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Càmara lIIunicipal·O telegr.am�. do brig�deiro Guedes
.: _

Criticas ao Prefeito pelas perseguiçoes politicas - ,Está a Ca- MunIZ e que motivou a sua prlsao
mara, por graúde maioria, dando provimento aos recursos

contra os ätos ilegais do sr. Prefeito. Voto de congratulações
.

com o sr. Governador e deputado Luiz de Souza

Três
Por_ J •. DE CASTILHO PINTO

-MUNDO'
o XX Congresso do Partido Comunista

da Rússia, encerrado no dia 26 último, em

Moscou, foi' mais uma ocasião para se alar
dear os "imensos" progressoa rU8SOS e as

"bondades" do sistema de govêrno comu
nista; para se taxar os países ocidentais de
'imperialist�s e se tecer ameaças aos povos
não comunizados - coisas, já da praxe
comunista., Mas o qUe, de fato, assombrou
o Mundo, foi a veemência com que se con

denou a .linha politica seguida por Stalin
no plano interno e externo,

.

parecendo que
se pretende expurgar da história russá,

'

a

figura e a memória do outrora. poderoso
ditador, o que, aliás, já se vem tentando há
algum tempo, com a condenação aberta do
"culto da personalidade".

BRASIL

Em entrevista que concedeu à imprensa,
em Belo Horizonte, no último dia 16, ditlse .

o atual Ministro da Fazenda,. entre outras
coisas de importância: "Ninguém compre,
senão o absolutamente necessário; ninguém
gaste senão o indispensável. A modéstia,
neste momento, é uma conduta imposta pelo
nosso patriotismo". A solicitação, como se

vê, parte do titular de um importante Mi
nistério, ti vem ela ao encontro do que já
dissemos nesta mesma secção, em edição.
de 19/2/56, isto. é que o Brasil está a exigir
de cada brasileiro mais economia e menos

extravagância; mais trabalho e menos di
vertimento; mais bom-senso' e menos irres
ponsabilidade.

I

ESTADO
Há nos bastidores politicos da capital,

um movimento visando uma aproximação e

até um acordo entre a UDN e o PTB, no

Estado, objetivando "Uma aliança partidária
que disputaria as futur,as e ainda remotas

eleições estaduais. Mas· essa aproximação
ou acordo, se nos afigura de dificil realiza
,ção, e isto por um motivo que vem de muito
longe, que ultrapassa as fronteiras de Santa
Catarin�, e que é de todos conhecido. Não
obst,aote, como a politica .de hoje é feita
não raro à base de conchavos e até de
traições; não é de admirar que se realize
o "casamento" e com ele uma Frente Poli
tica invencivel dentro do Estado.'
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"Vocês, falsos legalistas de novembro, querem agora
mostrar ao mundo inteiro qual o tipo de legalidade

sanguinária que querem implantar no país.

P I 'O XII,
faz 80

Durante sua'estadia I daquele distrito. Ofere-I Azevedo, em nome dos
em Jaraguá do Sul, o cendo a homenagem fa- oferta.ntes; Dr. Priamo
dep. 'Luiz de Souza foi lou o sr. José Pasqua- FerreJra do Amaral, em
alvo de diversas home- lini, tendo agradecido nome do PSP, o sr. ve

nagens
-

por parte dos o homenageado. reador João Lucio. da
seus amigos e correli· Domingo ultimo, num Costa, em nome da Câ·
gionários, pelo fa'to de dos �alões do Clube Bae. mara Muni�ipal, o sr.
ter sido eleito lider do pendI, com o compare- ve�eador Joao José Ber·
governo na Assembléia cimeno de cerca de 150 tob!. em nome d.a popu-

. .

Legislativa. pessoas, teve outra gran· laça0 de RetorCIda, o sr. Agradeceu em brllhan-
Primeiro no distrito de homenagem aquele Ten. Hugo Alves Garcia, te aiscurso o dep. Luiz

de Corupá onde no res- politico jaraguaense. deJegado de policia des· de Souza e por ultimo o
taurante Mees lhe foi Nessa ocasião, usaram t,e municipio e o sr. Lau- sr. Artur Müller levan
oferecida uma' churras- da palavra saudando o ro Bragl;J., cheferdo Ser- tou o brinde de honra
cada que reuniu as pes- homenageado os snrs. viç!> de Defesa Sanitária ao sr. Governador Jorge
soas de' maior destaque Dr.. �urilo Barreto' de Amma!. Lacerda.

Foi de grande agita- vía-se forçado a voltar Moretti e Elisabeth R. É o seguinte o tele- famílias na esperança' de protestarem contra a
ção a sessão da Oâma- atraz e, naquela Casa, Gressinger, aquele exo-

grama que o major brí- ridicula e covarde de possibilidade de volta
ra na ultima terça-feira. levantava seu energíco ]nerado de Inspetor Es. gadeiro Antônio Guedes assassinar três de nossos dos desmandös e cor
Aberta a reunião pelo protesto centra os átos colar e esta conträ o äto Muniz endereçou ao brio próprios camaradas, ges- rupções que em sua
presidente Ney Franco, do sr, Prefeito. O sr. do Prefeito, que anulou gadeiro Alves Cabral, to tanto mais pusílaníme quase unanimidade os
foi lido o expediente que Durval Marcatto, do PSD, uma concorrencia públí- comandante da la. Zona quando êJ.es não possuem dignos generais das três
constou de dois recur- que procurara defender ca de negócio I?erf�ito Aérea, e que determinou avíões de guerra nem Fôrmas Armadas pensásos contra átos do sr. o Prefeito saíu-se tão e, aca�ado. O leg�slatIvo a sua prisão, a mando' sequer metralhadoras rain ter destruído em
Prefeito Municipal, um mal, que causou hilarie- expediu Resuluçao de- do presidente da Repü- anti-aéreaaque pudessem Agôsto de 1954. Medite
do sr. Otacilio Ramos e dade perante seus pares clarante ínsubsistentes blica: tornar sua missão lígeí- na sua tremenda respon..

outro do sr. Alidio Fio- e o público que ali' es- os átos do sr. Prefeito

I ramente justificavel pelo sabilidade pessoal ter-
riani, alem de diversas tava, o que irritou. ,Waldemar Grubba. As "Brigadeiro Alves Ga

pequeno risco que então nando seus comandados
outras matérias. . Na ordem do dia, cons- votações foram de 9 vo- bral - Primeira Zona você correria. Prenda os eumplíces dessa chacina.
Na hora do expediente, tou como matéria a leí- tos contra 1 a favor. Aérea - Belém - Pa- oficiais rebelados em Não encerre sua carreira

falou o sr. vereador, tura, discussão e vota- Usaram da paJavra dí- rá.. Jornais divulgaram missão policial que você de bom soldado com tal
João Lucio da Costa, di- ção de diversas propo- versos oradores, [ustítí- seu ultimatum bombar- aceitou, combatendo-os gesto Iratlcída que você.zendo que havia procu- síções. Negou a, Câmara cando seus pareceres e deio nossos irmãos se!va frente a' frente com essa promete e que seus me
rado criar um clima de autorisação ao sr. Pre- votos. Jacaraecanga. Pre�lD!> escandalosa superíorlda- lhores camaradas e êste
entendimentos entre o feito para cobrar divi- A ultíma proposição que a_lei e a AConstItUI- de de fôrças que sua povo jamais perdoarão.
sr. Prefeito Municipal e das amigavelmente sem do sr. vereador Augusto çao nao preveem pena I p ru d ê n c i a organizou. Não. é uma ameaça que
a maioria da Câmara, multa e com abatimen-I Silvio manda inserir um de morte para falta por Mate-os transtojmando- lhe faço, é apenas um
mas que diante da atítu- tos, como ele bem en- voto de congratulações êlesA cometida, e, -a�sim, os em n�vos heroís como conselho que lhe remeto,de daquele, exonerando tendesse. A Câmara ba- com o sr, . Governador voces falsos le.gahst�s aqueles que foram sagra- especial de brado muito
por perseguição politica seou sua_decisão em que Jo�ge .

Lacerda e dep, de Novembro ultimo vao dós pelos legalistas de humano que sintetiza o
diversos funcionários e já ha leí que regula o LUIZ de Souza, pela m- agora den;lO��trar para 1922 nas areias brancas balbuciar de raiva, es.
praticando outros. átos assunto..

.

. dict�,.Ção deste ultímo pa. � mundo íntéíro qualode Oopacabana, �a8 fi- panto e nojo que todos
de hostilidade para com Deu aínda provimento ra líder �o govern.o na típo d� lega]jda�e san-

que certo que . Jamais sentem avolumar-se nos
correligionários seu s, aos recursos de Paulo Assembléía, De�Ols de gumana quere�, Implan- esta Nação já civilizada eojações bem formados

justificado o pedido pelo tar nosso Brasil, O bom- aceitará o assassinato do�br�sileiros e brasí
autor, foi o mesmo apro- bardeio que você pro- covarde e indiscriminado leillis decentes e sobre
vado por unanimidade mete matará .i�dios, tra- de nossos irmãos, de tudo na gente moça das
de votos. balhadores CIVIS e suas armas e .os civis que Fôrças Armada� do Bra

com êles comungaram síl, (a.). Major Brigadeiro
cujo único crime foi o Guedes Muniz" .

. Ultima prova
.

.

'.

de dedicação
Antes de morrer, na agonia do 'cancer, o

padre Oarlo Gnocchi, "an.io das. criançak",
doou. os seus. olhos a dois- menIDOS. cegos1 MILÃO, 1 - Um sacerdote I virtude da última

_ generosi
católico deu ontem á noite, dade do padre Gnocchi. Am
com a sua morte, a Vista a bos perderam a Vista em

dois dos meninos para os acidentes sofridos em tenra
quais foi em' Vida um verda- idade.

.

deiro anjo. \ Oficialmente, operação .não
.

.'. poderia ter sido realizada,Antes de morrer, na agoma uma vez que·a lei proibe a
do ca�cer, o .padre CI!-rlo cessão de qualquer parte do
Gnocchi, «o anJo das crmn-

corpo, mesmo depois da morte.
ças» pediu que s.eus 0!h0s Contudo, na Italia, que'fosses doados a dOIS meDIDOS guàrda luto pela morte do
cegos.

_ '. . bondoso. sacerdote que dedi-
Na manha de hOle, um JO- cou toda a sua Vida aos jovem de 12 anos e uml!- moça vens Vitimados pela guerra,de 18. f�ram .sub�etidos a não se fez nenhuma tentativa

intervençoes cnurglCas que, para . exigir o cumprimentosegundo se e�pera, lhes de· da lei, o artigo 410 do Códigovolverão a Visao. Penal.
. As operações que consisti· O Padre Gnocchi falece�

ram na transplantação da ontem á noite, com um sorn

cornea do sacerdote para os so nos labios,. pouco dépois
jovens, foram realizadas pelo, .de dizer: «Amigos,'deixo·lhes
professoi" Cesar Galeazzi, minha obra». Em seguida,

I especialista
de Milão, a quem entrou e.m agonia, caiu em

·0 sacel'dote confiou o seu coma e dez minutos depois
últiIÍlo desejo: expirava.
Angela Colagrande e Ama- «Quero que. esses meninos

bile
.

Battistello são os dois vejam noyamente com meus

jovens que possivelmente po· olhos», baVia dito o padre
derão recuPerar a vista, em Gnocchi ao dr., Galeazzi.

Aquele que no século se
chamava Eugênio Maria Giu
seppe Giovanni Pacelli .e que
hoje é Pio XII, Bispo de Roma,
Vigário de Jesus Cristo e o

2620 Sucessor do Príncipe dos

Homenagens ao Dep�tado
,

Luiz de, Souza

anos
Apóstolos, completou' dia 2,
80 anos de idade. Nenhum \

outro Papa, antes dele, foi tão
louvado e tão enaltecido em
Vida. O seu enorme prestigio
moral extende-se por tôda a
face da terra. Escutam-no,
veneram-no, homens de todas

. as crenças em todas as lati
tudes. Dele afirmou um jor
nalista norte-americano que,
em toda a história da Igreja,
jamais houve outro Papa que,
como êle, tenha estreitado,
:(las suas as mãos de tantos
homens e mulheres de todos
os países, crenças e classes
sociais. E acrescentou: "Dian
te dele, desfilaram chefes
muçulmanos, ministros batis·
tas, camponeses da França,
legisladores norte-americanos,
jogadores de futebol, cantores
célebres, atores de teatro e

I de cinema, primeiros minis
tros, ciclistas e, em suma,
gente da mais alta importância
e das mais humildes catego-
rias". .

De sua espiritualidade, afir
mou um escritor francês: "Seu
corpo, quase traslúcido, pare
ce feito apenas para semr
de envólucro à sua alma".
Dele emana, irradia, uma

"magia tão estranha e silen
ciosa" que até pessoas· de
outras crenças são atraídas
de tal forma, que diante dele
se prosiernam em sinal de
veneração.
Nos duros tempos\ de ateis·

mo que vivemos, concedeu
nos a Providência as luzes e
a piedade dêsee Pontífice ad
mirável.
No seu 800 aniversário, toda

a cristandade eleva preçes ao

Altíssimo, para que lhe con
serve uma' vida tão preciosa,
não apenas para a Igreja,
mas para a Humanidade
inteira. .'
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Ministério da Guerra
Zona Militar do Sul
5a. Região Militar
I6a. C. R. M.

NOTICIAS MILITARES

Pr�f�iluril' munil!ipill d�. Jilfilg·UíÍ do - �ul
Portaria Nr. 37

O snr- Waldemar Grubba, Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul, no uso das 'suas atribuições,
resolve: Conceder 60 (sessenta) dias de licença pa
ra tratamento de saúde a Cecilia S. Sanches, ocu

pante dO cargo de Professor padrão "C" do Qua
dro Único do Municipio, com os vencimentos inte

grais, de acordo com o que dispoem o art. 162 do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Es
tado de Santa Catarina, a contar de 15 do coerente.

Registre-ae e .cumpra-se
'

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

18 de fevereiro de 1956.
.

Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

resolve: Designar Nestor Pedri, ocupante do car

go de Professor' Padrão "Q" do Quadro Único do
Município, com exercicio na escola "Irmã Maríeta"
de Morro da Bôa Vista, para lecionar o segundo
turno daquela escola.

Registre-se e cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, em

22 de fevereiro de 1956.
Walderaar Grubba - Prefeito Municipal

Portaria Nr. 47
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito .Munlclpal de

jaraguá do Sul, no uso de suas arríbulções, resolve:
Alterar a escala de ferias dos funcionários munici
pais prevista ne Portaria N. 102, de 14 de Dezembro
de 1965, na parte quê se refere aos funcionarios
Turibio A. Elisio e Alzira M. Mathias, que poderão
gose-las nos periodos de 2 a 31 de Março' e 2 a 31
de Dezembro do corrente ano, respecrlvememe.

Registre-se e cumpra-se
Prefeitura Municipal de Iaregué do Sul, em 29

de Fevereiro de 1956.
Waldemar Grubbe - Prefeito Municipal

5a. Delegacia de Recrutamento
-I-

Militar
.

,

Cidadãos da classe de 1936, incluidos
no Excesso do Contingente

Portaria Nr. 46 Solicita-se o comparecimento dos cidadãos da
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal classe de 1936, incluidos no excesso do contigente,

de Jaraguâ do Sul, no uso das suas atribuições, residentes neste Município, a fim de . tratarem de
resolve: Conceder exoneração a Lindacyr Ropelat- seus certificados de reservistas; os mesmos, devem
to, ocupant� do cargo .d� :rrofessor Pa�r.ão "Q" do comparecer, diáriamente na parte da manhã, mu
t>uadro ÚDlCO do MUDlClplO, c?m exercicio na

eS-I nidos de 3 fotografias 3 por 4 de frente, na Junta
cola Vereador Artur Oscar Meister de estrada Ga- de Alistamento Militar.
ribaldi. Registre-se e cumpra-se - II _

Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, em A fim de tratarem de assuntoade seus inte-
29 de fevereiro de 1956.

.

resses, solicita-se o comparecimento com a possí-Waldemar Grubba - Prefeito Municipal vel urgência, dos 'seguintes RESERVISTAS, resi
dentes neste Municipio, ou de pessoas de suas fa
mílias, devendo os mesmos comparecerem a Junta'
de Alistamento Militar:

.

NOMES

ApuÍcio Sansão 1931
Angelino Mader 1935
Rodolfo Janing 1931
Alois Henrique Schmidt 1935
Alberto Jósé Rosa 1935
Armim Butzke 1932
Domingos da Silva 1931
Divo Wischral 1934
Emílio Schulz 1931
Egon Behling 1932
Solano Stascheski 1932
Eugenio Lach 1935
Ervino Bartz 1931
Francisco João Bitencurt 1933
Hinge Beck 1933
Onorato Bimeoní 1931
Martim Bosse 1935
MuriIo Balduino 1931
Odorico Ramos 1931
Plácido Gonçalves 1935
Rolando Ernesto Gustavos Heise 1932
Rudolfo Lemke .' 1931
Salvino Neumann 1932
Venancio da Silva 1933
Walter Jor.ge Bruch 1933
WaIdeniar Siedschlag <, '," 1935
Walmor Bi.tencurt 1931
ZeHno Spindola 1933

.

MANOEL CARVALHO LOPES
1°. Ten. Del. 5a. D. R.

Portaria Nr. 38
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, no úso das suas atribuições,
resolve: Designar o funcionário Paula Eleonora
Plastwich, padrão Z. 3 do Quadro Único do Muni

cípio, para proceder o levantamento da matricula
e verificar a situação das escolas municipais.

Registre-se e cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, em

18 de fevereiro de 1956.
Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

Portaria Nr. 39
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições,
resolve: Designar os funcionários, Sérgio 'rhomsen,
João Mathias Verbinenn e Ademar M. da Silva,
para sob a presidencia do primeiro, constituirem a

comissão do levantamento no Almoxarifado da Pre
feitura Municipal.

Publique-se e cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, em

18 de fevereiro de 1956.
Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

Portaria Nr. 48
O sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de

j�raguá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
Dispensar o Escriturario Egidio Voltollni, das fun
ções de Intendente Distrital do Distrito de Corupá.

,

Registre,se e cumpra-se
-

Prefeitura Munlclpal de Jaraguá do Sul, em 29
de Fevereiro de 1956.

Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

Portaria Nr. 40
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

de Jaraguä do Sul, no uso das suas atribuições,
resolve: Designar os funcionários. Sérgio Thomsen,
João Mathias Verbinenn e Willy H. F. Wenserwski,
para sob a presidencia do primeiro, constituirem a

comissão do levantamento da Oficina Mecânica da
Prefeitura Municipal.

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

18_ de fevereiro de 1956.
- ie'

Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

Portaria Nr. 49
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
Nomear Ernesto Blunk, pera exercer em comissão,
o cargo de Intendente Exator, nó "segundo distrito
dêste Municipio. Registre-se e cumpra-se

Prefeitura Múniclpal de jaraguá do Sul, em 29
de Fevereiro de 1956. _

Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

OS QUAIS V. S. PODE ADQUIRIR PELO PRÊQO DE FÁBRICA

., .

Portaria Nr.' 41
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições,
resolve: Designar os funcionários, . Willy H. F.
Wenserwski, ArtUI' Günther e João Verbinenn, pa
ra sob a presidencia do primeiro, constituírem a .

comisssão, afim de verificar a situação em que Io- .

-ram entregues os veículos pertencentes ao Municipío.
Publique-se e cumpra-se

Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, em .

18 de fevereiro de 1956.
.

Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

CLASSE

/

antes de comp·rar um piano •••

'

.

.

Schwarfzmannouca um
,

o melhor som no móvel mais atraente!

• Apresenta 88 notas, 3 pedais, cor
das cruzadas e chapa de metal •. Diver
sös modelos e vários preços Ouça uma
demonstração sem compro.ini.sso.

Portaria Nr. 42
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

de Jaraguä do Sul, no uso das suas atribuições.]
resolve: Dispensar o cidadão Rudolfo Kickhoefel,

Ido serviço de : fiscalização e cobrança do imposto
das tabelas C e E do Oódigo Tributário, função
'que vinha' exercendo em comissão.. -

Comunique-se e cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

20 de fevereiro de 1956. .
.

Waldenrar Grubba - 'Prefeito Municipal

REVENDEDOR AUTORIZADO

Casa Lothap Sonnenhohl

Portaria Nr. 43
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

de Jaraguä do Sul, no uso das suas atrlbuições,
resolve: Dispensar o cidadão Erich Ehlert, do ser

viço de fiscalização e cobrança do imposto das ta

belas C e E do Código Tributário, função que vi
nha exercendo em comissão.

Comunique-se e cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, em

20 de fevereiro de 1956.
.

Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

PARA FERI"OAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

•

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Portaria Nr. 44
O snr. Waldemar Grubbat Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições,
resolve: Designar João Renato Rocha, para subs
tituir o Professor Padrão "Q" Cecilia S. Sanches,
na escola "Carlos Vasal", enquanto durar o impe
dimento do respectivo titular.

Registre se e cumpra' se
Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, em

21 de fevereiro de 1956.
Waldemar Grubba - Prefeito Municipal
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Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. li
::
::

ii
IIPara a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:

Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE MEDI-

ii çÃO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS
ii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de . LUSTRES, CASTIÇAIS LO,
i! OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de
ii luz e força de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo.

.

II. A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de ii
II Instalação de luz e força. ii
�::::::::::=:::::::""�-------'-"'_.'------""---------'--------_.__._--_ _..)j......_- _----_.......•._,---_ _-_ _� _-_.------_ __ _-_ _-..,

Portaria Nr. 45
O snr. Waldemàr Grubba, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições.

Chão de Casa
Vende - se um na

Rua Rio Branco, com
18 m. de frente por
38 de fundo.
Tratar nesta ge-

rência .

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

�����t��t
CONTÉM

EXCELENTES

ELE.UTOs T�NICOS

�ósforo, Cálcio, ArseDiato I
8 VaDadato de s ó d í o

TODICO dos cODvalesneDtes

I Tonico dos desDutridos

Os Pálidos, Depauperados,
. Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão à to

nificaçã? geral do orga-
msmo com o

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMACIA. NOV!\
de' ROBERTO M. HORST

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

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã
���
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Clube

��������-�������VENDADETERRAROEDER S A AGR�UUU�,
� l. ·

- Innúslna e ComércIo

I 5 O A, N O.S
Vende-se um terreno em Relatório da Diretoria

Irepocuzlnho, com 48 mor- Senhores Acionistas:
gos, com 16 morgos de Em cumprimento às disposições legals e esta
arozeira, com duas casas, tutérlas, cumpre à esta Diretoria apresentar-vos êste
uma atafona, pequeno moi relatório, acompanhado do balanço geral e da de-

No dia 6 do corrente o Clube os maís categorizados clubes do
nho de arroz, engenh� de monstração da conta de lucros e perdas, encerrados

Atlético Baependi completará os Estado de Santa Catarina. Os feste- cana de ferro,e �alede,rél �e .em 31 de Dezembro de 1956, por cujos documentos
seus cincoenta anos de existência, [os do cincoentenário iniciam-se

I
a�roz Luz elétrica propne. podeis constatar i} verdadelra situação economica-

o aue é motivo de grande júbilo à com a data de 6 de Março, em DIstante 1 �OO mts, d� �s- financeira de nossa sociedade.todos àqueles que dele fazem parte atenção a data da fundação da So- cole Igreja e necocio
e tambem da sociedade jaraguaense ciedade de Atiradores Jaraguá e

" õ' Para quaisquer informações e esclarecimentos
I que nele têm um agrupamento social terminarão em 15 de Novembro, Vende-se emde 8 morgos achamo nos à disposição dos snrs. Aclonfstes em
mais tradicional do Municipio. Cou- data que coincide com a formação de terra em separado e

nossa Séde, à estrada Rio do Cerro II.
be ao Olube A. Baependí liderar do C. A. Baependi. Diversas testí- 30 mor�os em Grota Funda. JaraO'uá do Sul, 14 de Fevereiro de 1956,de ha muitos anos as grandes ini- vidades serão levadas a efeito, Os ínreressados pode Õ

ciativas sociais e desportivas no tanto no campo esportIvo, social e _. . . .

-

GERHARD ROEPER - Diretor-gerente
Município de JaragÍlá do Sul, fazendo recreativo, destacando-se o balle rao dlrtglr se a Ignaclo

I vir ao nosso ambiente as mais re- da Páscoa, data de 1/4/56 - domingo, Tomaselli ou aos srs. Flo- Balanço Geral do A T I VO e PAS S I VO
nomadas orquestras brasileiras, que reunirá atlétas de quasi todo rentino e Rafaél Tomas- Encerrado em 31 de Dezembro de 1955entre elas a do Maestro Chiquinho, o norte catarínense e, em cuja data sellí

I Orquestra Típica Argentina e Ruy será processada a inauguração da
.

A "i' I V O

I
Rey e sua famosa Orquestra. No magnifica quadra de basquet e voley I '

setor esportivo, além dos renoma- "Alfredo Krause", o que em si AVISO Imobilizado
dos esquadrões existentes no Estado, representará um dos maiores acon- I ' Imóveis e Benfeitorias t 51.458,90
foi apresentado ao público [aragua- tecimentos esportivos no ano, de Edificios e Dependências 672.200,00' 723.668,90ense o Olaria F. C. do Rio de Janeiro 1956. A Diretoria saúda nesta opor-

li
Através �o p�esente a�i-� e o Clube Aymoré, de São Leopol- tunidade aos seus distintos asso- so, comunrco a população Estavel

� do - RGS. Os departamentos de eíados, aos atiradores da velha em geral, que não me Veículos e Semoventes 127.371,80

I
ginástica feminina e masculina, bo- guarda, aos tri-campões de futebol

l responsebíltzo pelas dlvl- Maquinas e Instalações 59.180,00Ião, basquet, voley, atletismo, tiro de 1955, atletas, ginastas e demais Moveis e Utensilios
e os de esportes de salão têm desportistas que têm dado o melhor das contraidas por minha 82332,60
apresentado aos seus afixionados de seu esforço no engrandecimento

I
mulher Alida Strelow; bem Ferramentas 29.616,00 298.499,40

� as maís agradäveís horas de lazer, do esporte em Jaraguá do Sul e assim que sejam feitas' por Disponivel
o que vale dizer que o "clube mais que hão de transformar o ano de fllh H' St I Caixa 2"" 482 "Oquerido da cidade", cincoentão 1956 no ano essencialmente bae-

I
meu I o emz u re ow, o, ,u

I dentro de poucos días, contínua em pendiano. salvo apresentarem ordem Realizavel
sua marcha ascendente para cada SALVE O CLUBE ATLÉTICO minha. Mercadorias 414.073,30

I
vez maís crescer e s,e colocar entre B A E P END I !

�
Barra do Rio Cerro, C. C Devedoras 178 263,10

17/12/56. Lavoura e Criações 92 526,00
Osw.IJo Strelow Diversos 4.430,90��������������

Compensação
Ações em Caução

689.293,30

Domingo último, a convite, excursionou a aquela loca
lidade a SOCo Esp. João Pessôa, integrado de novos e valo
rosos elementos do futeból [araguaense que irão em cam

peonatos futuros defender suas cores.

Aos 20 minutos do tempo suplementar, embora o Es
trela com a vantagem de 1 a O no plaeard vendo a impossi
bilidade de garantir sua vitoria, passou o atléta MariQ Menel,
o tal que em quasi todas as porfias, principalmente nas, que
seu irmão Albano é o Juiz, é encarregado de fazer, do fute
bol outra modalidade de esporte a começar pela tourada á
luta livre, ou seja luta de box, e não tardou em que os

anti-esportistas (esses que fingem querer o progresso do
Estrela) envadissem o campo e passassem a em conjunto
com o Juiz da partida, snr. Albano Menel a espancar os

atlétas do quadro de Alidio e Etti que por estarem em infe
rioridade numerica tiveram que abandonar o campo, alguns
deles ensanguentados.

Apezar de tudo, louvo a atitude correta do presidente
daquela sociedade, homem esse que deveria ser coadjuvado
pelos que primam em moralizar o esporte de Retorcida e

condeno outro membro da diretoria que quiz obrigar ao

quadro do João Pessôa a entrar novamente em campo, sob
a alegação de que ao contrário não receberiam a ajuda de
custas combinado; o quadro de Alidio preferiu ficar sem a

prometida ajuda, mas com seus ossos, íamentavel é ainda
que os disputantes filhos desse mesmo senhor, membro da
diretoria, ao invés de procurarem 'calmar tomaram parte
ativa na briga.

Igualmente o representante da Liga, snr.' Rocha por
Auxiliar de escritório

dser membro interessado no Clube ao invés de cumprir sua Preclse-se de um, com Emprega a
missão, faltou com a verdade no relatório.

ou mesmo sem pratica, Mercadorias
que seja inteligente e te- Precisa-se de uma pera Lavoura e Criaçõesnha bôa caligrafia. serviços domésticos. Diversas receitas

OOOOOOOO�OO�OOIllOOOO�OOOO�iUiiiOOOO Melhores informações, . Informações com Ar-

00 CLINICA DENTÁRIA _ RAIOS X 00 com Manoel �. da Cosia S. A.,
I
naldo Schutz (dentista).

OO��,
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I I Dr., Fernando A. Springmann
; CLiNICA �I;I::::I: :::::T_A PRÓTBSB ti

.... IS!!I! Tratamentos de canaes sob cimtrDle radiouráfico �

. oow Modernas Dontes móveis em micronium e ouro platinado 0000 I
2:3:i HORÁRIO 00

MANDÃ - das 8' às 12
.

m ,TARDE - Atende com horas, Marcadas m '

l:3S Residência e Consultório ao lado da 2:3:i

00 Prefeitura Municipal - Fone 220 00
\.00 JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA 00
OO�OO�OOOOi�OOOOOO��OO

•:::TT':"r._. '.111_1"_1 __ 111_11._111_111_01_ 11_.EI

A PEDIDO

Luta Livre em Retorcida,
Por JDTA

Quem vai assistir um jôgo de futeból, no campo do
Estrela em Retorcída, raras as vezes que não é contemplado
com mais uma modalidade de esporte no decorrer da partida.
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RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158
JARAGuÁ DO SUL STA. OATARINA

Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,
combustível e acessórios.

Lubrificação-carga de Baterias etc.

CONSÊRTO - RBFORMA B R�TIFICAÇÃO 08 AUTO

MÓVBL B CAMINHÃO.

SERVIÇO RÁPIDO E' GARANTIDO

Baependi 30.000,00
1.7'66.933,90

Atlético
Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Não Eliuivel

A D·
.

d Cl b A I'
.

B dí I Capital.

íretorta o �.e t e�JCo aepen I, oon- Fundos Diversos
VIda a todos os seus somos quites com a tesoura- ,

. .
,

ria para tomarem parte na Assembléia Geral Or- EllUlvel
dinäria a realizar-se no dia . 24 do corrente, às 20 C: C. Credoras
horas, em sua séde social para deliberarem sôbre T�t�los a Pagar

.. _

a seguinte ordem do dia: Dlvldendos_ e Gretlftceções
1°.) Exame e aprovovação do balanço e eon- Compensaçao

.

tas da diretoria, relativo ao período de Caução da Diretoria
Abril de 1955 a Março de 1956;

2°.) Diseussão sôbre diversos assuntos de in
teresse do Clube;

3°.) Eleição dó Presidente de honra, presiden
te executivo, vice-presidente e Conselho
Fiscal para o exercício 4/56 a 3/57.

NOTA: Não havendo número legal na hora l.
acima mencionada para a realização da Assembléia
Geral Ordinária, esta realizar-se-á em 2a. (segun
da) convocação no mesmo dia, às 20,30 horas, com
qualquer número, funcionando, em seguida o

CONSELHO DELIBERATIVO tambem com os

membros ali reunidos. _

Jaraguâ do �ul, 24 de Janeiro de í956.

EUG�NIO VITOR SOHMÖCKEL
.

Presidente

PASSIVO

800.000,00
129.501,00

114.280,10
31.670,10
55582,70

929.601,00

807.432,90

30.00Ó,00
1.766.933,90

jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1956.
ROEDER S. A. - Agricultura, Indústria e Comércio

GERHARD. ROEDER : Diretor-gerente
FRANCISCO f. FISCHER - G. - Livros
Carl. N. 314 do C.R.C. de S.C.

Demonstração da Conta de L U C RO S e
P E RDAS em 31 de Dezembro de 1955

DÉBITO
Juros e Descontos
Despezas Gerais
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Depreciação
Gratificações a Pagar
Dividendos

3t.342,70
460.262,30
5.J61,40
42.586,60
7482,70
48000,00

594.835;70
CRÉDITO

,471.410,20)

63.t96,70
6().228,80
694.836,70

jaraguâ do Sul, 31 de Dezembro de 1955.
ROEDER S. A. - Agricultura, Indústria e 'Comércio

GERHARD ROEDER - Diretor-gerente
FRANCISCO F. FISCHER - G. - Livros
Cart. N. 314 do C.R.C.. de S.C.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Cliuica' Médica - Cirurgia Geral - Partos Os ebelxo-esstnedos, membros efetivos e su
plentes do Conselho Fiscal da sociedade Roeder S.A.
Agricultura, Indústria e Comércio, tendo examinado
minuciosamente o balanço, a demonsrreçêo da conta
lucros e perdas e demals contas e documentos rela
tivos ao exercicio de -1955, são de parecer que sejam
aprovados pela assembléia geral ordinária, à reali
zar-se em 24 de Março proximo vindouro.

leragué do Sul, 1 t de Fevereiro de t 956 .

G. RODOLFO FISCHER
LUIZ jARK
AFONSO GUENTHER - Suplente

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

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca Ns, 122

laraguá do Stil

'l"UI .. n._UI_ln_UI_IU_IPI_I"_' '_111_ "'_1'

- Atende chamados de dia e a noite -

al-"=:EE!!iii!IIEi!El:-R:Z!!ü!';!!!iE!E!D-"_·v:=r=-±.
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I Foto Piazera II Jaraguá do Sul - Telefone 296

"I"i I
I II AGORA MELHOR INSTALADO BEM II DEFRONTE Á PREFEITURA MUNICIPAL

:.

I � ii
m Atende tambem lora, a qualquer hora ii
äi!=s!:=i!=ili!i!ii!I:!ii!!iiH==-===!:iiii!iiEilliiEU=::_iI=_

Dr. MuriUo Barreto de Azevedo
I ADvonADO I
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Deutsche Beilage des "Correio do POVO,i
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Munizipalkammer Dem Dr. Luiz de Souza
Dargebrachte EhrungKritiken über den Präfekt wegen seiner politischen Verfolgun

gen - Die Kammer gab mit grosser Mehrheit den Einwendun
gen gegen die ungesetzlichen Handlungen des Herrn Prrefekten
statt. Wunsch, dem Herrn, Gouverneur und Deputado Luiz de

Souza zu gratulieren ,

Impfungen Gegen
,

Tollwut
Der Impfstoff gegen Tollwut muss an kuehlem

und dunklen Ort aufbewahr. werden und darf nur bis
zu dem auf jedem Glas angegebenen Datum ange
wandt werden.

Die Anwendung erfolgt durch Impfung unter die
Haut in der Halsgegend und in Einklang folgender
Dosierungen:
Kleine Hunde
Mittlere Hunde
Grosse Hunde
Kälber, Fohlen, Schafe und Ziegen
Pontes, Rinder und andere Tiere von einem
Durchschnittsgewicht von 300 Kilogramm cm 3 10
Kühe und Ochsen, Pferde, Esel, MauIriere usw.

cm32
cm

ã õ

cm
ê õ

crrrõ ê

.J Hervorragend bewährt bei:

iii Rheuma Hexenschuß
• I. ,Ischias Nerven- und

Gicht Kopfschmerzen
. Tabletten Erkältungen • Grippe
Togai ist im In- und Âualand bewlhrt undânerJaamt - eswirb
raschund zuverlliaBig. Selbst in hart:nllckigenFIlleawurdea gute
Erfolge erzielt. Unac:hldlich und gut verträglich. Togal verdieat
auch Ihr Vertranea - machea Sie Doch beute einea Venudll

rcTogal,Tablettea
eindinalleaApotbekeaerbiltL �

Apotheke ''Sobulz"
JA.RAGUA DO §UL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschélffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbàrkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

Während seines )\ufenl I Zur Eröffnung sprach der I Ferreira do Amaral im
halrs in Iereguã do Sul Herr Kammerrat José Pas- Namen des PSP, Kammer-
wurde dem Abgeordneten I quallnt, woraufhin der I rat João Lucio da Costa
Luiz de Souza seitens Geehrte dankte. im Namen der Munizipal-
seiner Freunde und Partei- . kammer, Kammerrat João
genossen verschiedene Am letz!en So�?tag fand José Bertoli im Namen der
Ehrungen dargebracht, da ?asselbe Im �chutzenhaus Bevölkerung von Retorci
er zum Fuehrer der Re- In Anwesenheit von unge- da, Leutnant Hugo Alvez
gierung in der Gesetzge- íaehr J?O P�rsone!l zu Garcia, Polizeidelegado
benden Versammlung ge- Ehr.e� dieses iaraguaenser dieses Munlzlps, und Lauro
wählt war. Pollrlkers statt. Braga, Chef des Vererí-
Zunaechsr im Distrikt Bei dieser Gelegenheit närdlensres.

von Corupá, WO im Res- wurden dem Geehrten Be- Herr Dr. Luiz de Souza
reuranr Mees ihm ein grüssun g s a n sp r a c h e n dankte in glänzender Rede,
Spíessbreten offeriert wur- durch folgende Herren woraufhin Herr Artur Mül
de, zu dem sich Personen gehalten: Dr. Murillo Bar- ler ein Hoch zu Ehren des
der besten Gesellschaft reto de Azevedo im Namen Herrn Gouverneurs Jorge
ienes Distrikts vereinigten. der Gastgeber, Dr. Priamo Lacerda ausbrachte.

Die Kammersitzur:g em sichts der Haltung jenes, schiedenen Gesetzesan
letzten Dienstag verlief in der aus politischer Ver- rreegen vorgenommen. Die
gross€f Aufregung. Nach folgurig verschiedene Be- Kammer verwelgerse die
Erceffnung der Sitzung amte entlässt und andere Vollmacht gegenüb�r dem
durch den Präsidenten Ney feindliche Handlungen mit Herrn Przefekren, Schul
Franco, wurde die Abfer- .seínen Parteianhängern be- den auf gütlichem Wege
tigung verlesen, die zwei geht, saehe er sich gez- und ohne Strafzahlungen
Einwendungen gegen die wungen, zurneckzukehren und mir Zehlunzsnechles
Handlungen des Herrn und vor diesem Hause sungen zu kassieren, was
Praefekten enthielt, eine seinen energischen Protest er wohl beabsichtigte. Die
des Herrn Ocrecíllo Ramos gegen die Handlungen des Kammer begründete ihren
und die andere des Herrn Präfekten zu erheben. Herr Beschluss damit, dass das
Alldlo Floriani, ausser Durval Marcerro vom PSD, Gesetz bereits die Ange
verschiedenen an d e r e il der den Präfekten zu ver- legenheit regele.
Sachen. teidigen suchte, trat so Blieben noch die Ein-
Zur Abfertigungsstunde schlecht vor seinen Gleich wendungen von Paulo

sprach der Herr Kammer- gesinnten und dem anwe- Moretti und Elisabeth R.
rat João Lucio da Costa, senden Publikum hervor, Gressinger, i e n e r als
der sagte, dass er ein dass es allgemeine Heiter- ôchullnspektor entsetzt

Verständigungsklima zwi-I keit verursachte, was ihn und diese gegen die Hand
sehen dem Herrn Preefek- irritierte. lung des Praefekten, der
ten und der Mehrheit der Zur Tagesordnung wurde eine ceffenrllche Aussch
Kammer zu schaffen ver, die Verlesung, Diskussion reibung anullierte, welches
sucht haene, jedoch ange- und Abstimmung von ver- Geschäft perfekt und ab-

geschlossen war. Die ge
setzgebende Kommission
erkleerre �ie' Handlungen
des Herrn Präfekten Wal-
demar Grubba für grund- Ouartierinspeklorlos. . Die Abstimmungen
ergaben 9 Stimmen gegen Zum Quartierinspektor
eine defuer. von Rio Cerro Alto wurde
Es sprachen noch ver- Herr Geraldo

.

Gruetzma
schledene Redner, die ihre I eher ernannt.
Ansichten und Wuensche
rechtfertigten.
Der letzte Vorschlag des

Herrn Kammerates Augus
to Silvio bat um Abstim
mung eines Glueckwun
sches an den Herrn Gou
verneur Jorge Lacerda und
den Deputierten Luiz de
Souza zur Ernennung des
Letzteren zum Führer der

mit einem Durchschniffsgewicht von 500 K. cm 3 20 Regierung in der -Gesetz
Bei den Hunden soll die Impfung in die innere gebenden Versammlung.

Seite des Schenkels oder Nachbarregten gernacht Nachdem der Antrag durch
werden und nicht in den Hals. den Antragsteller gerecht-

Katzen dürfen nicht geimpft werden. Es ist zu fertig war, wurde derselbe
bemerken, dass im "äussersten Brennpunkt" es an- einstimmig angenommen.
geraten ist, die Wiederholung der Impfung in dersei-

.

......__

ben Doseneinheit mit Unterbrechung von 24 Stunden
bei mindestens drei Impfungen vorzunehmen.
Eine einzige Impfung genuegt, um das Tier vor

beugend zu immunisieren. Schon infizierte Tiere
muessen bis spätestens 10 Tage nach der Infektion
(Biss durch tollwütigen Hund U8W.) geimpft sein, es

empfiehlt sich in diesen Fällen die Anwendung der
Impfung in den oben angeführten Dosierungen. in drei
aufeinenderfolgende Tage. Seit ueber 10 Tage gebis
sene Tiere duerfen nicht getrnpít werden, es sei denn,
dass der Eigentümer sie auf 90 Tage isolieren kann.
Geimpfte Tiere muessen nach dem Biss durch einen

Hund oder ein anderes Tier, ob verdaechtig oder
wirklich tollwütig, nach der Impfung waehrend mino
destens 90 Tagen isoliert werden.

Erhöhung der Pneu- Associação
malikpreise

Von heutigem Datum an

werden die Preise von

Pneumatiks und allen
Gummiartikeln um 25%
erhöht, da die Cofap einen
Aufschlag von 40% auf
den Rohgummi gestattete.

WURMKUR
Filmaron der Firma Boeh

ringer-Mannheim, das bekann
te deutsche zuverlaessige und
unschaedliche Ban d w u rm
Mittel ist in den besseren
Apotheken und Drogerien
wieder zu haben. Wirkt auch
bei anderenWurmar:ten. Tuben
mit drei Kapseln oder Oel in
Flaesch'ehen zu 10' gr,

Der Landwirtschaftliche
Verein von Jaraguá gibt
hiermit den Landwirten
dieses Munizlps zur Kennt
nis, dass er vollkommene
Auskunft erteilt zwecks

_________________ . Erlangung von Dienstleist-
ungen in pflügen, eggen
und Planierungen seiner
mechanisierten Patrouille.
Die Interessenten, ob Mit
glieder oder nicht, können

I den Vereinssitz aufsuchen,
'wo ihnen-jede gewünschte
Auskunft, ueber diesen
neuen Dienst des Land-
wirtschaftlichen Sekrete
rlats des ôtaetes von

Santa Catarina gegeben
wird.

Rua Mar. Deodoro da
Fonseca, 183, bieten an:
BATERlEN - PNEUMATIKS '

FEDERN und allen Zubehör
und Ersatzleile fuer Auto
motore.
Holen Sie sich die

Preise dieser Firma ein,

'I'
bevor Sie alles kaufen,
was sich auf Aulomobile

1'====================='1 und Lastautos bezieht.

lDn�wirtsc�81I1icher Ue
rein uon JarHDuó' �o 811
Dienstleistungen In

pflügen, eggen und
Planierungen

6 H 50

Asthma
Wir werden darauf eut

merksarn gemacht dass
die Tabletten

"Enfin"
der C. F. BOEHRINGER
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und altbewaehr
te Asthma-Mittel, wieder
überall erhaeltlich sind.

Proibição
Beyer & Cia. Ltda. Proibo terminantemen

te a entrada de pessoas
em meu terreno, afim de
roubar peixes, frutas e

plantações e causar ou
tros danos.
Não me responsabilizo

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

Brancas, 15-2-1956.
,

Fernando Zimmermann

Rural de Jaraguá do Sul
Assembléi.a Geral Ordinária

São convidados os senhores sócios pera a As
sembléia Geral Ordinária, a realizar-se na séde so

cial, as 9 horas do die 4 de Março deste ano, com
a seguinte ordem de trabalhos:

l°.) Discussão e aprovação do Balanço.
2°.) Assuntos de lnteresse da Assocíeçêo.
Outrossim, são convocados os senhores mem-

bros efetivos do Conselho Fiscal para examinarem
as contas e darem parecer até a data da Assembléia
Geral, estando livros e documentos a dtsposlçêo, dos
meSJTIOS na séde social, nas horas de expediente.

Iaragué do Sul, 25 de Fevereiro de 1956..
ARTUR MÜLLER - Presidente

Dr. BenDo Knudsen
com especialização na Alemanha.

I.

OPERAÇÕES das Doenças do Sistema Nervoso - Dlsg-
nóstico Neuro-Cirtirgíco dos Ataques Cerebrais -

Epilepsia - Paralisias - Plástica de Lacunas Ósseas do
Crâneo - Cirurgia da Dôr

Consultório:
Rua Mons. Celso n. 211

Edificio Pugsley
Sala 908 ' 90. andar

Residência:
Rua Comendo Araújo n. 193

Edificio Snva Lopes
Apto. D ' 10°. andar

C 1IJ H. I �. J[ D Ao.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANeO"A
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 hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
•

MIlfANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE -

·,i=:__===::=e:_:;=�-!i ã=::=::=;;=IEl;

W Dp. Renato W"altep ,[I
I MÉDICO li

1,11 CLiNICA GERAL - GRURGIA - DOENÇAS II,DE SENHORAS - PARTOS iii

ri ULTRA· SOM - Tratamento moderno e efi- J'
_ cIiefnte, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e II
1'1' n lamações: Dores reumáticas, artrites, lum- iiibagos, nevralgiae, cíãtíca. Abcessos, furúnculos, U

�I inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. íl'... Afecções da pele, fístulaa, varizes e úlceras re- ,

I beldes. Asma, afecções do estômago, etc... I'i
1'-

MASSAGENS ELÉTRICAS - 'I'ratament- :1
l/das Paralisias com reativação das funçõeo IIri
musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs III cional dos músculos em geral, da bexiga, or-

iII' gãos digestivos, etc... .1'�i ONDAS CURTAS - DIATERMIA
-, ELETRO-

I,
II CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO I,
1::1 .

BANHOS DE LUZ - Raiosultra,violeta e '1'1'mfra-vermelho ...

I-
CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros

1"1'"(Jardim Lauro Mueller) êsq. Rua 9 de Março _

das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas

I
RESIDÊNCIA - RuaMinistro Calogeras, 350 :

Fone 305 ....:. J,OINV ILL E-S. C. I
lII_lEEI!'�::�lI=lI !! •E!I!EI!!!!IIiii!IE!:-il.!!!!!I!iiI

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREJO »o POvo DOMINGO DIA 4-5-19C)6

Municip,al
Ata da Reunião Ordinária de 3-1-56

EDITAL Camara)
spíradores de p6 "ARNO" e outros tipos

Bicicletas "Nacionais e Estrangeiras"
O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Câmallas de ár, Bombas p. Bicicletas etc.

Direito da Comarca de Ja.raguá do Sul, Estado de Desnatadeiras "Westfalia", Descascadores etc. Aos três días do mês de Janeiro do ano de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Enceradeiras e Exaustores "WALITA" e outros tipos mil novecentos e clncoenta e seis, reuniram-se na
Fogões econômicos "REIS" e elétricos "FAME"

.

FAZ SABeR aos que o presente edital virem, Garrafas terIIiicas "LIDER" e "CLIPPER" sala de Sessões da Câmara Municipal, sob d presi-
com o prazo de vinte (20) dias, ou dele conheclrnen- Harmonios "TODESCHINI" (Catalogo a disposição) dência do sr. Mario Nicolini, VIce Presidente os snrs.

to jíverem, que por parte de Thimoteo Busernenn. Imagens religiosas de PRATA BOLIVIANA João Bertoli, Fldelís Wolf, José Pasqualini, João
Jarras, termicas e outros tipos M kpor intermédio de seu bastante procurador advogado Xaól e Brasse (para limpar metaes) Lucio da Costa, Francisco odrock, Augusto Silvio

dr. Hercilio Alexandre da Luz, lhe foi dirigida a Liquidificadores "WALITA" e outros tipos Prodoehl, Durval Marcatro, Raimundo Emmendoerfer

petição do reôr seguinte: "Exmo. ônr. Dr. Juiz de Maquinas de costura, VIGORELLI e outras e Erich Batísta. Lida a Afd anterior, foi a mesma
Direito da Comarca de Iaragué do Sul. Thlmoreo Novidades em geral, sempre em stock aprovada com a emenda do lider da bancada da
B b

Oleo de Peróba (para limpar moveis) U
.

Gussmenn, resllelro, casado, bancário, residenle e panelas de pressão "MARMICOC" diversos tamanhos DN concernente ao seu pedido ao . inásio São
domiciliado em Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, Quadros de paisagens e flores

.
Luiz, pedido êsre de ínformação sobre o custo. da

por seu bastante procurador, o advogado infra esst- Refrigeradores "FRIGEDAIRE" Bolsa Escolar nesse educandário. Expediente: Cons-
nado, que vem muito respeltôsamente a presença de Selins para bicicletas e sobrecapas rou de cumprimentos de Boas Festas do Banto Na-

Talheres Inoxidavel "HERCULES"
V. Excia. a fim de expor e por fim requerer o que Utensilios em geral para Dona de Casa ctonel do Comércio; sr. Sérgio Thomsen, agente
abaixo segue: - que, em dias do mês de ·Setembro Vasos de Cristal e Vidros para Conservas representante nesta praça; telegrama no mesmo sen-

do ano corrente, foi o suplicante procurado em sua Xadres "Taboas de Imbuia e Figuras" tido de Boas Festas do deputado Federal sr. Elíes

residencia, pelo cidadão Silvio de Oliveira Saldanha, Ypiranga (Lustre para Sapatos) "MARVEL" Adaime; oficio do Ginásio São Luiz, respondendo
o qual lhe ofereceu para compra um automovel Ziyi "Artigos de Cutelaria e� Geral"

pedido de informação desta Câmara sôbre custas
V. S. encontrará pelos menores preços na

Chevroler, ano de fabricação 1940, pelo preço de conceituada C A S A R E A L Bolsa Escolar. Ordem do Dia: Lido o Parecer da

Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a que, o suplí- Chuveiros elétricos "FAME" e outros tipos Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e

cante lmeressedo, que ficou no negócio, 'exigiu ime-I Acordeões "TODESCHlNI" diversos tamanhos Constas do Municipio, referente ao Balancete do mês
diatarnente a apresentação dos documentos de pro- Soda Caustica =Pyramíd'' "- de Outubro do ano findo, que foi aprovado por

priedade do veículo, tendo então consrarado que se Artigos para presentes em geral unanimidade. Bolsas Escolares: Foram registradas,
encontravam eparentemente todos em ordem, já que Rádios "Siemens do Brasil" pera serem submetidas á apreciação desta Câmara,
o certificado fornecido pela Delegacia de Policia de Espremedores de Batatas' os requerentes seguintes que deram entrada na ôe-

Iaragué do Sul, nêsre Estado, por seu ntular snr. Alicates, Martelos, Torquesas etc. cretaria até a presente data, e cuja relação, devida-
Louças de Porcelana "Schmidt" e "Real".

José Izidoro Cópl, estavam, em ordem, tendo o. carro mente autenticada pela Mêsa, fez parte integrante
sido devidamente emplacado, e encontrando, se o

.

Tudo isso V.S. encontrará na desta ata. Livre a palavra, usou a o sr. Raimundo
certificado de propriedade em nome do vendedor, C ASA REAL Emmendoerfer, apresentando digo requerendo em seu

que, confiante da Iizura do negócio, face aos doeu- � nome e nos dos vereadores snrs. Durval Marcatto e

J mentos fornecidos pelo Delegado de Policia, José Rua CeI. Emilio C. Jourdan, 141 Erich Batista, fosse convocada uma sessão exrraor-

lzldoro Cópi, da cidade de Iaragué do Sul, nêsse (Defrontre ao Cíne Buhr] dinária no dia 51 - trinta e um do correnre, ás 10 -

Estado, fechou o suplicante a transação pagando ao dez - horas da manhã, afim de empossar o sr. Pre-
vendedor a importância por' êste pedida de Cr$. ..

. � _ _ � _ ._ _ _.......................

feito Municipal eleito, sr. Waldemar Grubba. Com a

100.000,00; que, com surpreza poucos dias depois, ..::Si _ _ r. _

�... palavra, o sr. João Lucio da Costa, lider da UDN,
é o carro que adquirira, apreendido em seu poder, � TI"I\ r» �'ITI> Tl'tr]H[ 1Tl' 1\1IJf1MT 1\ �T�T

.

I considerou improcedente êsse pedido digo êsse
sob a alegação de que havia sido furtado em Ioín- il lUJ1&.o .LId�l1\L 11\\.& !Vll.BU'H.� requerimento, baseado no Regimento Interno desta

ville, e que o Delegado de Polícia de Jaragtiá doo li MEDICO CIBURGIAO Câma.r� .

que, em a�tigo especi�I" �á determlneção
Sul, falstflcara todos os documentos; que, assim ii eepecrers sobre sessoes exrraordínéríes. Nada mais

sendo, pretende agir crlrnlnelmenre conrra o referido ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- havendo a tratar, o sr. Presidente em exercicio deu

Delegado sr. José Izidoro Cópl, _como rambem no ii .

sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre por encerrada a sessão, á qual faltou o sr. Ney
tempo oportuno proverá contra o citado senhor, a ii Franco, Presidente. Sala de Sessões, três de Janeiro
competente ação de indenização por perdas e danos, li CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B de mil novecenros e .cincoenta e seis.' Requer:eQfes
mas no momento, e a fim de evitar a fraude, já que ii CLINICA GERAL de Bolsas Escolares conforme relação auténrlcada,
José Izidoro Cópi 'e os seus vem-se desfazendo d.e I i!

e que faz parte integrante desta ato: Benedito J.
seus bens, com o que pretendem búrlar :

a ação da li' Longa pratiea em Hospitais Europeus Mascarenhas, Zenilda Lezzerts, Carlos A. Zimmer-

Justiça. Assim o petíclonärio a fim de prover a con- II Consultório e residência: mann, Bernardo Kramer Filho, Irineu Langer, Rigon
servação e reissalvad de seus direbitos, e evita1r que H Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 zKötzler, ArnaldJo P. Jde Olivp�ira,

.

Ottuo Webe, Alceu
de futuro, qua quer a quírente dos ens do sup icado ii immermann, osé onesi ereira, rsula Radünz,
José Izidoro Cópi, alegue bôa fé, vem protestar nos II CONSULTAS: Polibio A. Braga, João Renato Rocha, Ellen Tellmann.
termos do artigo 720 e seguintes do Código de ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas Eurico Julio Harbs, Judite ôanson, Luelí Th. Lenzi,
Processo Civil, como protesta, anular pelos meios ii Eduvirges Heizie, Maria Madalena Vasel, Maurélia

regulares de direito, qu.alquer venda.' que venha a ser !Ii
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 y2 h?ras ii Rothers, Arlindo R. Bornschein, Paultno Karsten,

feita salvo se· o adquirente depositar o preço na I Atende chamados tambem à Noite ii Osório Klein, Luisa WielIe, Anélia Tribbes, Ladiér
conformidade do artigo 108 do Código Civil. Assim ::::..\

.' 6-:: Sperkoski, Nelson Hansen, Frederico Günther, lolan-
requer que tomado por termo o protesto, dêle sejam :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::i! do Pedro Pereira Antonio Evaldo Floriani, Carmen
cirados o suplicado e terceiros inleressados por edital. Teresa Buzzareli, Anéio Guido Andreaua, Carmen
Outrossim, requer que preenchidas as demais for- I Crista Jüfte, Sérgio Maifair Moreira, Adolar Papp,
malidades legais, sejam-lhe entregues os autos inde- Calçados NA FALTA De Mario Tomelin, Mauri Bortolini, Albano Pedrotli,
pendentes de traslado. Para' os efeitos legais, dá·se PPETITE Osmar José Bortolini, Marcos Papp, Teresa Cam-
a presente o valor de Cr$. 5.000,00 (cinco mil cru-

A.. pregher, Luiz J. Nicolodelli, José Moreira, Luiz Se-
zeiros). Nestes Têrmos Pede deferimento. Jaraguá do

li IR G O
vignani, João Stolf, . José Chaves, Andréas Tonon,

Sul, 6 de Janeiro de 1956 (as) p.p. Hercilio Alexan- Renato Steinlein, Bruno Heuse, Gabriel Kitzberger,
dre da Luz. (coladas e�tamlJilhas estaduais no valôr Erdino Pedrou, José Minet, Mário Wolf, Renato Wolf,
de Cr$. 5,50, devidamente inutilizadas com data e José Urbanski, Mcuiano SchWirkoski, Aristides de
assinatura). Despacho de fls. 10: Publique'se edital, Paula, Nildo José Bortolini, Cesário T�ci!la, Lino
com prazo de vinte (20) dias, uma vez no Órgão são os melhores e Bortolini, Isabelas pavanelo, Lourival Stoinski, 01-
Oficial do Estado, e duas (2) no jornal de circula- - mals baratos demar Cid Cordeiro, Luiza Nicolini, Irio José Bor-

ção local, guardadas as prescrições legal. Intime-se.
_=_ Magresa tolini, Vilma Maria Bortolini, Nelson Floriani, Plinio

Em 7 2-56. (a) Paulo Peregrioo Ferreira, Juiz de Direito. Gerent, Raimundo Fagundes, Oswaldo Salier, Klaus
Pelo que se passou o presenfe edital, com o prazo Produtos da: Cal1çaço Schlünsen, Célio Gascho, Altino Mario Bortolini,
de vinte dias, para conhecimento de terceiros inte- PaUiaez Maria Elita Soares, Pedro Brugnago, José Junkes,
ressados, e que será publicado no "Diário da JustiQa" Indústria de Calçados fraqueza Marcos Aurélio Moreira, Clara WielIe, Faustino Pic-
e no jornal local "Correio do Povo". Dado e pas- Gosch Irmãos S.A. cinini, ,Adolfo Mahfud, Léo Paulo Plastwich, Hans
sado nesta cidade de Jaraguá d(l Sul, aos nove dias É ii.'.tditpeWl8." Egon Burow, Alfredo Günther, Juracy Ribeiro, Etel-
do mês de Fevereiro do ano de mil novecentos e Caixa Postal, 11 o UIOO do vina Dal-ri, Therezlnha Murara, .Darcy Franke, Rei-
cincoenta. e seis. Eu, Amadeu Mahfud, escrivão em nhold Murara, Rubens Papp, Maria de Lourdes
exercicio, o subscrevi. (a) Paulo Peregrino Ferreira, -=-

I O O O l·11 O
Gascho, Waldivio Kötzler, Nélsio Heuse.

Juiz de Direito da Comarca. Confere com o original,
.

(as.) MARIO NICOUNI
do que dou fé. - Jaraguá do Sul - JOÃO JOSÉ BERTOU

Jaraguá do Sul, 9 de. Fevereiro de 1956.

II I DE ORH _

FIDEUS WOLF
O Escrivão em exercicio Santa Catarina
AMADEU MAHFUD I Manoel F. da Costa S. A.

Comércio e Indústtia

Assembléia Oeral Ordinária
.

.

I
Dr. Waldemiro Mazureehen

CASA. DE SAUDEROEDER S.' A. AGR. IND. E
COMÉRCIO

-

São convidados· os senhores acionistas desta
sociedade para a assembléia geral ordinária, a

realizár'se no dia 15 de Março de 1956, às 15 hs.
no escritório .desta sociedade, sita a Estrada Ita
,pocúzinho, 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 1955, demoQstração da conta de
Lucros e Perdas, relatório da diretoria
e parecer do conselho fiscal.
Eleição dos membros do conselho fiscal
e seus suplentes .

Assuntos diversos de interessa da so-
ciedade.

'

Assembléia gf;:lral ordinária
EDITAL DE CONVOOAÇÃO

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas, desta �ociedade, a comparecerem ii, as
sembléia geral ordinária, a realizar-se na séde so

cial, às 10 horas, do dia 24 de março do corrente
ano, afim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM 00 DIA

Rua Presidente Epitácio Psssôa N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos. e crianças
- Partof ' Diathermia

/ Ondas curtas é Ultra-curtas
-' Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Inira-vermelhos e aLuis.

q::=::::::::.:::::::::::::.:::::ó:::::::::=:::::....-:::::: :".:::::::::::::::::::;;;::::::::::::::::::::::.;::::..�
H I.... " e •• UI e R II.·· li

-

ii
_ 'JARAGuÁ DO SUL

II

li Medicamentos e Perfumarias ii
'II! Simbolo de Honestidade II:'Oonfiança e Presteza

II � ��ro�e:e�ro:�: ��ee��: ii
�:::::::::::::::=:-.:::::::==::::::=:::::::::=.::::::::=::::::::::::::::::::::==.::::::::::::::::::.})

3.

do exer·
2.Aprovação do balanço e CGntas

. cicio de 1955.
Eleição do Conselho Fiscal.
Assuntos diversos.

AVISO
Aéham-se à disposição dos senhores acionistas,

os documentos à que se refere o art. 99,' do decré-
to-lei No. 2627, de 26/9/40. .

Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 1956.
GERHARD ROEDER - Diretor-Gerente

AVISO
Acham se à disposição dos senhores acionis�

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

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 15 de Feve
reiro de 1956.

JOÃO LUOIO DA COSTA - Diretor

5
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- JARAOUÁ. DO' SUL -:- CATARINA - N. t .880

MASSAS

ALIMENTlhctAS
, ,

VacínaAntí-Rábical.1_ O C A I ·S··
,

A vacina anti-rábica deve ser guardada em

Dislinção a Arlur Müller. A Enlace Silva-Storrer. Teve lugar fresco e ao abrigo da luz e só deve ser

Sociedade de Atiradores lugar ontem em Joinvi- e�pregada até a data que está indicada em cada

de Río Novo, distrito de Ie, o enlace matrimonial vidro.

Corupá, em sua última do sr. Orlando da Siva, A aplic�_ção é feita por inoculação subcutâ
assembléia, por unanímí- academico de Direito, fi. nea, .na regiao do pescoço e de acôrdo com a

dade de votos elegeu o lho do casal Bernardino seguID�e dosagem:
nosso diretor e ex-pré- H. da Silva - dona Olga C�es peq�enos
'feito, sr. Artur' Müller, da Silva, com a gentil C�es médios

para seu sócio honora- senhorita Wal t r u d é s
Caes graudes

rio. Storrer. Bezerros, potros, ovelhas e

Afim de comunicar es. cabras
'

pecíalmente essa .deeí- A noiva é filha do ca- Carrotes, novilhos ,e outros
, são ao sr. Müller este- sal Eugenio Storrer-dona animais de peso médio de 300

ve em Jaraguá' o sr. Olga Storrer, elementos quilos
'

Cm 3 10

.AdQlfo Auerbach, Presí- de detaque social na cí- Vacas e bois, cavalos, jumentos, burros,
dente daquela sociedade. dade joinvilense. etc., de peso médio de 500· quilos cm 3 20 .

O äto civil será paea- . Nos cães .a aplicação da vacina deve ser fei-

Aroldo Schneider. Tivemos ninfado por parte do noí- ta na face interna da coxa ou na região auxiliar Aumento' dos. pneus Registro Civil'
o .peazer de abraçar es- vopelo sr. Artur Müller e e não no pescoço.
ta semana .o nosso velho senhora e por 'parte lia Os gatos não devem ser vacinados. Notando. A partir desta data os Artur Müller, Oticia1 do Re.

amigo sr.Haroldo Schneí- noiva pelo casal Vitor se, que nos "focos ativos" deve ser aconselhada pneus para automoveis gistro Civil do r". Distrito

der que aqui veio vísí- Gaulke. a repetição da vacinação, na mesma posologia, e todos; os artigos de da Comarca [araguá do Sul,

tar seus pais o casal Ot- A cerimonia religiosa �om_ Intervalo de 24 horas e no mínimo três aplí- borracha tiveram um Estado de Santa Catarina,.

to Schneider e também terá lugar na Catedral caçoes. '.' _ . . .

a u m e n t o de 26%, em Brasil. ,

rever seus velhos amí- de Joinvile, sendo cele- \ l!ma .úOlca aplícação da vaC1n� é suflc.len�e virtude de ter a Cofap faz saber que cOqlparece-

gos. brante O rev. Padre Or- pa�a Imunizar preventivamente o animal. AOlD?aIs autorisado a majoração rarn no cartório exibindo os'

Zeloso funcio�ário da lando Kleíss, virtuoso Já I�fect�dos deve� ser ínoculados no máximo de 400'0 ,na borracha documentos exigidos pela lei

alfandega de Rio Gran- vígarío de Jaraguá e at� ..O díes .apõs a íntecçäo (mordedura por cão crua. afim de se habilitarem ?ara

de do Sul, o bravo ex- sendo padrinhos pelo raIVOSO, etc.), aconselhando-se nesses casos a apll- casar-se:

pedici?nário H a r o I d o noivo o deputado Luiz cação de:s doses. ac�ma ind!cadas em' !rês dias Edital N. 3.960, de 28-2 66.
Sehneíder acaba de ser I de Souza e senhora e c?nsec�tlvos. Anímaís m�rdldos ha mats de 10

transferid? _
para seryir por parte da noiva o ca- dll�,S, n�o deve� ser vaCl�ados, salvo se � pro- Inspetoria' doe Raymundo Rautenberg e

na rel?artIçao aduaneira sal Arareas Araújo, re- �rletárl? d� anlm�l puder Isolá-los por so días. Heide Bruch

de !taJai.
,

sidente em Curitiba
AOlmal8 vacínados devem, após a mordedu- Quartei rão Eie,. brasiletro, solteiro,

Muito gratos pela visita. Ao jovem casal: os
ra por. cão ou ou�ro animal suspeito 0':1 ce�tamen- sapateiro, natural de La-

. '. cumprimentes desta to-
to ,ráblco, ser jsola�os, �peser da. vacmaçao, du-
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