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L ide r doRevolução ou Indisciplina
Sabado ultimo houve vantaram voo p a r a o lho, dali para Aragarças, acont.ecimeíi.·��� que cul-

GA.'
ameaça de um levante Oeste. Cachimbo e Jaoareacan- minaram com, a deposí-

,

O e r n 0/
no Campo dos Afonsos; Imediatamente foi or- ga, onde aterrisaram e, ção do então Presidente

V no Rio de Janeiro. denada a prontídão das impediram a descida de Getulio Vargas.
,

. Os oficiais aviadores Forças Armadas, prontl- qualquer outro aparelho, Até o momento de en,-
Major Haroldo Veloso e dão essa logo relaxada colocando tambores de cerrarmos esta noticia
Gapltão Lameírão pare- depois 'de passados' os gasolina e arvores na ainda não estava bem

O DEP. LUIZ DE SOUZA ce que queriam subver-. prlmeíros' momentos de pista. [eselarecído se era um
ter a ordem naquela ba- contusão. Trata-se de dois ofi- levante premeditado ,e
se aérea e, não o conse- Os aviadores rumaram oíaís de grande presti- com ramificações em ou.
guindo, tomaram um avião I para Uberlandia, onde I gio na classe e toram tras bases'uma simples
bt-motor e com ele le- reabasteceram o apare- figuras de destaque nos indisciplina.

O sr. Governador 'Jor-Ilativo, o que tambem a

ge Lacerda enviou ofi- nós enche' de satisfação.
cio ao sr. Presidente da Assim, queiram ou não,
Assembléia Legislativa, 08 que procuram dene- --------------------------

��di�:fzd�eO ;��z�ePp'!::� ��i!l: to�m���li�:�e t�� Esfa'do' dR 'Sllfl·O,IO Impcssível acontece
lider do governo junto sabido honrar o manda-
aquela Casa. to que o povo desta ter-

.

'

Nas eleicões tudo aoon- apenas um .vó�o paraga..ra lhe conferiu, continua tece, no entanto, o que nhar e sena ímpossível
A indicação foi feita o sr. deputado Luiz de '

.

'

aconteceu em Rolândia, que um, eleitor, ao me-
depois de serem ouvidas Souza sua ascenção Terminou' no dia 15 o Estado de Sitio no pais. norte do Paraná, merece nos, não houessé votado
os deputados que cons- na politica catarinense, Alivio para os agitadores e motivo, de paz para

um registro particular. no PTB. Mas o ímpossí
títuem a maioria da As· cada vez mais prestígía- .

b Ih é d
.

d
. Concorreram, dispu- vel aconteceu. Aberta a

sembléia.
I

do e honrando Jaraguä, �i�e�o ����r�::si�ei:�: como o eS8Jo a maio-
tando a Prefeitura, dois urna, verificou-se que

O sr. Deputado Luiz O estado de sitio sempre foi motivo para c��didatos: Amadeu �uc- t?dos os 86 vótos,hav�am
de Souza deverá passar perseguições, para vínganças de quem se ,encon-

Olm pelo PTB e Primo sído dados ao sr. Prímo
alguns días em Jaraguá, tra do lado. de cima e quer' afogar na desgraça Lepre pelo.PSD, PR e Lepre, que superou, seu
entre 20 e 26 do correu- o que ficou por baixo. _

' 'outros partidos. (UDN adversárío por 1 voto.
te, quando. seus amigos Felizmente, a situação de emergencía passou. também). .

lhes prestarão uma hc-
no Brasil sem maiores registros, graças aos exe- Faltava ainda al!urar E' facil de ímagtnar :

menagem. cutores da medida, a não ser incidentes com a
uma �rna e o eandídato Amadeu não se coator-

imprensa, especialmente na Capital Federal. pete�ls.ta, sr.. Amadeu mou. Houve recursos,
Por aqui tudo correu normalmente, sem qual- Puceín! vencl� por 85 recontagem dos vótos e,

quer motivo de queixa, pois tanto o sr. General vót�s. Na ültíma u�na no fim, "implacável veio

Rangel, como o sr. CeI. Vasco de Carvalho, dele: haviam votado �6 eleíto- a solução. judiciar: Prí

gado desta zona, estiveram a altura dos cargos,
res. ,Em face dlss�.o sr. mo Lepre venceu por 1

não se deixando levar por insinuações de quem �mad�u.�. correlIgl0!lá vóto.. .

"

quer que fosse. . rios nao .tIvera!D, <;Iúvlda O Imp_osslv�l !iconte-
O pr� 1" o "ç()r';'��do

po
..

vo

..

"

e. .

seu dire.to..�'J em. .
festeJar a vItorl.a. co.

m ce_l! .. e�, Rolaudla.. �,té
vís J�

.

.'

"

mesmo. -uma alta autorí- muttos foguetes. Falt�va parece mandrakaría .
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Os jornais de todo o Mundo tem-se que os Executores do Estado. de Sitio, não se

N
.

tí
·

D
· '

ocupado da morte de Hadj EI Mezuari EI prestar�m a instrum,:ntos de víngança, aparando .

.

. O leiaS
'

IversasGlaui, conhecido Pachá. de Marrakech e as queixas como vmganças pessoais que nada
poderoso chefe berbere das montanhas do tinham a ver com a segurança do pais, ou notí-
Atlas marroquino. EI Glaui desempenhou cíarío capaz de provocar agitações ou .odíos entre
outrora importante papel no imperio frances Forças Armadas e povo.
do norte-africano, pois francofilo que era, Por isso é que, ao findar esse periodo anor-
conseguiu pacificar várias tribus contrsrías mal da no'ssa historia, rendemos nossas homena·
à essa dominação e ainda' incitá-las contra gens aos Executores do Estado de Sitio em Santa
o Sultão nacionalista Ben loussef depois Catar.ina e seus delegados nas diversas zonas.
exilado. Gosou, por isso., durante uma tem
porada, de enorme conceito jUntO ao go
vêrno frances, que via nele um eficiente
in'strumento de sua dominação na Africa.
Com o tempo, foi desprezado pelos próprios
franceses, e veio a morrer talvês menos

pela doença que o minava, e mais pelo
sentimento e. vergonha do que fez contra
seu povo e do que lhe foi feito pela França.

Acaba, assim, o ílus
tre representante [ara
guaense a ser destínguí.
do com a confiança do
sr. Governador, como seu

porta-voz junto ao Iegís-

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

Três .Floshea
Por .I. DE CASTILHO PINTO

BRASIL

De sábado, 11, até quarta-feira, 15, o

comércio, à indústria e os demais setores
de trabalho e produção cessaram suas ati·
vidades. Tudo parou, no Brasil, para dar
logar ao reinado de Momo, para que se

festêjasse o carnaval. Foram 5 dias, portanto,
de esbanjamentos financeiros, fisicos e mo

rais, quando, a nossa condição de povo
pobre e à mingua de alimentQs e de caráter
está a exigir de cada um mais economia e

mi extravagância; mais trabalho e menos di
vertimento; mais bom-senso e menos irres
ponsabilidade. Como andaria certo o nosso

govêrno se proibisse, pelo menos por alguns
anos, esta festa pagã mais conhecida pelo
nome de carnaval.

ESTADO
A campanha encetada pela Transportes

Aéreos CJitarinense S/A. e coadjuvada pelo
rádio, a imprensa e outros orgãos de divul·
gação, no sentido de tornar a capital do
Estado mais conhecida, já está produzindo
seus benéficos resultados. Flor-ianopolis é
já hoje um Iogàr 'para onde aflue grande
numero de pessoas, . na 'sua maioria turistas
desejosos de conhecerem as belezas da ilha.
Não passará muito tempo e a capital de
Santa C�tarina será conhecida como grande
centro de -atração, ,ainga mais se o go.vêrno,
as classes c(;mservadoras e o povo per�ds
tirem no pr.<>pósito que os vem animando,
de transfQrmllJ;' Florianópolis num belo centro
de turismo.

Nos festejos oficiais riadas comidas e bebi
para a posse do sr. Jús- das, tudo dirigido por
celíno Kubischek, os dois cosínheíros vindos
"prégos", no Rio, aluga- um da Bussía e outro da
ram mais de 500 casa-' América do Norte. Os
éas. Sómente um alu- gastos com a comedoria
gador ganhou cerca de atingiu cerca de nove

60.000 cruzeiros. O pre- milhões de cruzeiros.
ço variava de 500 a 1.000 E quanta gente pobre
cruzeiros. passando fome pelo Bra·

.
No Banquete foram sill

.

: consumidos 100 perus, -x-
. 100 faisões e centenas,

O carnaval, como tode quilos das mais va-. dos os anos, mais louco
------------.----------.;....---------- e mais ,depravado, r�-

gistrou no Rio centenas
de àcidentes' e mesmo
algumas mortes no IJra-
sil.

.

A orgia foi grande,
pois só de entrada para
o baile do Teatro Muni
cipal, foram c;obrados
CrS 4.900.000,00.

-x-

Irão encontrar·se bre.
vemente em Montevidéo
os presidentes do Brasil,
Argentina e Uruguai.

-x-
O sr. Alkimin, novo

Ministro da Fazenda re
comenda a todos os bra
sileiros: "Ninguem com·

pre senão o necessário
e gaste senão o indis
pensável".

-x-

CATASTROFE EM PELOTAS

Tromba d'agua provoca
tremenda devastação
PORTO ALEGRE, 16 a tromba dágua, mas

- Novos detalhes sobre também rompimento de
a catástrofe ocorrida em várias barragens de
Pelotas e na qual foram irrigação, motivaram o

v i t i Di a das numerosas acréscimo do - volume
pessoas, acabam de ser dágua e os desabamentos
revelados á nossa repor- numerosos que se veri
tagem. Segundo 8S inforr ficaram e em virtude
mações, a tromba dägua dos quais nada menos
caida sobre Pelotas fez de 300 familias estão ao
desabar a Ponte do Re- desabrigo havendo nu

tiro, distante 12 quilQ- merosos mortos, oito dos
metros daquela cidade, e quais já identificados e
na estrada para Porto 50 pessoas desaparecidas.
Alegre. Como se trata Até anteontem, (segunda- Acabam de ser identi
da única rodovia ligando feira), já tinham sido ficadas oito das vitimas
os dois grandes centros encontrados 21 cadave� da tromba dágua que Querem aumentar o

riograndenses, P o r t o res. desabou ont�m nesta salário minimo em 40 a

Alegre ficou quase com- As localidades mais cidadê. E' a seguinte a 60%, para que tambem
pletamente sem comuni- atingidas foram Vila C8s- relação dos mortos já os operários possam fa:..
cações com Pelotas. Há tilhos e Vila Fragata. identific,ados. Ariano Silo zer frente ao aumento
uma estrada municipal, A Usina Central Elê- va, Maria Angélica Lan- do 'custo de vida, colo
que está sendo utilizada trica foi muito atingida da de Moura (M anos), cando-os, nas mesmas
com grande difiCIIldade, pelas aguas, o mesmo Maria Regina (4 anos), condições do militares.
mas por isso mesmo não ocorrendo com a Escola Flóra Maria Oliveira (8 Mas issu tudo lião'
é possivel restabelecer Profissional e um esta· anos), Olavo Gonçalves adianta. O feijão, que no.
através dela a comuni- belecimento que fornece (31 anos), Maria Tereza Rio já custa mil cruzei
cação normal.' gás para solda. Medeiros (18 anos), Ger- ros, vai então subir a

Sabe·se, 'ao mesmo Segundo as autoridades mano Molina (20 anos), mil e quinhetos._
tempo, que não apenas ouvidas pela reportagem e Osimato Yuki (69 anos). Viva os tubaroes!

da Agência Meridional,
espera-se que em 2 dia.s
seja restabelecida a pon
te do Retiro e conse

quentemente, o tráfego
rodoviário. Contudo a

energia elétrica só será
restabelecida dentro de
8 dias. Nesse perio'do
PeJotas ficará sem luz e

telefoI\e e sem qualquer
comunicação rádiotele
grafica.
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t Todesanzeige und
Danksagung

6 H 49

Dp. Renato W'altep
MÉDICO

CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS
.

DE SENHORAS - PARTOS

Dr. Fernando A. Springmann

ge-

PAULO WAGNER S. A.
LAVOURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

JACÚ-ASSÚ - MUNICIPIO DB OUARAMIRIM - STA. CATARINA

236.500,00

370.117,80

6.570,80

30.000.00

903.048.60
PASSIVO

700.000,QO
Ião Exigivel:

Capital em Ações .

Exiglvel a curJo e longo prazo:
Contas Correntes
Titulos à Pagar

Conta de Compensação:
Caução da Diretoria

Despesas Gerais
DEBITO

CREDITO

172·073,60
.

97500

NA FALTA DE
APPETITe

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É iodnpeos&.el
,o u�o do

IODOLIIO
DE ORH

:,;;:�

Calçados

I,===============================�II'
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• I. Ischias Nerven- und

I
Gicht Kopfschmerzen

r: Tabletten Erkältungen • Grippe
Togai ist im In- und Ausland bewlihrt undãoerkamtt - eswirkt
i-asch und zuverlässig. Selbst in bartollckigenFIllenwurden gate
Erfolge erzielt, Unaeblidlich und gut verträglich. Togai verdient
auch Ihr Vertrauen - machen Sie noch heute einen VersuchI
Togal-TabletteneiDdbaallenApothekenerhiltl. fi'

Schwartzmann é absolutamente completo. Ês
se admirável piano, o preferido em todo o país, res

ponde à moi s vibrante execução de virtuose e tam

bém ao delicado bater de teclas do estudante. Ll

nhoseleqcntes, notável ccobcmento, grande solidez.

Am 29 Januar Verschiedt nach langen,
ertragenem Leiden unsere Liebe Mutter, im
Alter vom 79 Jahren und 5 Monaten.

Witwe Anna Dornbusch. ge�. Ooubrawo.

Geboren in Oesterreich 26 Juli 1876.
Eingewandert, nach Brasilien 1887.

Wir dancken allen, die UDS durch aufrich
tige Anteilnahme, der Verstorbenen das leste
Geleitgaben.

Besonderen Danck, unserem Pastor Riegel,
fuer seine Trostreichen Worte im Hause und
am Grabe.

Guaramirim, 10 Februar 1956.

Im lamen der Trauernden Hinterbliebenen

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:

Dando cumprimento as disposições legais e
ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi- estatuarias, apresentamos a sua apreciação, o ba-

ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e lanço geral e deraonstração de conta de lucros e
Iii Inflamações: Dores reumáticas, "artrites, lum- perdas referentes ao exercicio encerrado em 31 de
I bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furünoulos, Dezembro de 1955, bem como o parecer do oonse-

I inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. lho fiscal.
__ Afecções da pele, fístulas, varizes e.ülceras re- Entretanto permanecemos a disposição para

I beldes. Asma, afecções 'do estômago, etc... prestar-vos quaisquer esclarecimentos que se tor-
MASSAGENS ELÉTRICAS -

Tratament-I
nem necessários.

I das Paralisias com reativação das funçõeo' Jacú - Assú, 10 de Fevereiro de 1956.
musculares e nervosas. Atrofias. fraquesa funs

_II AFFONSO WAGNER - Diretor Comercialcional dos músculos em geral, da bexiga. or- g GURT FLEMING _ Diretor Técnico

-I-lO gãos digestivos, etc...

1-ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- -I BALANÇO GERAL encerrado em 31-12-1955

1_'1
CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇAO A T I V O
BANHOS DE LUZ - Raiosultra-violeta e

-Iii
ImobiUsado:

ínfra-vermelho.; U Imóveis

1_· CONSULTORIO - R u a dos Bombeiros 1::-11' Estável:
__ (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março Maquinas e Instalações' 1l5..500,00

I das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas

I
Semoventes 30.000,00

_._ RESIDÊNCIA -, RuaMinistro Calogeras, 350. Veiou.los . . 84.500,0,OI Fone 305 - J O I N V I L L E-S. C. I Móve�s e Utenslhos' 6 500,00
__!llllE1 !!i!lllii!I!IU :1IEl!!BIIE!!lSli!al!!!ll:l!EIlEEI!IIII Reallsável a curto e longo prazo:

. Mercadorias' 335.177.80
1:.:r:.:;._IUI_' I_IEI_IDI_ li_lU _111_111_ 1_1"'_1. Lavouras 35.000,00

Disponivel :
Caixa

Conta de Compeósação:
Ações em CauçãoFormado pela Faculdade de Oíencias Mé

dicas da Universidade do Distrito Federal'

«JUnlea Médlea - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi
tâcío . Pessôa n. 206 (ex-resideneia de dr.
Alvaro Batalha),
Oonsultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

r I_lU .111_ UI_III_UI _UI_I'I_IdI_III_I[I!!! III _II

- Atende chamados de dia e a noite -

173.048,60

30.000.00
903.048.60

Jacú - ássü, 31 de Dezembro de 1955.
AFFONSO WAGNER - Diretor Comercial
CURT FLEMING - Diretor Técnico

.

OSWALDO BORGES - Contador flRCSC
n. 0.316

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE 'LUCROS E
PERDAS, em 31 de Dezembro de 1955

190836,60

78.010,60
100.800,00
12.026.00
190836.60

Jacú - Assú, 31 de Dezembro de 1955.
AFFONSO WAGNER - Diretor Comercial
CURT FLEMING - Diretor Técuico
OSWALDO BORGES· Contador CRCSC

n. 0316

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho

Fiscal da firmá Paulo Wagner S.A. - Lavoura,
Comércio e Indústria, tendo procedido o exame,
do balanço geral, demonstração da conta de Lucros
e Perdas e demals contas referentes ao exercicio
de 1955, constataram a exatidão destes documentos
e são de parecer que a assembleia geral ordinaria
08 aprove, bem como a todos os atos praticados
pela diretoria. '

Jacú - Assú, 10 de Fevereiro de 1956.
RUDOLFO TEPASSÉ
JOÃO GRAST
EDUARDO LESCHINSKY

Mercadorias
Caminhão Chevrolet cl Fretes
Lavouras

são os melhores e
- mais baratoS' -

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseh Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

I
NERVINS«JDlVAECDE

Ein »Vollbad« mit, Nivea er

frischt und hält die Haut

Vende.se

I.

n
ii
!I

T-ratar nesta
rência.

- Jaraguá do Sul •

II Santa Catarina
��I

Allgemeine Ermattung und
BIu6armut finden rasche und
zuverlaessige 'Hilfe durch eini
ge Flaschen ArsellÔferratose der
Firma Bcehrínger Soehne-Mann
heim, Arsenoferratose regt den
Appetit an und wirkt Blutkoer
pereben bildend und nervenstaer
kend, Schmeck. gut und wird
auch von empfindlichen Personen
ausgezeichnet vertragen. Jetzt
auch als Tabletten erhseltlieh,

PERTUSSIN
Das weltbekannte Mit t e I

.

gegea Keuchhusten, Bronchial
Katarrh wie alle Affektionen

Ider Luftwege ist wieder ueberall
.zu haben.

Apotheke "Sobulz"
JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit. des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den gerlngsten Preisen bedient.

Chão de Casa
Vende - se um na

Rua Rio Branco, com
18 m. de frente por
38 de fundo.

Auxiliar de Escritório
Precisa-se de um com

bastante prática e, que
saiba falar o alemão.

Informações na casa
comercial de Waldemar
Gumz, em Itapocuzinho.

Apresenta 88 notas notas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Prefeitura Municipal Jaraguá Sulde
Quadro Comparativo da Receita, P,Ol' Títulos relativo aos anos de 1954 e 1�55

A meDOS
Imposto Territorial·
Imposto Predial
Impostos sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença

.

Departamento de Estrada de Rodagem
Imposto sobre Exploração Agricola e Industríul

Departamento Agro-Pecuerlo
.

Imposto sobre Jogos e Diversões
Taxa de Expediente
Taxas de Custas Judiciarias e Emolumentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Publica
Renda Imoblllería

• Renda de Capitais
Receita de Cemiterios
Quota prevista no Artigo 15, § 2. da Constituição Federai

(Cornbustlvel e Lubrificantes)
Quota prevista no Artigo 15, § 4. da Constituição Federal.

(Imposto sI a Renda)
Quota prevista no Artigo 140 da Constituição Estadual

.

Terço de Calçamento
Divida Atlva
Multas
Eventuais
Empreettmos

1954 1955

90.966,90 101.963,90
239.512,60 267.962,50
780.777,30 787.233,70
556.323,80 565620.90
80.489,70 124.877.60
267.746,40 278.779,80
170.542,50 167.479,00
12.732,80

'

25.231,60
7.990,00 6.475,80
20.593,70 15.695,80
18580,00 11.749,00
18818,10 20.809,40
7.800,00 9.800,OU
3.858,60 360,40
17.678,00 20.624,50

85.192,20 133.116,50

470.338,90 508198,80
715.522,70 1.317.48�,70
200.076.00 - -

103448,70 360.160,50
24.838,70 18.665,30
645.!72,60 342.704,60
200.000,00 300.000,00

4.739.000,20 5.384.995,30

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do SUl,
em 3 t de Dezembro de 1955.

3.063,50

1.514,20
4.897�0
6.831,uO

3.498,20

200.076,00

6.173,40
302.468,00

. Total a maís :

528.522,20

Visto ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal
SERGIO THOMSEN - Contador

Quadro demonstratiy� da aplicação da Quota - Parte do Impôsto de Renda, recebida no exercicio

(Comprovação em face 'do Artigo 5., da Lei Federal nr, 305, de 18-VII-1948)'

MÊS DIA NR. DO
DOC.

,

Agosto 23 416
Outubro 20 '453
Novembro 11 466

A mais
10.997,00
28.449,90
6.456,40
9.297,10
44.387,90
11.033,40

12.498,80

1.991,30
2.000,00

2.946,50

47.924,30

37.859,90
601.963,00

256.711,80

tOO.ooo,OO
1.174.517,30
528.522.20
645995,10

TOTAL IESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR SERVIÇOS PARCIAL

Janeiro 18 44
Fevereiro 4 117
Fevereiro 16 202
Fevereiro 16 217
fevereiro 16 2t8
Fevereiro 25 256
Março 19 331
Maio tO 531
Maio 16 553
Junho 2 594
Junho 17 682
Agosto 11 891
Agosto 25 974
Agosto 25 975
Agosto 26 986
Agosto 26 987
Agosto 26 990
Agosto 26 991
Agosto 27 997
Setembro 14 1128
Novembro 4 1302
Dezembro 7 t399
Dezembro 7 1401
Dezembro 7 1402
Dezembro 7 1404
Dezembro 22· 1485
Dezembro 31 1593
Dezembro 31 1598
Dezembro ·31 t599
Agosto 24 948
Junho 2 593
Fevereiro 16 203
Fevereiro 16 204
Fevereiro 12 158
Fevereiro 16 209
Fevereiro 19 248
Fevereiro' l2 155
Fevereiro 3 107

Junho 17 684
Agosto 23 935
Agosto 24 950
Setembro 28 1182
Dezembro 31 1636
Dezembro 31 1639
Dezembro 31 1640
Junho 4 625
Setembro 2 1072
Setembro 14 1134

Fevereiro 1 85
Fevereiro 12 149
Maio 21 363
Agosto 29 1002
Dezembro 7 1372

Importancia recebida correspondente a quota do Imposto de Renda
Importeneta recebida correspondente a quota do Imposto de Renda.
Importeneta recebida correspondente a quota do Imposto de Renda

SERVIÇO DE ESTRADAS - PONTES E BOEIROS

Pago à Man, digo Keller & Cía. Ltda., fornecimento de tubos ao D.M.E.R.
pg: à Cicilio Demathé, reconstrução estrada Ribeirão�-Cavalo
pg. Keller & Cte. Ltda., fornecimento de tubos de cimento

pg. à Alvino Koch, reconstrução e macadamlzeção estrada Três Rios do Sul
pg. »» idem idem idem
pg. ono Ehlerr, fornecimento madeira ponte ltapocuzinho
pg. L. Brenmeisen, serviço levantamento e desenho ponte rio Itepocuzinho
pg. João Papp, serviço reconstrução ponte Rio dos Hungaros
pg. Andréas Plnter, serviço reconstrução ponte estrada Garibaldi
pg. Pôsto Corupá Ltda., fornecimento combustiveis ao D.M.E.R.
pg. Oscer Keiser, conservação estrada Ieragué � Garibaldi
pg . Arthur Hausen, fornecimento madelre ao D.M.E.R.
pg. Ricardo Viergutz, reconstrução estrada Ribeirão Alma e boeiros
pg. Alfredo Benkendoerfer, reconstrução ponte baixa Retorcida
pg. Ervino Siewert, reconstrução macedamizeção estrada Rio da Luz
pg. Sociedade Vale Agro Indusrrlal de Itapocuzlnho, construção 4 boeiros
pg. Agro Industrial Retorcida Ltda., fornecimento .madeira ao D.M.E.R.
pg. Agro Industrial Retorcida Ltda., fornecimento de madelre ao D.M.E.R.
pg. Delfiori a Lenzi, construção 1 ponte estrada Ribeil1ão Grande do Norte
pg. Germano Gascho, fornecimento madeira ponte baixa Itapocuzlnho
pg. Arnoldo Krause, construção ponte estrada Iaraguaztnho-Alto
pg. Ricardo Kreutzfeldr, fornecimento madeire- ao D.M.E.R.
pg. Schmauch & frieholdorf, fornecimento madeira ao D.M.E.R.
pg. OUo Ehlert, fornecimento madelra ao D.M.E.R.
pg. Paulo Horongoso, serviço reconstrução estrada Garibaldi
pg. Edmundo Koegler, serviço rampamento estrada Ribeirão Grande
pg. Gerherd O. Hermann, fornecimento tijolos á Intendencla de Corupá
pg. Ligismundo Chilemer, reconstrução Estrada Ano Bom
pg. Com. e Ind. Breithaupt S�A., fornecimento pneus ao D.M.E.R.
pg. ôchulz & Cla, Lrda., fornecimento pregos ao D.M.E.R.
Pôsto Corupá Ltda., fornecimento de combustlveis ao D.M.E.R.
Pôsto Corupá Lrde., fornecimento de combustivel aos veiculas do D.M.E.R.
pg. Harry Vlebranrz, serviço tratorista ao D.M.E.R.
pg. Keller & Cla. Lrda., fornecimento tubos de cimento

pg. Edmundo Hack, fornecimento de pranchões
pg. Buschle & Lepper Ltda., fornecimento 50 sacos cimento ao D.M.E.R.
pg. Pernambuco Powder f'ectory, fornecimento explosivos ao D.M.E.R.
pg. Vergilio Morettl, construção de 4 boelros Itapocuzlnho

496.796,20
11.204,60

198,00
508.198,80

7.210,00
7.730,00
12.059,00
12.252,50
10.413,00
6.086,10
4.000,00
6.000,00
4.890,00
7.025,00
3.030,00
6.313,30

13.382,00
10.600,00
5.082,50
5.000,00
23.534,60
10.306,10
6.806,90
4.178,00
4.354,00
3.471,40
5.470,60 .

6.272,00
4.920,00
4.980,00
7.280,00
2.520,00
6066,00
4.20:2,80
4.021,00
4.820,00
4.200,00
4.398,00
4.036,80
4.750,00
a.482,00
5000,00

SERVIÇO DE ENSINO RUIlAL
pg. Gessner & Lenz, fornecimento madelra Escola Municipal Oscar Meister 8.637,90
pg. Hans Beyer, fornecimento de telhas » » Oscar Meister 912,00
pg. ôchulz & Cla. Ltda., fornecimento de pregos Escola Municipal Oscar Meister 2.045,10
'pg. Emilio Klltzke, fornecimento madelra Escola Municipal Oscar Meister 10.000,00
pg. Francisco Lennerr, material de construção Escola Munlcípal Oscar Meister 7.279,70
pg. Waldemar Watzko, mão de óbra pintura Escola Municipal Oscar Meister 1.620,00
pg. EmiIio Klltzke, fornec. 10 sacos cal construção Escola Mun. Oscar Meister 360,00
pg. Francisco Lennert, fornecimento mobiliária Escola Municipal Oscar Meister 2.322,00
pg. Henrique Wierhe!ler, mão de óbra Escola Municipal Oscar Meister 1.419,50
pg. EmiIio Klitzke, fornecimento madelra Escola Municipal Oscar Meister 4.850,00

FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

pg. a Servo Def. Sanitária Aninal, farnee. medico
pg. » » » » » idem
pg. » » » » » idem

pg. li) » » » » . idem
pg. » » »" » » idem

pl distrib. aos Iavrad. do Mun.
idem idem
idem idem
idem idem
idem idem

5.895,00
2.190,00
151,20
154,00
53,00

251.143,60

39.446,80

Proibição
Pro ibo terminantemen

te a entrada de pessoas
em meu terreno, afim de
rouba!' peixes, frutas e

plantações e causar ou

tros danos.
Não me responsabilizo

pelo que possa acontecer
aos contraventores deste
avíso.
Ribeirão das Pedras

Brancas, 15 2·1956.
Fernando Zimmermann

á transportar

"eodcio de ocasião
Vende-se na loca

lidade de Nereu Ra
mos, 14 margas de
tsrr a com casa e

benfeitorias, distan
do apenas 50 metros
da estação Ferro
viária e da Igreja.
Trata-se de um

local apropriado pa
ra Comércio, Indüs
tria ou para morada
particular.
Ver e tratar com

o proprietário Snr.

I Basilio Schiochet
em Nereu Ramos.

de 1955 10...- _
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8.423,20 "Correio do Povo"
299.013,60 o que melhor informa
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OORREJO nO povo DOMINGO DIA 19-2-;1956 4

MÊS NR. DO
DOC. TOTAL.ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR SERVIÇODIA PARCIAL Registro Civil

Artur Müller; Oticial dO'R�
gistro Civil do r". Distrito
da Comarca J araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Transporte da página anterior

SERVIÇO DE FOMENTO AGRICOLA
pg. Associação Rural, fornecimento diversas ferramentas agricolas
pg.» » idem idem idem idem
pg.» » idem idem idem idem
pg. Leopoldo Klotz, fornecimento madeira pera o Pôsto Agro-Pecuário
pg. Associação Rural, fornecimento de ração ao Pôsto Agro-Pecuário

Outubro
, Outubro
Outubro
Agosto
Outubro

20
20
20
29
20

1233
1237
1238
1004
1332

299.013,60

292,00
690,00
470,00

2.350,60
2.920.00 6.722.60

305.736.20
Edital n. 3.956, de 15-2-5fJ.

Luiz Kienen Junior e

Lute Alves Pereira
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciário; domiciliado e

residenre nesta cidade, á
rua Mal. Deodoro da Fon
seca, 657, filho de Luiz
Kienen e de Gertrudes
Kienen.
Ela,' breeíletra, solteira.

doméstica, domiciliada e'

residente neste distrito, á
Estrada Itapocú-Hanse, fi
lha de José Alves Pereira
e de Lidia Vortuoso. ..

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
em 31 de Dezembro do ano de 1955.

Visto ARTUR MÜLLER - Prefelto Municipal
SERGIO THOMSEN - Contador

Malharia '.Jrveitex S/A.

Edital n. 3.947, de 16·2-56.
Hadelin Fritzke e

Luzi Radünz
Ele, brasileiro, solteiro,

alfaiate, domiciliado e re

sidente nesre dítrlto, em

Rio Cêrro, filho de Erwi-
no Fritzke e de Ida Frttzke.

OS QUAIS V. S. PODE ADQUIRIR 'PELO PRÊQO DE FÁBRICA. Ela, brasileira solteira,
.

. doméstica, domiciliada e

�
.._ _ __ _ _ _ _ _ :h� _ ·1 �::�e;�ja����.�:��!�d:

i{···--····--:-······_···
__··_···_······_ ······.. · ····· _ _ - __ _ _-_._

� filha de Rícardo Radünz

il Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade s.a. 1.'1.: �ü��. Emma Hornburg Ra-

:M:AlrRIZ: JO][NV][][,][,]E II

ii E para que chegue ao co-
Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: II .nhecimento de todos, mandei'

Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e. baixa

'I.i.:!.' passar o presente edital que
_

rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE M.�DI- será publicado pela impren-
ÇAO - Bombas para uso doméstico e, fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ::

sa e em cartório onde será
PÀRA O LAR. Sortimente compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- II afixado' dm ante I'í dias, Si

iI OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral pata instalações de ii alguem souber de algum im-
ficam ccnvldados os Senhores Acionistas des- !! luz e torça de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo. ii pedimento acuse-o para os

ta Sociedade, pare reunirem-se em Assémbléia Geral ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de I: tins legals _.

Ordinária, 'CI realizar-se no día 23 de março de 1956, !I instalação de luz e força, i� ARTUR MULLER
ás 14 horas em sua Séde Social, á Av. Getulio Ver- �::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::_.-=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::===:::=:::::::=:::::::::::::::::::::::::::9 Ot1': laI
gas, 472 na cidade de Ieragué do Sul, Santa Cata-
rina, afim de tomarem conhecimento e deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:

A - Apresentação e Aprovação do Balanço e

contas do exerclcío de 1955.
B - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
C -- Assuntos de Interesse da Sociedade.
NOTA: Acham-se' a disposição dos: Senhores

Acionistas os documentos a que se refére o art. 99
do decréto-leí n. 2627 de 26·9-1940.

Ieragué do Sul, 10 de Fevereiro de t 956.

Ruy Felippe Frenzel - Diretor Gerente
Eugenio J. da Silva - Dírerot Gerente

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Convidam-se os senhores acionistas desta so

ciedade para comparecerem à assembléia geral or
dinária a realizar-se às 15 horas, do dia 10 (dez)
de março de 1956, em sua sêde social, à Rua 28
de Agosto s/n., nesta cidade, para deliberarem sõ
bre a seguinte

ORDEM DO DIA

10. - Discussão e aprovação do balanço ge
raI, demonstração da conta de lucros e

perdas e outras contas, relatório da di
retoria e parecer do conselho fiscal, tu
do relativo ao exercicio de 1955.

2°. - Eleição dos membros 'efetivos' do con

selho fiscal e seus suplentes
3°. - Outros assuntos de interesse social.
AVISO: Acham-sé à disposição dos senhores

acionistas, na séde social desta sociedade, à Rua
/ 28 de Agôsto elu., os documentos mencionados no

artigo 99, do Deeréto-Lei n. 2627, de 26 de setem
bro de 1940.

Guaramirim, 23 de Janeiro de 1956.

ODILON VILELA VEIGA
Diretor-Geren te

Empreza' de Transpostes FRENZEL S/A.
Assembléia Geral Ordinária

Empreza de Transportes FRENZEL S/A.
Assembléia Geral Extraordinária
Convidamos os Senhores Acionistas, pare a

Assembléia Geral Extraordiuária, a realizar-se no dia
24 de março de 1956. ás 14 horas, na Séde Social
da Empreza, a Av Getulio Vargas, 472 em Jaraguá
do Sul, para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia:

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

Iaregué do Sul, 10 de Fevereiro de 1956.

Ruy Felippe Frenzel - Diretor Gerenie
Eugenio J. da Silva - Diretor Gerente

antes de comprar um piano ....

Schwartzmannouça um

o melhor som no móvel mais atraente!

• Apresenta 88 notas, 3 pedais, cor
d�u cruzadas e chapa de metal. Diver
sos modelos e vários preços. Ouça uma
demonstração sem compromisso.

IlEVfNDEDOII AUTORIZADO.

• I Oasa Lothap
.

Sonnenhobl

Aspiradores de pó "ARNO" e outros tipos
Bicicletas "Nacionais e Estrangeiras"
Câmaras de ár, Bombas p. Bicicletas etc.
DesnatadeiÍ'as "Westfalia", Descascadores etc.
Enceradeiras e Exaustores "WALITA" e outros tipos
Fogões econômicos "REIS" e elétricos "FAME"
Garrafas' termicas "LIDER" e "CLIPPER"
Harmonios "TODESCHINI" (Catalogo a disposição)
Imagens religiosas de PRATA BOLIVIANA
Iarras termicas e outros tipos
Xaól e Brasso (para limpar metaes)
Liquidificadores "WAIJTA" e outros tipos
Maquinas de costura, VIGORELIJ e outras
Novidades em geral, sempre em stock
Oleo de Peróba (para limpar moveis)
Panelas de pressão "MARMICOC" diversos tamanhos J
Quadros de paisagens e flores
r.eh'igeràdores "FRIGEDAlRE"
Selins para bicicletas e sobrecapas
Talheres Inoxidavel "HERCULES"
Utensilios em geral para Dona de Casa
Vasos de Cristal e Vidros pára Consérvas
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 R E A L

Chuveiros elétricos "FAME". e outros tipos
Acordeões "TODESCHINI" diversos tamanhos
Soda Caustica =Pyramtd"
Artigos para presentes em geral

Rádios "Siemens do Brasil"
Espremedores de Batatas
Alicates, Martelos, Torquesas etc.

Lou?as de Porcelana =Sohmídt" e "Real".

Tudo isso V.S. encontrará na

ec::::::;.c:::::-c::::;:::.c:::;::::.c:::;::::.c::::::n::::;::c::::-::::::=::c:::;::::.c:::::.c:::;::::.�

0õo:Oa Celso Branco '-=-ÕOO .
Despachante Aduaneiro �O Matriz: Rua Babltonga, 23 Filial: Praça General ose-

Dr. Francísce Antonl·o Píccíene - Edif. próprio. Telefone, rio,.115 - Edificio «Santa

O 213 - Cx. P., 35 - End. Juli.. - Apart. próprio, 32

�::M[�lD][CO Tel. -Branco. Telefone, 4773
Cirurgia Geral de adultos e críanças Clí- - C.SA R�.AL I

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

nica Geral - Partos - Operações - Rua CeI. Emilio C. Jourdan, 141 Importação - Exportação e Cabotagem - Ques.

�
Moléstias de Senhoras e Homens. (Defrontre ao Cine Buhl,") tões administrativas

Especialisea em doenças de crianças -------------------- bem como todos os serviços junto à AlfAndega
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS de São Francisco do Sul, são executados com pon-
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL I }i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ji tualidade e presteza, dispondo- pera êsre fim OI �Ú! :EpN�-:RÉ,.:!!��,:.�!�A I r ir r @ § I @ lffi JE Y IE I. ii 1 o �e,.�::;�o��g·nizaçâo perfeit•. com escrltôrlos

O

rt;ii��7a��"::;"�";':!l11 RU�� ::}DO�O D:rAFO��!58 � O� Jr:Ua�:ID,tOJa.�u;neat�0��a�0�s��t'r1a::p:i:Ch�ei;S�Sd:ie:çe;mfb;a::r:q;�u;Oe�s:�:n�at�.aC:i�d�a�di��., '�Oil II li Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii �

I: _. JARAGUÁ DO SUL n :i combustível e acessórios. ii

II -

. -

1111' Lubrificação-carga de Baterias etc. ,II O Encarrega-se de Embarques de Madei!'as e de outras', O
.. Medicamentos e Perfumarias II" CONSE�RTO _

-

II

O
Mercadorias para o exterior do Brasil e

O
.. II REFORMA H RETIFICAÇAO OH AUTO- ..

II Símbolo d e Honestidade ,ii III MÓVEL H CAMINHÃO. II I Loca1idalles Brasileiras
ii Confiança e Presteza .: I I: O �ii II !i II

O
Tradição lI.e mais de 20 aaes, de serviços cODstantes

Ol=====�::::::��:�J���=:��::_==:��)���:�

OO���OO�i��OO��

m CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X ;
I Dr. - OSr!.u!I�obD�!IST�;Aquino I
� CLINICA - CIRURGIA BUCAL - PRÓTHSH 00

<@B� Tratamentos de canaes sob contrôle radiográfico �
Mo�ernas pontes móveis em micronium e ouro platinado �

HORÃRI O �

� UANBÃ - das 8 às 12 , �
� TARDE - Atende com horas Marcadas 00
00 Residência e Consultório ao lado da 00 '

� Prefeitura Municipal - Fone 220 00

;oooo�ioooo_oo_ã�
I

�:----

i
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Portaria Nr. 33

O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, no U'30 de suas atribúições, resolve:

Exonerar, ex-oflclo, a contar desta data, Paulo al-=q-'!l!!-I!!!ii!!!!!!!!!!!I:8:II!!!II!!!!!!!!!l:I=il=IIEEj'l 11!!ii!IJII
Morelti, Inspetor Escolar, padrão Z - 5, do Quadro I mÚnico do Municipio, por não ter o mesmo preen- iii I iii-
chido as condições do Art. 17, incisos II, V e VI, g Foto Piazera IIIda Lei n. 249, aplicavel aos servidores municipais,

I
III

face á lei n. 2, de 1. de março de 1951. I
- Regisfre se e Cumpra-se Jaraguá do Sul - Telefone 296 "

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 9
III Ide Fevereiro de 1956.
1"'1"

,

--

I
WALDEMAR GRUßßA

AGORA MELHOR INSTALADO BEM
____

Prefeito Municipal I DEFRONTE Á PREFEITURA MUNICIPAL
EhPor-taria Nr. 34 'O"Ü

. iii
O sr. Weldemar Grubba, Prefeito Municipal de !I UI

jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve: I Atende tambem tora, a qualquer hora IExonerar, ex-oficio, a contar desta data, Adal-
1B1=!!!!!l:_:'-:: H W_:: Ui!iiiiiãIWli l!iiilI!iEEl.berto Weis, funcionário Extra-numerarío-meneallera,

referencia XXV, do Quadro Único do Municipio, por
não ter o mesmo preenchido os requisitos do art. i7, Iincisos II, V e VI, da lei n. 249, aplicavel aos ser
vidores municipais face à lel- n. 2, de 1. de Março
de 1951. Registre-se e Cumpra-se

Prefeitura. Municipal de jaraguá do Sul, em 9
de Fevereiro de 1956.

Prefeitura Municipal Jaraguá do Sulde
ocupante do cargo de Escriturario Padrão "V" do
Quadro Único do Municipio, a contar da presente
data., Registr�-se e Cumpra se

_

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 9
de Fevereiro de 1956.

PORTARIA Nr. 23
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

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

-

Designar o funcionário Alberto Taranto, para
servir no Departamento de Serviços Gerais, tendo
em vista a deslgnação de Alzira Murara Mathias
para auxiliar da Agência Municipal de Estatistica.

Registre-se e Cumpra se

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

7 de Fevereiro de 1956.
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

WALDEMAR GRUßßA
Prefeito Municipal

Portaria Nr. 31
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

jaraguá do Sul,' no uso das suas atribuições, resolve:
Fica o Zelador da Prefeitura, sr. Meurlclo de

Gois Filho, autorizado a recolher e entregar ao Di
retor do O.E.A.S., dentro de três dlas, todas as

chaves pertencentes a Prefeitura, que se acharem em

poder de funcionarios ou outras pessôas.
Registre-se e Cumpra-se

Prefeirura Municipal de jaraguá do Sul, em 9
de Fevereiro de 1956.

PORTARIA Nr. 24
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

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

Designar o Escriturário Alzira Murara Ma
thias, para servir de auxiliar na Agência Munici
pal de Estatistica, tendo em vísta a designação de
Alberto Taranto para ter exercício no Departamen
to de Serviços Gerais.

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

7 de Fevereiro de 1956.
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

WALDEMAR GRUßßA
Prefeito Municipal

Portaria Nr. 32
O sr. Waldemar Grubba, Preféito Municipal de

jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Exonerar, ex-oficio, a contar desta data, Alidio

Floriani, ocupante do cargo de Fiscal, padrão "X",
do Quadro Unico do Munlciplo, por não ter o mesmo

satisfeito as exigencias do art, 17, incisos II, V e VI,
da Lei n. 249, apllcevel aos servidores Municipais,
face a lei 'o. 2 de 1. de Março de 195t.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 9

de Fevereiro de 1956.

PORTARIA ,Nr. 25
'

O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições,
resolve:

Tornar obrigatório aos centros de diversões
públicos do Município, o recolhimento mensal até
o quinto (5°.) dia após o mês vencido, do imposto
a que se refére a Tabela "E", do Artigo 113°., do
Código Tributário (Lei Municipal n. 79, de 22 de
Dezembro de 1950).

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

8 de Fevereiro de 1956.
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

WALDEMAR GRUBßA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nr. 26
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

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

Designar o funcionário Alberto Taranto, para
proceder no 1°, distrito, sem ônus para o Muniei
pio, o serviço doe fiscalização a que se retére a Ta
bela "E", do Artigo 113°., do Código Tributário
(Lei n. 79, de 22 Dezembro de 1950).

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

8 de Fevereiro de 1956.
WALDEMAR GP.UBBA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nr. 27
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

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

-

_

Designar o Escriturário Paula Eleonora Plast
wich, para no Departamento da Fazenda, respon
der pelo serviço empenho da Prefeitura Municipal.

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

8 de Fevereiro de 1956, ;

WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal'

WALDEMAR GRUßBA
Prefeito Municipal

Portaria Nr. 35
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
Designar o Escriturario Padrão "Z 9", João

Mathias Verblnenn, para responder pelo expedlenre
do Departamento do Expediente, Educação e Assis-

Portaria Nr. 28 tencia Social, percebendo a gratificação consignada
O sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal em lei. Registre, se e Cumpra-se

de jaraguá do Sul, no uso des suas atribuições, Prefeitura Municipal de Jaraguá do ôu], em 9
Resolve: _

de Fevereiro de 1956,
'

Dispensar a pedido, o escrlrurarío Octacllló WALDEMAR GRUßBA
Pedro Ramos, do cargo de Diretor do Departamentoi Prefeito Municipal
do Expediente, Educação e Assistencia ôoclal, Cargdjque vinha exercendo em comissão. Portaria Nr. 3.6

Registre-se e Curnpra-se
-

O sr, WaJ'demar Grubbe, Prefeito Municipal de
Prefelture Municipal de Iaregué do Sul, em � jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:

de fevereiro de 1956. Conceder trinta (50) dias de licença para trata-
WÁLD.EMAR GRUßßA mento de saúde a Alice Pedrl, ocupante do cargoPrefeito Municipal" de Professor Padrão "O" do Quadro Llnlco do Mu-

----

; níclplo, de acôrdo 'COI,11 o que dispõe o art. 162,
combinado com o art. 164, dos Estatutos dos Fun
clonerlos Públicos Civis de Santa Catarina, a contar
da presente data.

Portaria Nr. 29
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Ieragué do Sul, no uso das suas atribuições,
Resolve:

Designar Octacilio Pedro Ramos, ocupante do
cargo de Escriturario Padrão "Z 15" do Quadro
Unico do Municipio�, para servir do Departamento de
Expedlente, Educação e' Assistencia Social, afim de
reorganizar a ßiblioteca Municipal.

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

de Fevereiro de 1956.

Registre se e Cumpra-se
Preíelrura Municipal de Jaraguá do Sul, em 13

de Feverelro de 1956.
WALDEMAR GRUßßA

Preíeíto Municipal

Dr. Waldemiro Mazureehen I

CASA. DE SAUDE
Rua Presidente Epitácio Pessta N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
.

Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
.. Parto!" Diathennia Ondas curtas t:: Ultra-curtas
- 'Indutotermia - B}sturi-détrico - Electro-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

WALDEMAR GRUßßA
Prefeito Municipal

Portaria Nr. 30
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, no use das suas atribuições, resolve:
Conceder exoneração a Leooilda Schiochet,

Instituto Brasileiro de Geografia e Estallslica
Estado de Santa Catarina _

'

AgênCia Municipal' de Estatlslica de Jaraouá do Sul

Registro Industrial
EDITAL

Todas 3S firmas industriais, com esta beleoí
mentos (fäbricas, usinas, moinhos, engenhos, eto.)
instalados neste munieipio, estão convidados a pro
curar na Agência Municipal de Estatística, com a

máxima brevidade os boletins correspondentes ao

inquérito sôbre a produção industrial qualquer que
seja o valor da produção.

Os exemplares destinados às partes informan
tes são distribuidos gratuitamente, comprometen
dó-se as repartições de estatística a resguardar o

sigilo das informações recebidas, tal como prescre
ve a lei em vigor, que prevê multas até Cr$. . .

20.000,00 (vinte mil cruzeiros) para os infratores.
A Agência prestará maiores esclarecimentos,

por ocasião da entrega dos formulários.
Prazo para apresentação dos informantes até

15 de março.
JOÃO SANTIAGO AMARAL

Agente de Estatística

O ANJO PROTETOR ,DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito' Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

, remédios

Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEIR!
•

MIKANCOB! para o seu tiIhinho.
f um produto dos Laboratórios Minancora
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II il
:1 MEDIfJO CIRURGI.&O II

fi Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- 11,-
:. II

II sidades de Colónia (Alemanha) e PÔrto Alegre II
ii CIRUROl.ll - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS � li
ii CLINICA GERAL II
H ' Longa pratiea em Hospitais Europeus II
:1 liIj Consultório e residência: ..

HTel, 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 ii
IiCONSULTAS:
!lPela manhã: 'das 8 1/2 ás 11 'horas ii

Pela tarde :' das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ii
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. . '" 584 vitimas alé agora - Nenhu·
Dlretóno di DON. O

sr·lsrta. Allda Rech, fIlha ui Lorenzettí, com 48 ma perspectiva de melhora
Presidente do Diretório do sr. 'Domingos Rech. anos de idade, era casa- da temperatura
Municipal da. UDN, por Dia 21 o sr. Pedro M. da com Antonio Loren-
nosso íntermédío, convi- Perfeito, resídente nesta zetti, residente em Ita- LONDRES, 16 -- O in
da os membros a uma cidade. Na mesma data pocuzinho; Bertha Mill- verno que assola a Euro
reunião hoje, as 10 ho- o sr. Ervino Pedri, re- bratz Geísdorf, com 84 pa, no décimo sexto dia
ras, na séde social. Pa- sidente no Norte do Pa- anos de idade era viu- consecutivo, .epresenra um

ra essa reunião tambem raná. va de Francisco Gels- seldo médio de trinta e

são convidados os snrs. Dia 22 o sr. Walter dorf, residia em Garíbal- seis mortos por dia. Pelo
vereadores que consti- Hertel, 'residente nesta di; Luiza Frank, com 78 menos 584 pessoas mo!
tuem a bancada da maio- cidade e a sra. Emilia anos de idade era viuva rerern em consequencra
ria na Câmara Munici- Andreatta, esposa do sr. de Francisco Franck, re- díréta da terrível onda de
pal, Oamillo Andreatta. sidia em Nereu Ramos' frio, desde primeiro de
Nessa Reunião o sr. Dia 23 a sra. Angelina Maria Avelino Martins' fevereiro. As sombrias es-

'Presidente dará conhe- P. Peters, esposa do sr, com 35 anos de idade: tetísrlces revelam 9ue on

cimento da orientação Alfeu Peters.
.

era casada com Agosti- tem morreram mars . pes
politica e administrativa Dia 24 o sr. Eugenio nho Jacob Martins resi- soas que a média, elevan
ser tomada pelos repre- Wolf e sua esposa Etel- dente em Itapocu�inho; do-se o total de ontem a

sentantes [araguaenses e ca Wolf comerciantes Alvaro Picolli com 18 84 mortos na Europa Ocí
de acordo com o que Ií- em· Joinv'ille. Na mesma I anos de idade,' era filho dental. Só os países nor- Pelo presente, são convidados os senhores
cou assentado na visita data o st". João Mathias de Albano Picolli, resí- malmen te frios, como a acionistas para a assembléia geral extraordinária,
que os snrs. dep. Luiz

IYerbinenn,
funcionário dente em Jaraguá Es- Noruega e Finlândia se a realizar-se no dia 25 do coerente, às 14 horas,

de Souza, do PRP, Ar- Municipal. querdo: Evelina Müller salvaram em parte dos ri- nos escrit6rios da firma, a-fim-de diliberarem sobre:
tur Müller, Murillo Bar- Dia 25 o sr. Werner Rank, com, 53 anos de gores da onda de frio.

.
Aquisição de matéria prima e respetivo finan

reto de Azevedo, da UDN Gosch, .Jndustríal nesta idade, era casada com Esses países já estão a- cíamento.

e dr. Priamo Ferreira do cidade: a sra. Herta Pies- José Rank, residente em costumados com o

inver-I
Jaraguá do Sul, 16 de Fevereiro de 1956.

Amaral, do PSD fizeram ke Gosch, esposa do sr. Estrada Nova; Etelvina no rigoroso e se encen- Ad�llo Antonio Emmendoerler - Dir�tor
ao ilustre governador Walter Goseh, diretor da Roberti Campregher, com travam preparados. Mas Raimundo Adlilo Emmendoerler - Diretor
Jorge Lacerda, em Flo- firma Industrie de Cal- 19 anos de idade, era na Sué�i� e Dinamarca,
rianópolis. çados Gösch Irmãos S.A� casada com Ernesto Oam. houve vltímes. m.......i!!IIIIIIIS!!lE!I!!I!I!I!!IIEE!III. i I. i5E!1!1liiEili1lli11i1i!E!llIIiii!!!!!ll

. '. o sr. Erich Th. Bräuer; pregher, residente em LONDRES, 16 - O I iiiTnbunal d� Jun. Terá lu-
o sr. Romano Moretti; Itapocu.zínho; Carlos Tri- mais rigoroso inverno do

.. F b (Sezões, Malárias, Igar nOI días 22 e 23 do
o jovem Nestor Pedri, bes, com 81 anos de ida. século na Europa chegou

I
� rl'lJs Impaludismo

Icorrent�, no. �orum 10- professor em Morro da dade, era cesado com hoje ao seu décimo sexto � .., Maleitas, Tremedeira

tcal, mlaisT �bOlS JUlldgamJe�. Bôa Vista; o sr. <?taci�o �erta Schmidt Tribes, re- dia, .se"! .

que ha�a. o m�- - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _os pe <! r! una o un. P. Ramos, Funcíonärío sídente em Estrada Ja- nor indício de alIVIO pro- , •

'

•O �rImelKro será o d� Munic�pal! o. jove� Ga- raguá Esquerdo. ximo. Desde. o d�� primei- 'Capsulas AntlsesonlcasFranCISCO onra�,. acu ríbaldí Bíbeíro, fIlho do ro de fevereiro, Ja morre- ...

M· ,t

Isado Pt:lo .assaSSlDl'J de
sr. Pedro Ribeiro Néto ram qutnhenres e oitenta m Inancora '

D�. �lllldl�a de Souza
e Lauro Cesar Radtke AVISO e quatro pessoas em con- Iii E T B F' P"<?bveIra, crIme. esse pr�. Braga, filho do sr. Lau- sequencla díréra da terri- _q

modas as pas armäclas
III

tICad,O na lo�abda?e RIO
ro Braga, funcionário Ie- Através do presente avl- vel onda de frio. No dia. Iü É um produto dos Laboratórios MINANCORA iUda �r�t� (Oaíxa D agua), deral. 50, comunico êl população de ontem, o total de mor- I . PI

D?-UDlCIpIO. de Guaraml-
\ A todos os aniversa- em geral, que não me tos foi de oitenta e quatro. .. - Joinville - Sta. Catarina - iii

rIm, no dIa 28 de Feve- r. t
.

t responsabilizo pelds divi- Ig III
reiro de 1954. ��'!'��r�:i�u3:,P��.��,.os das contraidas por minha Oi5I!i1a!!II!!!!!!l! EI ll!iii!E!�-;j�=-ili&:ii===HIiElI5
O segundo será o de mulher Alida Strelow; bem POUCO mais de mil

Carlos Spézia, acusado Casamentos. Realizaram- assim que sejam feitas por tur.·stas no carnavalda morte de José Cami- se ontem na sala das meu filho Heinz Strelow, .

lo Machado e Francisco audiencias os seguintes salvo apresentarem ordem
'Spézia, pai do acusado, casamentos: A I f on s o minha.
mortes' estas' ocorridas, Braun com a srta. Alo- ,Barra do' RiQ Cerro,
na residência do sr. Erich na Hanemann e Mathias 17/12/56.
Harbem, no lugar Mas- Wàsch com a srta. Wally
sarandubinha, municipio Manske.
de Guaramirim, no dia Obl'tos I�nscrl·tos. No Car-10 de Junho de 1954.
Na defêsa de ambos os tório do Registro Civil

réus estarão os Drs. Mu. foram inscritos os se

riUo Barreto de Azeve- guintes óbitos: Berta Po

do e Plínio Moreira. nath, com 71 anos de
idade, era casada com

Frederico Ponath" resi
dente em Rio Cêrro; Emi
lio Hornburg, coio 64
anos de idade, era viu
vo de Ana Roeder Horn
burg, r e 8 i d i a e m

Rio da Luz; Ana Bassa'

participaram do Carnaval,
e de fllguns turistas, che
gados esparcamente por
via aérea, vieram o triduo
carnavalesco cari6ca cêr·
ca de 1.200 turistas vindos Mais felizes do que os

pelo "Corrientes", "Alcan- ingleses, que não viram a

tara" e "Brasil". terça-feira gorda, foram os

--------------------------------.----------- Pelo "Corrientes" che- norte-americanos, que vie-

gado no dii.l 12 de Bue. ram pelo "Brasil".

nos Aires, e que deverá Este navio da Fróta da
regressar no dia 19, che- Bóa Vizinhança, procedeu
garam 687 turistas em sua d� New York, via, Trinda·
maioria argenunos. de, trazendo a bordo um

Pelo "Alcantara", pro- número de turistas que
cedente de Southampton, não nos foi possivel apu
via Cherburgo" Vigo, Lis- rar na àgência consigna
boa, Las Palmas, Madei-I tária. Presume-se, no en

ra, Recife e Bahia, che-, tanto, que não passaram
garam 150 visitanies, qua- dos 300 .

" �;A I fu
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II Pudim Medeiros -·A Melhor Sobremesa II
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CORREIO o O p O V'O
ANO XXXIV - JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 19 DB PBVBRBIRO DB 1956 - SANTA CATARINA - N. 1.878

Frio de rachar
na EUROPALOCAIS

. ,

carioca

RIO, 16 - Af6ra os
"schriffs" da California,

Oswaldo Stre/ow que além de assisterem,

Dr. MUIillo Barreto de Azevedo
I ADVOOADO IAniversários. Amanhã a

sra. Alida Sbardelatti,
esposa do sr.. Alberto
Sbardelatti; o jovem Re
nato Klein, filho do sr.

Pedro Klein, comercian·
te em Guaramirim e a

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

laraguá do Sul

Dr. Waldemiro
,Mazureehen

['.

.

.

.

. ,

AUSENTE ATÉ
DIA 19 DE
FEVEREIRO

Manoel F. da Costa S. A.
Comércio e Indústria

Assembléia Oeral Ordinária
São convidados os senhores acionistas desta

sociedade para a assembléia geral ordinária, a

reálisar-se no día 15 de Março de 1956, às 15 hs.
no escrit6rio desta sociedade, sita a Estrada Ita
pocuzínho, Jaraguá do Sul, para deliberarem sobre
a seguinte ORDEM DO DIA:

1. - Exame, discussão e aprovação do ba
lanço geral encerrado em 31 de Dezem
bro de 195ó, demonstração da conta de
Lucros e Perdas, relatório da diretoria
e parecer do conselho fiscal.

2. - Eleição dos membros do conselho fiscal
e seus suplentes.

3. - Assuntös diversos de Interesse da so
ciedade.

AVISO
Acham-se à disposição dos senhores acionis

tas os documentos a que se refere o art. 99, do
decreto-lei n. 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

, !tapocuzinho, Jaraguá do Sul, -15 de Feve-
reiro de 1956.

JOÃO LUCIO DA COSTA - Diretor

Fecularia Rio Molha S/A.
.convocação de assembléia geral eltraordinaria

Dp. BenDO K;nudsen
com especialização na Alemanh•

OPERAÇÕES das Doenças do Sistema Nervoso - Diag
n6stico - Neuro·Cirúrgico dos Ataques Cerebrais -

Epilepsia - Paralisias - Plástiea de Lacunaa Ósseas do
, Crãneo - Cirurgia da Dôr

Consult6rio:
Ru,a Mons. Celso n. 211

Bdificio Pugsley
Sala 908 - 9c• andar

Residência:
Rua Comendo Araújo n. 193

Edificio Silva Lopes
Apto. D, - 10c• andar

CUH.I1r]l[DA

si todos ingleses. O na
vio chegou ás 16 horas'
de domingo e zarpou ás
18 horas de segunda-feira.

•

I
•

•

I

Exijam o §altilãto (Marca Reglstrada)

Virgem Especialidade
da (llAo WEIZEl llNlIN[J§1[ili.A\l JonIDl\vHlie

o ideal para eosinha, lavandeira e lavadeira.

S�6Ã� '1'Ret""•••
ESPECIALIDADE
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