naquela casa, do tividade do- municipio e
It t 1·· d J' 3) Início do ano letivo:que ocorreu em apo- ar-se a po IOIa e, a- leglsletlvo. mui especialmente a elas-.

h
. . .

á h d d Curso Primário: 20 de FevereiroCUZID o, neste mUDlOIplO, ragu , acompan a o o «Deslsmedo que fui, se pobre, cujas óbrasdí 9 d t' d og d d Arquí & Curso Ginasial: 1. de Marçono ia o corren e. seu a v a o r. .

pera representar o pense- desafiam, comentários. Eu, lAli E t d D t S Curso Técnico :, 15 de Março.moravam rnes o me es an a . rnento desta Casa, muito pessoalmente, quero mes-
Campregher, de 27 anos o sr, Tenente Garcia, embora outros colegas mo crer que a adminis- r Todos os alunos deverão efetuar suas metneu-e sua mulher Etelvina

delegado de policia, vereadores, melhor o pu- tração que hoje finda seu las até 29 de Fevereiro.Roberti Campregher, de
acompanhado do eserí- desse expressar, farei, mandato, futuramente cau- 4) Matrículas gratuitas: As matrículas gratui-19 anos, casados e pais vão Osni Müller estive- todavia o possível apesar se até saudades aos bem tas concedidas pelo Ginásio São Luiz, deverão' serde -duas crianças, sendo ramo no local fazendo o de minha fraca

intelelua-,
íntenclonados e a aqueles renovadas em janeiro. Os alunos reprovados nãouma de 1 ano e 7 meses

exame cadavérico, pros- lldade, para em poucas, que observaram o pro- terão mais direito a esta matrícula .

.
e outra de 7 meses de

seguindo o inquérito rápidas e síngéles pala- gresso que o rnunlcíplo
"

5) No ato da matrícula ter-se-é o pagamentoidade.
com o pedido de prisão vras cumprir com minha f

teve. .' da ta. prestação.,
'

0_ casal vIVIa em
preventiva' contra o incumbência. Assim como obteve, o 6) Não se aceitará mais, alunos da cidadeconstan�e, rusgas, pois autor desse brutal homí- A Câmara Municipal de snr. Artur Müller, todo como semi-infernos.os gemos

-

eram mcom-
cidio. jaraguá do Sul, congratu- apoio desta Ca'sa, para 7) Expediente do Ginásio: Durante as férias:patíveís.
_ Também em Oacíl- le-se e corelublle-se com bem poder administrar, Nos dias úteis das 9 às 11 hs.No dia acima referido, o povo deste Municipio, soube ele, respeitar e

A '. A • Apelas nove horas da da, neste munícípío, de- pela posse do novo Pre- prestigiar o Leglslatlvo, .,�) Tranferêncíe: A tr!lnsferen�l� de alunos deste
manhã, houve nova dís- savleram-se os cunhados feito Municipal, o que trabalhando ambos os po- Gmaslo. para outro .devera ser sollcltada nos meses
cussão e, em dado mo- Marcelo C�rlini e Leo: corresponde sem dúvida deres, tndependente, e, de Janeiro e Fevereiro.
mento,_ Er�êsto .pegou pold.o TODl,. Resultado.: alguma, cada qulnquenlo, sobre .rudo harmoniosos I 9) Para obtenção da transferência exigir-se-ádo facao VIbrou vIole�to Tom recolhido ao

hOSPI-, uma nove esperança para entre SI, conforme expres- o 'Requerimento do Pai ou Responsável ao Inspetorgolpe na parte trazeíra ��l �om fratura do braço oe contribuintes. , sa mesmo nossa Carta Federal do estabelecimento.do pescoço da mulher díreíto e outros ferI�en'l Esta Câmara, composta Magna, que é a Constitui-
a t o r an do - o completa- tos, todos produztdes que é, com exepção de ção.

. 10) Os candidatos ao 10. Ano do Curso Téc-
mente. com golpes de enxada. minha pessôe, de homens ônr, Waldemar Grubba nico-Comercial, deverão apresentar a transferêncle,

do trabalho e que lutam Novo Chefe do executivo para ingresso no Curso, até 29 de Fevereiro. '

visando unicamente o Represento neste mo- ass.) A DIRETORIA
progresso de nosso Iara -

mento a ideia e a vonre-
guá, não poderiam nesta de da 'maioria desta Casa,
hora solene deixar de, I composta que é, não só
como já disse, congreru- de vereadores eleitos pela

!!l1!i!iliEl1Eilli1!iE1II/I!!iiE!1EiIiiEl�:I:.::::a ::i!!I!iiliEEliE!ll!iiii!!!!�

lar-se com o povo, e com Ilegenda da União Demo- IFebres (Sezões, M,alárias,' Ieles rejubilar-se, pois crática Nacional, mas

I
Impaludismo Ivemos palpitar nos cora- também de alguns do' Maleitas, Tremedeira

ções dos presentes um Partido Social Democrä-
_, CURAM-SE RAPIDAM.ENTE CO.M _,raio de esperança. tlco, cujos, tive a grata .

Esta Casa Leglslatlve, honra de Liderar durante ;" Capsulas Antlsesonlcas mque em absoluto, delxa-se o perloäo que se findou, in 'M I"nancora" 1.11",de dar, todo e qualquer e neste momento solene III If
apoio ao Chefe do exe-: em que V. S. é por esta iii E T d B F

_.

I·gcutívo eruel, para que êle Casa, e, Mercê de Deus, III
m o as as oas armaoias

J
bem pudesse administrar, em p o s s ed o no alto m É um produto dos Laboratórios .MINANOORA IDII.e si esse mesmo execurl- posto de Chefe do exe- RI !li
vo não conseguiu senste..cutivo pera o qual foi íl - Joinville - 8ta. Oatarina - Izer o público em geral, a V. S. eleito. em õ de

iiiliPEi!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!I!E'�1 =11Eiii!:::mm-il=I:=IEi'=�::-lI!ilEii!iEl!culpa não recai sobr� este Outubro último, e dentro
legislativo, pois que com de poucos instantes assu-, ======================
o apoio de nós recebido mirá o respeftivo cargo;
e apezar de nem Iodos qiléro deixar patente que
estarem satisfeitos, poude é ideia dos da maioria
o Chefe do Executivo, desta Casa, e tudo farei
'inegllvelmente, executar para que isso se concre·

inúmeras óbras de utili- lise, de assim como de
dade pública, que ahí es· mos todo e qualquer apoio
tão e ficarão desafiando ao até então chefe do
contestações. executivo, também tudo
Conseguiu aindl.'l, o faremos afim de lhe dar

Chefe do Executivo,' snr., o apoio necessário para
Artur Müller, com seu que V. S. possa bem

Tragédia em

Itapocuzi nho

Três Flashes

vereador
Lucia

Por .I. DE CASTILHO PINTO

MUNDO
,

A segunda mensagem do Snr. Nicolai Bulganin
ao Presidente Eisenhower - cujo teôr jä foi dado a

público - está despertando. enorme interêsse entre
v

, os observadores da política internacional. E tal inte
rêsse não é injustificado, porquanto nesta mensagem
o primeiro ministro soviético, além de propor um
Pacto de Amízade com os EUA, sugere uma nova
conferência dos "4 Grandes" com o fim de acertar
as düerenças que separam o Mundo do Le�te e <!o
Oeste. Mas tanto os EUA como todo o OCidente lá
estão cansados dessas conferências" porque sabem
que não é possivel tratar com os russos em báses
sinceras e que desseS éonclave� outro proveito I

não
se tem tirado, senão o de dar' cartaz a Rússia So
viética.

BRASIL

Esboça-se no Rio um movimento encabeçado
pelo d�amico deputado Petebista Snr, Elias Adaime
e alguns lideres sindicais, no sentido de a�entar
os salários em 80% e cogelar o preço das utilidades
em todo o Brasil. A idéia - com pequena düerença,
mas visando os mesmo objetivo - mereceu jä a

'nossa atenção, conforme' expusemos em "T rês
Flashes", edição de 15/1/56. Resta agora, que o mo

vimento ou a idéia se concretize o mais breve pos
sivel, principalmente no que toc� ao congelame�to,
porque, se tardar, então quandO for posto em prática
jä o preço das utilidades terä subido tanto que o
aumento salarial de 80% de pouco ou nada adiantará.

ESTADO
Já foi dado a conhecer o Secretariado do novo

govêrno do Estado, que ficou assim constituido: Se
gurança Pública - Pelágio Parigot de Souza; Justiça -

Bl'&silio Celestino de Oliveira; Viação - Aroldo Car
neiro de Carvalho;' Educação - Rubens Nazareno Neves;
Agricultura - Mario Orestes Brusa; Fazenda - Hercilio
Deeke; Saúde - Paulo Fontes. Pela maneira como o

governador escolheu os seus auxiliares, indo busear
homens, de reconhecida capacidade intelectual, admi
nistrativa e moral, pode-se fazer uma idéia- dos pro
pósitos que o animam quanto à administração de
Santa Catarina, propósitos que hão de elementar o

Estado ao logar que ele de fato merece.

Fala o

João

adminisfrar, afim de que
nosso municipio continue
o surto de progresso '-em
que caminha, opoio esse

que daremos, uma vez

que V. S. esteja alimen
tado de bõa fé e queira
trabalhar em harmonia
com o legislativo, respei
tando suas decisões e as

Leis em vigõr.»

o Secretário
da Fazenda
ao Ex - Prefeito
Do Dr. Julio Coelho

de Souza, ex-secretário·
da Fazenda do Govêrno
Irineu Bornhausen, re·

cebeu o sr. Artur Müller
o telegrama seguinte:
«Florianópolis, 30 - Ao

deixar Pasta Fazenda
agradeço atenção rece
bida presado amigo" e

correligionário. Ná ele
'vada função. de presi
dente das Centrais Elé.
tricas Santa Catarina

IS. A. desejo continuar
prestando igual coope- ,

I ração esse municipio.f

Saudações».

COITRA casra,
; QUEDA DOS CA·

BlL.OS E DEMAIS

AnCeDEI DO,-
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IExijam ()) §a��(()l , (Marca Registrada)

Virgem Especialida�e
dia CHAo WEI1IEl HNID)l(J§IJRlAl JJollIDlviUe

o ideal par-a eosinha, lavandeira e lavadeira.

Sft.ßÃ� "i'RelA,
• 0.

EspECIAlIOADE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


