
(f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
H Gerencia: H
li Rua MI. Deodoro N. 210 ii
II' li

Telefone N. 34 - C. Postal 19 ..

I! JARAGUA' DO SUL !I
II, Santa Catarina II

li ASSINATURA AN(JA� II
ii o-s 50,00 ii
�:::::::::::::::::::::::::::;:::::=::::.::::::::::!)

Diretor: ARTUR, MÜLLER Gerente: ,PAULINO PEDRI Impresso na Sociedade Gráfica AVENIDA' Ltda.

ANO XXXVI � JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 11 de Março de 1966
-

Sta. Catarina - N. 1.881

..

Câmara ..
' ,Municipal Acordo do Papelada .•. Dr. Dalmo Raslos Silvo

fo�ento : No ano de 1955 o Bra- Vindo de Floríanõpolís,
ag ríoote ' ,Sil emítíu 14L700 milhões, encontra -se entre nós

. .de cruzeírós, resgatando o Dr. Dalmo Bastos, Juiz
O s�. Mario Br�za� Se., apenas 4.200 milhões. -Substítutc, mandado pelo

cretárío da Agrícultura D
. - Tribunal de Justiça para

do Estado de Santa Ca-
h

. e�o�f n�o querem que substituir o tÚnlar desse
tariua assinou importa�. aja lD açao. cargo 'que se encontra
te acordo com o escri- em férias.

Presidenc�a: Ney Fran., no .ca,rgo e E. Gressinger ,I!r�CiSavam de educação tório técnico para eum- '. � ,

co. Secretäríos: João Jo- na posse do automóvel. .Iísíca. primento do Corcor Bra. Ciclone no N o r t e o Dr. Ba�tos)a exer·

sé Bertolí e Fidélis Wolf. Em primeira discussão' O orador resaltou os sil Estados Unidos. c�u por mais de uma

Presentes: João Lucio foi dado provimento ao méritos daquele proles- 0-, Estado entrará com Depois da catastrofe vos esse elevado cargo
da Costa, José Pasqua- recurso do sr. Alidio Flo- sor, homem prestativo, Cr$ 1.800,000,00 e aquele de Santos, onde perece-

nesta Co�arca, onde go
Uni, Artur Müller, Mario riani, exonerado do caro elemento im�r�scindivel Cordo com 14 mil doía- ram mai� 30' pessoas e sa. do mais elevado COD-

Nícolíní, Erich Batista, go de Fiscal Rural. n�s. festa� crvrcas e so-
.res para assistencia téo- 100 feridos, o ciclone es- ceíto.

Durval Marcatto' e Baí-
A favor do provímen- :clals

da CIdade. Hermann nica, 30.000 dolares para tá a caminho do Norte. O "Correio do Povo"
mundo Emmendoerfer.

to dQS recursos falaram Sc�ultze, alem de ser_o importação do estran- .Na cidade de Ilheos to- cumprimenta o ilustre
Aprovada a áta da ses-

os snrs. João Lueío da'�r�entador da educação I g�iro.· ram destruídas 600 casas. 'magistrado.
são anterior e lido o ex- tíslca nas escolas mum· "

.

Costa e Artur Müller . .

é f
'

------------,---,----------------pediente, passou-sé a or- demonstrando a Ilegalí- ClpSIS, pro essor tam-
dem do dia.

dade dos átos do Exe-
bem do Ginásio, e por DR LUIZEm segunda e ultima força da ler, ministragi�·

'

discussão a Câmara, por cutivo. nastíca nas associações Dia 16 vê p a s s a r
6 votos centra 3, deu O ultimo orador apro- esportivas. E' o organí- mais um aniversário
provimento aos recursos veitou a oportunidade sador dos' desfiles éíví- natalício, o sr. Dr.
'de Paulo Moretti e Elí- _para criticar o sr. Pre- COB e todas as festas de Luiz de Souza, ilustre
sabeth R. .Gressinger, feito, que chamou a seu caráter patriótico Dai o Deputado Estadual e

aquele exonerado do gabinete o professor de áto do sr. Prefeito ter lider do Governo ns

cargo de Inspetor Esco- educação tisica, sr. Her- causado índlgnação em Assembléia Legíslatí
lar e esta que tivera mann Schultze, mandan- todos os que conhecem va do Estado
anulada a concorrencía do que pedisse exonera- esse cidadão digno. O aniversariante, é
de compra da limousine. ção do cargo, pois seus destacado politico, e
Foram baixadas as Re- serviços eram desneces- Prosseguindo da ordem elemento de grande
soluções no sentido de ser sar,ios, mesmo porque_os do, dia os snrs. vereado- , . -

ld
á res aprovaram um crê- projeçao na VI a so-

o sr. Moretti reitegrado alunos de Jaragu nao cíal catarinense.dito pedido pelo sr. Pre- As inúmeras telící-feito para pagamento de
tações que por certo--------------� vacinas centra as doen receberá de todos os

ças que estão atacando
seus inúmeros amigoso gado bovino e suino
e admiradores, respeíno municipio e rejeitou tosamente juntamos as

os projétos de leis que
autorisa o sr. , Prefeito nossas, com os nossos

Municipal a promover desejos de uma pros

ajustes com os devedo- perídsde sempre ores

cente.
res municipais (Manobra
para protejer os que não
pagaram o calçamento), G de O 'B '·1 b

'

cobrança amigavel das 'overna r
:

, " rasl rece eudividas, prorogaçäo de

,lffa::t�ree:t::gu1:à�s�,�� . Jorge ,50 mil lrnlgranteslei e aquele por centra-

drio as disposições legais Lacer' 'a • GENEBRA, 8 - o 'Alemanha ,136.382, de
para essa cobrança. . Comitê Inter - Governa- 1952 até hoje.
Aprovou a Câmara um Encontra-se' no' R i o, menta� .para a I�igraç�o O npro_b!ema imediato

.

J é R f' onde foi conferenciar Européia anunclO�!..hoje, do vomite Inter-G�ver-f::1�� d�om��gosos:�st com o sr. Presidente' da durante uma reumao de n�mental p�ra, a Im!gra
um dos pretos que víe- República e snrs. Minis- repres�ntantelS de suas ç�o EuropéIa é o fll��n-,
ram com o sr. CeI. Jour- tros em interesses da 26 naç?es membros, que Clamento de �m .proJeto
dan fundar Jaraguá, pa-, administração; o sr. Go- '� �rasll recebeu 48.194- de transfere!lCla de

ra que fosse doado ao vernador Jorge Lacerda. ImIgrantes, desde 1952. 125.990 pes s o a IS para

mesmo o terreno doCe-' '_, A ArgeÍltina, o Brasil outros países.,
IDitério Municipal parai D· h· b-'"

e ,a Venezuela receb�- ,,' -
construção de um mao-. 10 elrO:, 3J'3 ,ram um ' total ,d.e, malS Criado O' Deparla ..

soleo e �ambem o reque.
"

',' ,�e.t19_000 ,refugIados e
, c.',

rimento da firma Metais A lei que aumenta os ImIgrantes dos, paises ment«) NaCIOnal de
Doco

,

S. A., ,solicitando vencimentoR do fUQ.cio· europeus, super - povpa· Endemias Rurais,
isençiio.c de iQlpostos pa. nalismo, atinge um acres. dos, des«!e �quele a":o. '

ra a fabeica de instru- cimo anual' na despeza N.o m�t;! p�ss�do, a RIO, 8 - O pr,esiäente
mentcls 'e artigos dentá - de treze bilhões de cru:" Italla, pela prIIDelr� v�z, Jusc�lino sa�cionou o�t�m
rios enLJar.aguá. zeiros. ultrapassou a Alemanha a leI que crIa no MInIS-,

,

como fonte de imigr,ação I "tério de Saúde o D,eparsob os auspicios do Co- tamento Nac. de Endemias

R'
' -- ,

N mitê Inter-Governamen- Rurais, tendo designado

,

I
, m" u, n' B, 'r,a' ç, 'a', "O,

tal. Da !taUa sairam para dirigi-lo Mario Pi-
137.167 imigrantes, en- noUi, e x-rn i n j. s t r o da
quanto que deixaram a Saúde.

Dado provimento ,a diversos recursos contra
� '-

arbitraried�des do Prefeito. Projetos aprova-
dos e rejeitados., Vinganças políticas

DE ;,SOUZA Adernar
de Barros
condenado
Por 18 votos centra 1S,

o Tribunal de Justiça
de São Paulo condenou
a Ademar de Barros a

dois anos de prisão e

impedimento por 5 anos

.de exercer qualquer caro
go público.

'

A acusação refere-se
a venda de veículos sem
concorrencía pública 6)

sem entrada das impor
tancias aos cofres públi
cos.

I Vai haver apelação da
sentença.

'

FIClshesTrês
Por J; DE'CASTILHO PINTO

MUNDO

O estopim da 3a. gllerrà mundial que até
bem pouco rempo esteve localizado no extre

mo oriente, com a questão da Ilha Formosa,
deslocou-se repentinamente pera c oriente pró
ximo. Nesta parre do Mundo os Incidentes ar

mados entre o Estedo de Israel e a Comuni
dade Arabica pela posse da Palestina se su

cedem num crescendo alarmante, .levando mut-
'

tos a pensar que o conflito irromperá alf de
uma hora para outra. Mas considerando moti
vos diversos, que entram na engrenagem da

políüca ,intern,acional, e os quels não .noe é

possivel descrever num espaço exlguo como

este, acreditamos que se guerr.a houver entre

arabes e, judeus, neste ano, esta �ó deflagará
depois de Junho, a não ser que se precipitem
os acontecimentos.

BRASIL

A liberdade da imprensa escrita e falada
é uma das garantias pr,oporcionadas' pelo sis
tema de govêrno democrático. Jornais e ra

dioemissoras existem; nO" entanto, que abusan.
do desse direito e aplicando a velhas, táíica
bolchevista que aconselha "antes de de·
sencadear a resolução é preciso desmoralizar",
atacam, caluniam e deS1noralizam as mais al
tas autoridades da Nação. Há até alguns des·
see veículos de divulgação, que -servindo-se
dessa liberdade procuram solapar a ordem
com escritos e alocuções de cdráter subversi
vo. Para o bem do' Brasil, devia o govêrno
restringir essa libérdadej permitindo a crítica
sim mas a crítica construtiva, livre dê paixões
e outros primarismös.

ESTADO
A Primeira Festa da Maçã, realizada em

São Joaquim em ,dias da semana passada,
possibilitou-nos conhecer mais uma interes
sante faceta da pomicultura catarinense� M�
çãs de 400, 500 e até de 700 gramas estive
ram em exposição, sabendo-se que o munici
pio prodti,z ainda pêssegos, figos, pêras, ca

quis, marmelos,
.

avelãs, nózes, uvas, ameixas
e outras frutas de superior qualidade. O go
vernador do Eetado, que esteve presente à
Festa, certamente procurará esticular a fruti
cultura do municipio de São Joaquim, que
produz frutos equiparados aos melhores do
mundo, i:om isso protegendo mais uma espé
cie de cultura e uma'nova e importante fonte
de renda para Santa Catarina

5
·

·,t'
...

T ·b t ,Constituid'a em Roma
UJel Ci a rI U o a Associação Italiana

Rio (Argus - C.D J.) O declarações de pe�soa dos Doadores de Olhos
Diretor da Divisão do física dos respectIvos
Imposto de Renda, res- beneficiarios.
pondendo consulta feita
à sua Repartição, infor- Esta deverá abranger
mou que a remuneração todos os rendimentos do
"pró-labore" dos sócios, ano ant�rior, inclusive
diretores e titulares de os que já houvessem so

firmas, até o limite de frido tributação, de fon�
CrI 10.000,00 mensais es- te acima indicada. Do
tá sujeita ao desconto imposto calculado na

do Imposto na fonte. Só declaração abater-se·à
o excedente tributavel o descontado na fonte,
na pessoa jurídica deve cobrando-se a diferença

1 -------oIo,fígurar na Cédula F. das se houver.

ROMA, 8 - O profes-I como fez há alguns dias

sor, Cesar Gerin, diretor I
dom Gnochi, fundador

do Instituto de Medicina da Associação de Am
da Universidade de Ro- paro aos Pequenos Mu
ma, constituiu, nesta ca- tilados. Propõe-se igual
pital a "Associação Ita· mente a associação a

liana dos 'Doadores de provocar a revisão da

�lhos". _Duzentas pessõas lei italiana, segundo a

J� ad�rlram a esta orga- qual é proibido mutilar-
Ulzaçao e compromete- _

ram-se, por meio de il� o cadáver das pe�.
testamento, a deixar os soas mortas em condl
olhos para os cegos, ções naturais.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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m CLI�ICA DENTÁRIA

_- �AIOS.X ,mO Doutor Paulo Peregrino Ferreira, juiz de m O O C b s O A qUI no
2'Z:S

I Direito da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de 00 r s n y U a 00Aos doze dias do mês de janeiro do ano de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

I.
_ �mil novecenros e cíncoenra e seis, pelas sete horas, FAZ SABER aos que o presente edital virem, I CIRURGIÃO DENTISTA I 00reuniu se na sala das Sessões da Câmara Municipal, com o prazo de vinte (20) dres, ou dele conheclrnen-

, 00
'

sob a presidencia do snr. Mario Nicolini, Vice-Pré- to tiverem, que por parte de Thimoteo Busernenn.
@I!!Ii

CLINICA - CIRURGIA BUCAl- - PRO.TBS� 8I§lI
.

sidente em exercicio, os snrs. vereadores: João José por intermédio de seu bastante procurador advogado

�
'ralamentos de ca.naes so� co�trôle radlOarállc� �ßerrolt, Fidelis Wolf, João Lucio da Costa, José Pas·, dr. Hercilio Alexandre da Luz, lhe foi dirig�da a Modernas pontes móveis em mlcrOßlum e ouro platlßado

�quallnl, Francisco Modrock, Augusto Silvio Pro- petição do teôr seguinte: "Exmo. ônr. Dr. JUIZ de
_

H O R Á R I O �doehl Erich Balista e Raimundo Emmendoerfer. Ha- Direito da Comarca de jaraguá do Sul. Thimoteo 00 HANDA _ das 8 às 12 �v�nd� numero legal, o snr. presidente em exercicio Bussrnann, brasileiro, casedo, bancário, residente � 00 TARDE _ Atende com horas Marcadas 00declara aberta a sessão, mandando se proceder a domiciliado em Laranjeiras do Sul, Estado �o Paran�, 00 Residência e Consu1tório ao lado da �leitura da ata anterior, que é aproveda unantmernen-
por seu bastante p�ocurado�" o advogado infra assr- 00 Prefeitura Municipal _ Fone 220 .

00te. Ordem do Dia: Foi lido o projeto-lei e o repec- nado, que ve� multo re5peltosam.ente a presença, de � ..ARAGUÁ DO SUL _ SANTA CATARINA 00tivo Parecer da Comissão de Educação, ôaude e V. Excte. a Iírn de expor � por fim�requerer o que i1��s:mw�����IIl�������S:�:U:�Asslsrencla Social, referente às Bolsas Escolares a abaixo segue: - que, em dl,as do mes de Setembro ��m������!m���������
serem concedidas pare o exercicio em curso de mif do ano corrente, foi o suplicante procurado em sua
novecentos e cincoenta e seis. Com a palavra o ve- residencia, pelo cidadão Silvio de Oliveira Saldanha,
reador snr. Raimundo Emmendoerfer, manifesta seu

o qual lhe ofereceu para compra um automóvel
voto em contrario ao presente projeto-lei, que consl- Chevroler, ano de fabricação 1940, pelo preço de
dera de exclusiva atribuição do Executivo Municipal. Cr$ 100.000,00 (cem rníl cruzeiros) a' que, o supli
O 2. Secretário snr. Fídelts Wolf, justifica a dlstrt- cante ímeressedo, que ficou rio negócio, exigiu írne
buição das atuais Bolsas Escolares constantes do diatarnenre a apresentação dos documentos de pro.
projeto-lei em pauta, no que diz respeito ao numero priedade do veículo, rendo então constatado q.�e se
de bolsistas-seminaristas, do Ginásio São Luiz e encontravam eparenremenre todos em ordem; Ja que
outros estabelecimentos, no que se baseou o critério

o certificado fornecido pela Delegacia de Policia de
da Comissão, cujo Parecer ora entrava em dlscus- jaraguá do Sul, nêsre Estado, por seu nrular snr. Consult6rio: Residência:
são. Novamente com a palavra, o snr. ,Raimundo José Izldoro Cöpí, estavam em ordem, tendo o carro Rua Mons. Celae n.211 Rua Comendo Araújo n. 193

b lett d Hdificio Pugsley Edificio Silva LopesEmmendoerfer considera excessiva a ver a p el ea a sido devidamente emplacado, e encontrando-se o
Sala 908 • 90. andar Apto. D _ 100. andarpara as rereridas Bolsas Escolares dizendo que. o certificado de propriedade em nome do vendedor,

projeto- lei em tela foge da a Içada do Poder Legts- que, con fian te da lizura do negócio, . face ��s docu: II
_iiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiCiiiiiiUiiiiiiH.iiiiii_Iiiiiiir__][_Diiiiii_A.iiiiiiiii1iõiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii�rlativo. Rebate-o o lider da UDN snr. João Lucio da mentos fornecidos pelo Delegado de Pcllcía, jose ".

Costa, esclarecendo que o projeto-lei é não só da lzidoro Cópí, da cidade de jaraguá do Sul, nêsse m:===------....

-----------IEl!legal e legitima alçada desta Câmara como invoc� Estado, fechou o suplicante a transação pagando ao

Iainda a autonomia dos Municipios no que tange a vendedor a importância por' êste pedida de Cr$. . . Dr. Fernando A. Springmannsua législação própria e exclusiva, de acordo com t 00.000,00; que, com surpreza poucos dies depois,
os dispositivos da .Constítuíção do Estado e da Fe- é o carro que adquirira, apreendido em seu poder,
deração. Manifesta ainda o lider da bancada da UDN sob a alegação de que havia sido furtado em Ioln
a sua estranheza face à formal oposição do ,snr. ville, e que o Delegado de Polícia de jaraguá ?ORaimundo Emmendoerfer, quando este mesmo nobre Sul fal5ificara todos os documentos; que, eserm
vereado, em sessões anteriores, se declara.va centra- sendo, pretende agir crtmlnalmenre contra o referido
rio à lei que concedia ao Poder E�ecutlvo a con-l Delegado sr. José Izldoro Cópl, como tambem no Consultório e Residência: Rua Preso Epi.
cessão de Bolsas Escolares, concessao e�ta .q�e, por tempo oportuno proverá contra o eirado senhor, a tãeio Pessôa n. 206 (ex-reaideneia de dr.
nosso dtsposurvo legal, passou a ser -atrtbulção de- competente ação de indenização por perdas e danos, Alvaro Batalha). .

cisiva desta Câmara Municipal. Novamente epartea- mas no momento e a fim de evitar a fraude, já que Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
do pelo snr. Raimundo Emmendoerfer, esclarece o José Izldoro Cópi e os seus vem-se desfazendo dei 00- , _" _"'_"'_111_"'_"'_'''-'''-' ''':"''''-''

Ivereador, snr, Augusto Silvio Prodoehl, a verba des- seus bens, com o que pretendem burJar a acão da I - Atende chamados de dia e a noite _

tinada para os bolsistas-seminaristas que conforme justiça. Assim o peticionário a fim de prover a con-
Ot-- _ ,.. _ III _". _ '" _ •• _ ,_ '" _, • _ ,_ .111já o explicara o snr. Fidelis

.

Wolf, merecêra a espe- servação e ressalva de seus direitos, e evitar que _".-......
-

•••••-_. • ....cial atenção é preferencia da Comissão de Educa- de futuro qualquer adquirente dos bens do suplicado
çäo, Saude e Assistencia Social. Submetido á apre- José Izid�ro Cópi, alegue bôa

_
fé, vem protestar nos

ciação da Casa, foi o proieto·lei em parte aprovado termos do artigo 720 e seguintes do Código de
contra os votos dos snrs. Raimundo Emmendoerfer Processo Civil como protesta, anular pelos meios
e Eriçh Batista, em primeira discussão. �xpediente: regulares de di'reito, qualquer venda que venha a ser
Foi lido o Despacho, indeferindo o 'requerlmento dos feita salvo se o adquirente depositar o preço na
snrs. vereadores Raimundo Emmendoerfer, Durval conformidade do arfigo 1108 do Código Civil. Assim
Marcatto e Erich Batista, por não estar �e acordo

requer que tomado por termo o protesto, dêle sejam
com o parágré::lÍo 1. d� arligo 57 do �eglment�. In- citados o. suplicado e terceiros interessados por .edital.terno desta CaSH; ofiCIO do snr. Prefeuo MumclPéll, Outrossim requer que preenchidas as demßls for
agradecendo o recebimento do ofi�io n. l/56, sob�e malidades' legais, sejam-lhe entregues os autos i�de- Io relaíório das alividades desta Camara, no exerCI- pendentes de traslado. Para os efeitos legais, da.se 1. ••• •

.

------

cio anterior, carta da agradecimento do snr. A.madeu a presente o valor -de Cr$. 5.000,00 (cinco mil cru- IIIli1i!!!::=:ml=m==::!!!!!=r=S:!i!!!!!I!::i=ii=i!!!!!!!!!!i -!l!!!!!il-Batista de Mio, pelo voto de pezar do fal�clmento zeiros). Nestes Têrmos Pede deferimento. Jaraguá dó I� ,

. IIIdo snr. Reinoldo R�u, consignado ne�ta C�sa; r�- Sul, 6 de janeiro de 1956 (as) p.p. Herci.lio Alexa�- ,.:

I .', -Iiiquerimento de MetaIS, Doco S. A., p�dmdo Isençao dre da Luz. (coladas estam::>i1has estaduaIS no valor �I' Foto Plozero IIde impostos de acordo com os artigos n. 18 e 20 de Cr$. 5,50, devidamente inutilizadas com data e ... li!da Lei Municipdl n. 79, de.22 de, dezembro de 19�0. assinatura). Despacho de fls. 10: Publique-se edit�l, I mLivre a palavra usou·a o lider da UDN, snr. joao com prazo de vinte (20) dias; uma vez no Órgao I Jaraguá do Sul _ Telefone 296 :::
,Lucio da Costa. para, em seu nome, rebater acusa-. Oficial do Estado, é duas (2) no_ jornal de circula- IIIções do vereado� snr. �aimundo El!'mendoerfer, ma- ção local, guardadas as pr�scriçõe� lega�. IntÍl�le-.se. III ...----

iinifestas durante a sessao em que fora pessoalmente Em 7 2-56, (a) Paulo Peregrmo FerreIra, JUIZ de

DIreito.) �desacaracado pelo referido coléga. Lê, a respeito o Pelo que se passou o presente edital, com o prazo AGORA MELHOR INSTALADO BEM

Iii-artigo 62 da Constituição do ESlado, que explana de vinle dias para conhecimento de terceiros inte- DEFRONTE Á PREFEITURA MUNICIPAL IIIclara e insofisma�el�ente as atribu.ições municipais, ressados, e Que será publicado no "�iário da justiça"
.- mdos Poderes LegIslatIVOS e. ExecutJv�s, demonstra�- e no jornal local. "Correio d<? Povo '. Dado e p�s- iü ____.

IIIdo desta maneira seu perfeIto conheCImento das LeIS sado nesta cidade de jaragua do Sul, aos nove dIas OI
Atende tambem tora, a qualquer hora iiiem revide ao vereador snr. Raimundo Emmendoer- do mês de Fevereiro do ano de mil novecentos e m !lifero O vereador snr. José Pasqualini manifesta. seu cincoenla e seis. Eu, Amadeu Mahiud, escrivão em .'!!IEll=i-i:E!llElIiiilEll=::Z::;-!l-i! iI!!!!!!�-1II

desagrado diante, do material .usado para a confec- exercicio o subscrevi. (a) Paulo Peregrino Ferreira,
ção da placa dEmomi.nativa da futura ��aça" de �o- juiz de Direito da Comarca. Confere com o original,
rupá, que, sugere, seja "Praça Artur Muller ,e� .IUS- do que dou fé.
ta e merecida homendgern ao Governador .MuDlc1pal. , jaraguá do Sul, 9 de.
Nada mais havendo a tratar, o snr.- PreSIdente em

exercicio declara encerradÇl a sessão, convocando os

sms. vereadores para a próxima 'terça-feira dia 17
do mês em curso. Sald das Sessões, 12 de janeiro
de !956. Faltaram os vereadores snrs. Ney Franco e ROEDER S. A. AGR. IND. E
Durval Marcano. -

OO MÉRC IO
(ass.) Mario Nicolini

João José Bertoli
. Fidelis Wolf

Comara
Ata da Reunião Ordinária de 12-1-56

Municipal EDITAL

Fevereiro de 1956.
O Escrivão em exercicio
AMADEU MAHFUD

Assembléia geral ordinária
EDITAL DE CONVOOAÇÃO

"1::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;\' Pelo presente ficam convidados os sen/�ores
,,::; - "'':::: acioni�tas desta sociedade, a comparecerem a as-il TI» trl\ � 1[ 111\ 11)) JE W IE Tr» ii sembléia geral ordinária, a realizar-se na séde so-

Ii 11= K \UI �. \UI 1lJ) lI. l&. =11 11 cial, às 10 horas, do dia 24 de março do corrente
:: . II ano, afim de deliberar.em sobre a seguinte::

�ii RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 ii ORDEM DO DIA
!! JARAGUA' DO SUL STA. CATARINA ::

bIt d..
.. 1°. Aprovação do a anço e CGn as o exer·

.

,
..!:.:!i,...:!. Secção dec�a�g�:��eld�p����sg���.brifiCanfeS, '.:;

..:!.l.:l.: 20. �f��ã�e dl:5�'onselho Fiscal.
Lubrificação-carga de Baterias etc. 50. - Assuntos diversos.

AVISOiI CONSÊRTO - REFORMA E RETIFICAÇÃO DE AUTO- II

1!li MÓVEL E CAMINHÃO. :.(.1 Ach�m-se à disposição dos senhores acionista�,
os dOcumeiJfos à que se refere o art: 99, do decre-ii I! 7 26/9/40I' SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO II to·lei j�r�g��2 dodSul, 14 de fevereiro de 1956.

::::i:\ (Í''' GERHARD ROEDER - Diretor-Gerente.:::::::::::..:::::::::==:::.-::===:::===:::=:::::::==:::::::::::::::::::::-'::::::::::::1=

Dr. BeDD.O Knu�sen
com especialização na Alemanba

OPERAÇÕES da. Doenças do Sistema Nervoso - Diag
nóstico - Neuro-Cirúrgico dos Ataques Cerebrais

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

Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Cliniea Médica Cirurgia Geral - Parto�

Dr..Waldemiro Mazureehen
CASA. DE SAIJDE (

Rua Presidente Epitácio Pessôa N°; 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partol' . Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Inira.vermelhos e aLuis.

õr�
O D�spachante Aduaneiro \. O

Matriz: Rua Babit"'lnga, 23 �Uial: Praça ���eral Osó· O- Edif. próprio - Telefone, FIO, 115 - Edlficlo .�anta
213 - Cx. P., 35 - End. Julia. - Apart. próprIO, 32

�Tel. .Branco. Telefone,4773
S. Francisco do Sul . S.C. Curitiba Paraná_
Importação - Exportaç�o.a C�botagam. - Quas-

�tõas admlwstrabvas

bem cómo todos os serviços junto à Alflndeg.
de São Francisco do Sul, são executados com pon
tualidade 'e presteza, dispondo para êste fim

�de umd organização perfeitél. com �scritórios

O
e técnjcos.

Di8põe de páteos para depósllo de madeira
junto o/ao quadro da estação e nos trapiches
de embarque da Conta da Cruz, bem como Oarmazem para depósito de mercadorias em ge-

Oral, junto aos trapiches de embarques na cidade •

l\ Encarrega-se de Embarques de Madei!as e de outras �Ov Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidalles Brasileiras

O Tradição öe mais de 20 anos, de serviços constantes O
00 às maiores firmas do E,tado e dos estados VistDh��O8�c::::::::u::::::::,c:::::::ac:::::::::-c:::::::ac:::::::a���c::::::;::.C!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o Festival
do [Juhl! Hgua Dl!rdl!

,
, A Diretoria dó Clube Atlético Baependi, con-

Por O. Sd,,�iner vida a todos os seus sócios' quites com a tesoura-
ria para tomarem parte na Assembléia Geral OrIpíranga local por 2 ten- dinâria, a raalizar-sa no dia ,24 do corrente, às 20tos a O.

Na parte da tarde pre-
horas, em sua séde social para deliberarem sôbr-

Iíaram Estrela x Seleto,
a seguinte ordem do dia:

sendo os ultimos derro- , 1�.) Exame e aprovovaçio do balanço e con-
tados por, 4. x O, foi este tas, da diretoria, relativo ao periodo de
o maior placard do día. Abril de 1955 a Março de 1956;
A partida principal fOl ; ,,2°.) Discussão sôbre diversos assuntos de in'

disputada entre Acarai teresse do Clube; ,

x Agua Verde, termínan- 3°.) Eleição do Presidente de honra, presidsn-
do com um empate de te executivo" vice-presidente e Conselho
2 x 2, vencendo os ru- Fiscal para o exercício 4/56 a 3/57_.

����s�a disputa de pe- NOTA: Não havendo número legal na hora

O Acaraí apresentou- acima mencionada para a realização da Assembléia

A t
-

h V Geral Ordinária, esta realizar-se-á em 2a. (segun-se com:.. n omn o, er-
)

.

-

di •

gundes eLevinos; Bal,- da convocaç,ao no �esm<? ia, as 20,30 horas, com

Ioquínho, Velho e Nunes; qualquer numero, funeionando; em seguida o

Pínter.. (Camargo), Ata_!,CONS.ELH<? DE.LIBERATIVO também com o�
näsío Arthur Amandus membros ali rauntdös.

, ,
" . i

e Lourenço. Jaraguä do' Sul, 24 de Janeíro' de 1956.
Enquanto o esquadrão ','

Ê'
,

'

...'

de Ary assim Iormou : EUG NIO VITqR SCHMOCKEL

Lite, Nivaldo e Pai- Presidente

va; Pereira, Líba e Ma
ba: Grimm (André), Gui
da, Marréco, Agenor e

Zico (Zéca). ,

, Num afã de incentivar
i} esporte de nossa ci
dade, e dar-lhe o devi
do apreço e a devida
atenção, o Clube' Agua
Verde em inauguração
das ampliações realiza
das em sua Praça de
Desportos, promoveu do
mingo ultimo um gran
dioso Festival Esportivo.
Pode o mesmo contar

com a cooperação de
todos Os clubes que que
rem o bem do nosso Es
porte.
Primeiramente tivemos

.

o classíco Empreza Fren
zel x Ferroviários desta
cidade, coube aos" pri
meiros. cantar os louros
da vitória e aos segun
dos "chorar" a derrota
num barril de Chopp de
30 litros! ...

O placard foi de 2 x 1.
Em seguida tívemos

J0&0 Pessôa x Botafogo,
sendo o quadro de Jan
go derrotado. por 2 ten
tos a zéro; seguindo-se
Figu.eiren se x Avai, ven
cendo os ultimos por
1 'x O; sucedeu-os o 15
de Novembro Futeból
Clube, que derrotou o

Clube BaependiAtlético
Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE qONVOCAQÃO• .,
.,

,I ...

Calçados
O Festival foi, com

justa razão,' considerado
como o maior Festival
Esportivo realizado em

plagas [araguaenses, dan
do' a renda liquida de
Cr$ 2p,050,80. são os melhores e

- mais baratos -------------------------------------------

Vende-se um terreno em

Itapocuzlnho, com '48 mor
gos, com 15 margas de
aroz�ra, c� duas casa� ��������=�=.=.�=���������������������'
uma atafona, pequeno moi
nho de arroz, engenho de
cana de ferro e baredera de
arroz. Luz elétrlca própria.
Distante 1,800 mrs. de es

cola, Igreja e negócio.
Vende-se ainda 8 margas
de . terra em separado e

I

õOmorgos emGrata Funda.
Os interessados pode

rão dirigir-se a Ignacio
Tomaselli ou aos srs. Flo
rentino e Rafaél Tomas
selli.

. , 1._,.�Iq��..iB..����.,..����.�::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::=::::::::::::=:::::::::::::::::::::.:b-:::::::::::::::::::.�::==::::::::� I

ri Empr� Sul 'Brasileira de Eletrecidade S.A. li C!�.'..'••'..'�.'..'..'.��.'..'..'..'Q� ....'..'.��.'..'..'.."!:*..'..'••·.M..•..•..��.�..•..•..•..•..·.i�
!! ' :MlA�,R][Z: JOINVILLE 'fi t� .' �

,

'

II Para a �ós�a distinta treguezia mant�mos em estoque: jj t� Beyer & ela.' Ltda. �l'Cure se�s '!laJes e poupe seil II Uma linha completa de mototes nacionais e estrangeiros de alta e baixa ii : R :
bom dmhelro comprando na :: . -

'.. R Ij : ua Mal. Deodoro da Fonseca, 183, .

ii � rotação, para 220/�8ö V. 50160 Clc)Oli. APA ELHOS DE M�DI- i!

I:
oferecem: BATERIAS - PNEUS - MOLAS =1FARMACIA ' NOVA li ÇAO - Bombas p�ra �so doméstico e ti�s indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii � e todos os acessorios e peQas para automo- �

,de ROBERTO 11., BORST I! PARA O LAR. SOrilme?to co�pléto e vapado de LUSTRES, CA�TIÇAI� LO- II � tores. l
. _ . . ii OS, de ARANDELAS, I ·MATERIAL ELETRICO em geral para lnstalaçoes de li : Consultem os preflos dessa fl'rma antes :1a que dllilPoe de maIor sortlmen- :j I Í di" 'd d C d GE ii : 'Y •

to na praça e oferece seus artj- li uz e orça e q?a_quer I�apacl a ,�. ,o�ta <;>�e�s "

.

a prazo. .�! : de comprarem tudo o quese refere a auto- :
gos à preços vantajosos ii A nossa seçao de lOstalações' atendera-;com: prt::steza a qualquer pedIdo de i; f: moveis e caminhões. =lRua Mal. Deodoro 3 - Jaragua ii instalação de luz e força. .

.- I
. ,l ,�: __r _

'

,

'

ii = ' :
'J ii.

.

. ',- '
"" ,f � , JJ : ,:

��_ �=:::==:::===:::::��==:==:::=:::==::::::==::::::=====:::.-::===:==:::==:::::::::::::::::===:::=d' e��··.··.·�,·_·,,·····,:·,,·.····�t"' ..··,,·.·�:;'��··*·-:'·,:······�··�······· ..·�.. ·�·.. ·.:".:,:.:�··.··..�a

o Cincoentenário
do, C. A. Baependi'

O presidente do C. A.
Baependi, ao ensejo do
cincoentenário do Clube,
recebeu da Assembléia
Legislativa Estadual o

seguinte telegrama:
27 Assembléia Legís

lativa Catarinense, por
proposta daputado Luiz
de Souza, acaba aprovar
voto congratulações com

essa tradicional associa
ção Jafaguaense pelo
transcurso do seu' cín
coentenário de fundação
,e de permanentes ativi
dades sociais e esporti
vas em beneficio da so

ciedade desse próspero
'municipio. Sau d a ç õ e s

Lenoir Vargas Ferreira
1°. Secretário Assem
bléia Legislativa SC.

VENDA DE TERRA

negócio �e OCHsiõo Produtos da':

Vende-sé um Bar
e Negócio com es

toque, em São Ben
to do Sul, com um

ótimo ponto, na ci
dade.
Preço a combinar

na Av. Argelo, 55.

BAR FLÓRIDA
São Bento do Sul

.Indústria de Calçados
Gosch Irmãos S.A.

Caixa Pasta 1/ 11

- Jaraguá do Sul -

II Santa Catarina

��-----

antes de comprar um piano .•.
um Schwarfzmann

�il!
ouca

,

o melhor som no móvel mais atraente!

• Apresenta 88 notas, 3 pedais, cor
das cruzadas e chapa de metal. Diver

s�s modelos'e vários preços. Ouça uma

demonstração sem compromisso.

REVENDEDOR AUTORIZADO.

Casa Lothap Sonnenhobl
.

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

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPI N'HAS, ETC.

Câmara Municipal
RESOLUÇÃO Nr. 23

O cidadão Ney Franco, Presidente da Câma
ra Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas

atribuições.
'

ATENDENDO ao que foi requerido por Eli
sabeth R. Gressinger, em grau de recurso de ato
do snr. Prefeito Municipal, anulando a concorrên
cia Pública de venda de uma Iimousiae pertencen
te a Prefeitura Municipal.;

'ATENDENDO ainda ao que dispõe o art.
63-XI da Lei Organica dos Municipios; e

ATENDENDO, finalmente, á deliberação do
plenário da Câmara Municipal, Resolve:

Art. 1°. - Tornar enexistente a decisão do sr.

Prefeito Waldemar' Grubba que anulou a concor

rência pública de venda de uma limousine de pro
priedade da Prefeitura Mnníoípal e, em consequên
cia, valida, pata todos os efeitos legais, a venda
ef�tuada á Elisabeth R. Gressinger.

Ar,t. 2°. - Esta: resolução entrará em vigôr na
data de sua publicação, revogadas as "disposições
em contrário.

Comunique-se, registre-se e publique-se.:
Sala das Sessões, em 6 de Março de 1956.

NEY FRANCO
Presidente da Câmara Municipal

RESOLUçAo Nr. 24

O cidadão Ney Franco, Presidente da Câma
ra Municipal de Jaraguá do Sul, no uso da suas

atribuições.
ATENDENDO ao que foi requerido por Pau

lo MoreUi, em grau de recurso de ato .do sr. Pre
feito que o deraitiú do cargo de Inspetor Escolar
Municipal;

ATENDENDO ainda ao que dispõe o art.
63-XI da Lei Organica dos Municipios : e

ATENDENDO, finalmente, á. deliberação do
plenário da Câmara Municipal, Resolve;

Art. 1°. - Torno nulo o ato do snr., Prefeito
Waldemar Grubba que exonerou do cargo de Ins
petor Escolar Municipal, o cidadão Paulo Moretti
e, em coneequêneia readimiti-Io no cargo.

Art. 2°. � Esta resolução entrará em vigôr na
da data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Registre-se, comunique-se e publique-se .

Salas da Sessões, em 6 de Março de 1956.
,

NEY FRANCO
Presidente da Câmara Municipal

Auto Jaraguá S.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO ,

Por este edital ficam convidados os eenhores
acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Or
dinária, em sua séde social, a Rua Mal. Deodoro
da Fonseca. n/ cidade de Jaraguá do Sul. as 15 hs,
do dia 3 de Abril de 1956, afim de deliberarem
sôbre a seguinte ordem do dia:

1°. - Exame. discussão e aprovação das oon
tas da diretoria, Parecer do Couselho
Piscal e do Balanço Geral;

28• _:_ Eleição 00 Conselho Fiscal para o exer-
cicio de 1956; I

3°. - Assuntos de Interesse da sociedade.
NOTA: Acham-se à disposição dos senhores

acionistas, os documentos, a que se refere o art.
99 do Decréto-Let n. 2.627, de 26 de Setembro de
1940.

' '

Jaraguá do Sul, 3 de Março de 1�56.
FRIEÚJUCH BARG - Presidente

A.

Dr. Murillo Barreto �e Azevado
I ADVOOADO I

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

lal'aguIÍ do Sul

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Manoel F. da Costa _�.A. Preteitura Municipal de Jaraguá do Sul Industria de -Calçades 'Gosch Irmãos S/A.
Comércio e Indústria

abre crédito espeoial
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

de Jaraguâ do Sul, no uso das suas atribuições
que lhe confere o inciso VI, do art. 74, da Lei Or
ganíoa dos Municípios, decreta:

Art. 1.) Fica aberto por conta do excesso de
arrecadação do corrente exercicio, o crédito espe
cial de Cr$. 26.970,00 (vinte e seis mil novecentos
e setenta eruzeíros) para atender ao pagamento de
despesas efetuadas com a aquisição de vacinas, pa
ra o combate ao surto de pestes que assolam o

Muníeipío,
Art. 2,) Revogam-se as dispoaiçõea em eonträ

rio, .
entrando este decreto em vigor na data de sua

publicação.
NANOBL 1". DA COSTA _ diretor-presidente 10.

Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, em
de março de 1956.

JOÃo LUCIO DA COSTA .: dlreror-comercíel Waldemar Grubba - Prefeito Municipal
-João M. Verbinenn - Dir. do Dep. do Exp.

Ademar 1\1. da Silva - Escriturario Z. 5

, Portaria Nr. 51 :t==::::::::.:=:::�:::::.:::::::::=:::::._-::::::=:::::::::::::::;;;:::::::::::::::::::::::';::�O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal i! I. It•• e .'. UI�. u � .ee
..

de Jaraguá do Sul, no uso das .suas atribuições, II
� V Ei

resolve: Nomear o ginasiano Honório Demarchi, ii
para exercer interinamente o cargo de Professor !I

212151900 padrão. "Q", dó Quadro Unico do Município, e de- ii. . ,

signa-lo para ter exercicio na escola "Darcy- Var- i! Medicamentos e Perfumarias,

gas" de Grota F,unda, no primeiro distrito do Mu- II ' Simbolo de Honestidade
244.955,60 .. Oonf P t
360.465.60 605421 20 nioipío. Registre-se e cumpra-se II lança e res eza

. ,

I
Prefeitura Municipal de Jar"aguá do Sul, em

I ii
A que melhor lhe atende ii

2 de março de 1956 I! e pelos menores preços ii
20.000,00 W Id G bb P f'· M

.. l�' , :!a emar FU a - Ie eho unlclpa '- .__ __ . ._ 11

Cr$ 3.914.246.70
-- -- _ __ __ ;.o"

WURMKUR
Filmaron der Firma Boeh

ringer-Mannheim, das bekann
te deutsche zuverlaessige und
unschaedlíohe Ban dw u r m
Mittel ist in deb besseren

CASA REAL Apotheken und Drogerien
wieder zu haben. Wirkt auch

Rua CeI. Emílío C. Jourdaa, 141 bei anderenWurmanen. Tuben
(Defrontre ao Cine Buhr) mit drei Kapseln oder Oel in

493.004,60 '- .....::Fla
__-_es_c_h_'e_h_en_zu_'_1.0._gr_.__

281.537,4'0
204.032,70 I62.635,80
84.413,30
17.3ã9,90
19.938,3'0
25.000,00
90.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.õ08,6Q

1;346.210,60

Relatório da Diretoria

Senhores acionisfas:
,

Atendendo as disposições estatutárias, temos, o
prazer de submeter a V/ apreciação o balenço geral,
conta de lucros e perdas e demais documentos rela
rívos as nossas atividades no decorrer do exercicio
de 1955, óra findo, já com a aprovação do honrado
conselho fiscal.

'

Julgamos que esses' documentos Vos elucidarão
suficientemente, motivo porque ebetemo-nos de maio
res comentários. Permanecemos, entretanto, a Vosso
inteiro dispor pare quaisquer esclarecimentos que
julgardes necessário.

Itapocuzinho, Ieragué do Sul, 20 de Pevereiro
de 1956.

BALANÇO GERAL
encerrado em 31 de Dezembro de 1955

ATIVO
,

Imobilizada
Imóveis
Benfeitorias

Eslável
Móveis e Ihenelllos
Veículos
Máquinas e Motores

Dispanlvel
Caixa e Bancos

Realizavel a curla e longo praza
Mercadorias 1.535.714,30
Letras a Receber 253.153,20

.

Sêlos 36.227,40
Obrigações de Guerra 1.200,00
ôemovenres

,.

23.460,00
Combustivel 8.230,00 .

Participações 250.000,00
Petrobrás 800,00
Adicional Lei 1.474 12 734.10

Conla Transitória
Pilial - Duas Mamas
Pilial - São Prco. do Sul

Conla de Compensação
Ações caucionadas

Total do Ativo
-:

123.214,20
255.768,60

\

378.982,80

167.883,30
124.942,30
104.030,40 396856,00

391.467,70

PASSIVO
Ião Egixivel

Capital
EXigivel II curto e longo prazo

Contas Correntes
Gratificações a Pagar
Dividendo n. 7

Conla Transitória
Matriz-ctpilial- S. Prco. do Sul 360.465,60
Matriz-c/ Pilia,! - Duas Mamas 244.955.60 '605.421,20

Reserns
Pundo de Reserva�
Fundo de Desenvolvimento
Pundo de Depreciação
Fundo pl deved. duvidosos
Fundo para Instalações
Fundo de Previsão

Conta de Compensação
Caução da Diretoria 20,000.00

Total do Passivo Cr$ 3.914.246,10
,

1.500.000,00

1.157.545,60
25.000,00
90.000,00 1.272.545,60

136.169,80
111.251,80
117,064,30
52.025,60 I

50.059,80
49.708,6'0 516.279,90

Irepocuztnho, Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro
de 1955.

'

MANOBL 1". DA COSTA - diretor-presidente
JOÃo LUCIO DA COSTA - diretor-comercial
e g.l. reg. sob n. 32.084.tD.E.C. e no

C.R.C. n. 479

Demonstração da Conta de "LUCROS e PERDAS"

CRÉDITO
Mercadorias
Juros e Descontos
Alugueis
Total do crédito Cr$

DeBITO
Ordenados e Aposentadorias
Selos
Despesas Gerais
Impostos
Combustivel
Seguros
Comissões
Gratificações a Pagar
Dividendo n. 7
Pundo de Reservas
Pundo de Depreciação
Pundo de Desenvolvimento
Pundo para Devedores Duvidosos
Pundo para Instalações
Pundo de Previsão
Total do débito Cr$

1.279.651,70
58.158,90
8.400,00

1.346.210.60

ltapocuzinho, Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro
de 1956.

'

MANOBL 1". DA COSTA - diretor-presidente
JOÃo LUCIO DA COSTA - diretor-comercial
e guarda � livros reg. sob. 32.084, na

D.E.C. e n. 479, no CRC

DECRETO Nr. ,2 Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas a comparecerem a assembléia geral or

dinária a realizar-se no dia �7 (vinte sete) de Mar
ço do corrente ano, ás nove horas na séde social.
afim de deliberarem sôbre a seguin'te ordem do
dia:
r 1°. - 'Discussão e aprovação do Balanço e

mais documentos referente ao exercicio
de 1955.

'

2°.._ Eleição da Diretoria.
3°. - Eleição do Conselho Fiscal.
4°. _ Assuntos de Interesse social.
Jaraguâ do Sul, 27 de Fevereiro de 1956.

WALTER GOSCH - Diretor Comercial
HERTA GOSCH - Diretora Técniea

Acham-se a disposição dos senbores acionis
tas no escritõrio desta soeidade, os documento! a

que se refere o artigo 99, do decréto-lei n. 2.627,
de 26 de Setembro de 1940.

dass

Portaria Nr. 50

IIO sr. Wàldemar Grubba, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições, I
resolve: Transferir Isaura Koehler.' ocupante do
cargo de Professor padrão "Q", do Quadro Unico
do Municipio, da escola "Darcy Vargas" de Grota
Funda para a escola "Vereador Artur O. Meister"
da estrada Garibaldí no primeiro distrito do Muni-
eipio. Reglstre-se e cumpra-se

Prefeitura Munícípal de Jaraguá do Sul, em
2 de março de 1956.

Waldema.r Grubba - Prefeito Municipal

Alpiradores de pó "ARNO" e outros tipos
Bicicletas "Nacionais e Estrangeiras"
Câmaras de ár, Bombas p. Bicicletas etc.
Desnatadeiras "WestfaJia", Descascadores etc.
Enceradeiras e Exaustores "WALITA" e outros tipos
Fogões econômicos "REIS" e elétricos "FAME"
Garrafas termicas "LIDER" e "CLIPPER"
Harmonios "TODESClllNI" (Catalogo a disposição)
Imagens religiosas de PRATA BOLIVIANA
Jarras termicas e outros tipos
Kaól e Brasse (para limpar metaes)
Liquidificadores "WALITA" e outros tipos
Maquinas de costura, VIGORELLI e outras
Rovidades em geral, sempre em stock
Oleo de Peróba (para limpar moveis)
panelas de pressão "MARMICOC" diversos tamanhos
Quadros de paisagens e fiores
ltefrigeradores "FRIGEDAIRE"
Selins para bicicletas e sobrecapas
Talheres Inoxídavel "HERCULES"
utensilios em geral para Dona de C�sa
Vasos de Cristal e Vidros para Conservas
Xadres "Taboas de Imbuia e Figuras"
Ypiranga (Lustre para Sapatos) "MARVEL"
Zivi "Artigos de Cutelaria em Geral"

V. S. encontrará pelos menores preços na

conceituada C A S A R E A L
Chuveiros elétricos "FAME" e outros tipos
Acordeões "TODESCIllNI" diversos tamanhos
Soda Caustica "Pyramid"
Artigos para presentes em geral

Rádios "Siemens do Brasil"
,Espremedores de Batatas
Alicates, Martelos, Torquesas etc.
Louças de Porcelana "Schmidt" e "Real".'

Tudo isso V.S. encontrará na

PARECER DO CONSELHO PISCAL

Os abaixo assinados,' membros efetivos do
conselho fiscal de Manoel P. da Costa S.A. - Co
mércio e Indústria, no' exercício de suas funções,
declaram, ,na forma da lei que, tendo examinado
detidamente, os livros, balanço geral, demonstração
da conta de lucrós e perdas, inventário e demais
documentos relativos ao exercicio encerrado em 31
de Dezembro de 1955, e, contatado a mais perfeita
ordem � exatidão dos mesmos, são de parecer que
exprimem a verdodeira situação da sociedade, pelo
que recomendam a aprovação na assembléia geral,
bem como os atos praticados pela diretoria no de-
correr do ano de 1955.

.

Ilapocuzinho, Jaraguá do Sul, lOde Pevereiro
de 1956.

assinados: RODOLPO TEPASSÉ
ADÉLlA D. MULLER
AGOSTINHO V. ROSÁRIO

Dr. Francisco Antonio Piccione
��.DICO

Cirurgia Geral de adultos e criança" CU
I nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras e Homens.
Especialis,a em doenças, de crianças

Atende no HOSPITAL DOS FJmROVIARIOS
(Clara Hrusohka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESOS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. '

coR. 'IJpA - SANTA CA1rARJ[NA

JARAGUÁ DO SUL -

Apotheke "Scb'ulz"
JABAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARPUMERIEN

Das Symbol der Rechtschi'lffenheit, des

Vertrauens und der Díensrbarkett, die Sie
am besten zu den geringsten Preisen bedient.

HertJorragerul bewährt bei:

Rheuma HexenschuB
Ischias Nerven- und
Gicht Kopfschmerzen

Tabletten Erkältungen • Grippe
Togai ist im ID- und AuslandbewIhrtundãnerlwmt- eswlrkt
ruchUDd zuverlleaig.Selblt lu hartDlckigeuFIlIeo wurdea ....
Erfolge erzielt. UDIChIdlich und gut vertriiglich. Togalverdieot
auch Ihr Vertraueo - macheo Sie Doch heute eiDeQ V_chI
Togal-TabletteoaiDdbaalleoApothekeoerbild �

Bayer & Cia. Ltda.
,Rua Mal. Deodoro da

Ponseca, 183, bieten an:
BATBRIBN - PNBUMATIKS -

FBDBRN und allen Zubehör
und Ersatzteile fuer Auto
motore.

Holen Sie sich' die
Preise dieser Pirma ein,
bevor Sie alles kaufen,
was sich auf Automobile
und Lastautos bezieht.

Asthma

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO OQ POVO DOMINGO DIA 105-1QM

ESTATUTOS SenhorasCongregação
de Jaraguá do Sul

Evangélica das
Santa Catarina

da
-

com suas. orações e bons exemplos e com contribuições
mensais para a realização dos fins da Congregação, visitam
os pobres, necessitados e doentes e desempenhem os cargos
que lhes forem confiados. § 2.) - Sócias contribuintes são as

pessöas que apenas colaboram para os fins da Congregação
mediante suas contribuições.

CAPITULO V

CAPITULO I

Origem, SMe, Natureza, Fins e Fundadores
da Congregação:

Art. 1. - A Congregação Evangélica das Senhoras de
Jaraguá do Sul, Santa Catarina, com séde nesta cidade, a
Rua José Bonifácio, constituida a 3 de Fevereiro de 1955, de
duraçãç por prazo indeterminado, destína-se a congregar as
senhorss evangélicas de reconhecida piedade e virtude, com
o fim de louvar Nosso Senhor Jesus Cristo na pessôa dos
pobres, das senhoras necessitadas de auxilio caseiro, espe
cialmente dos doentes inválidos, amparo à infância, socor
rendo-os corporal e espiritualmente e' promover pela prática
da humildade e da simplicidade e pelo exercicio da caridade
extrema de qualquer vaidade ou respeito humano, o aper
feiçoamento das pessôas que dela fizerem parte. §. 1. - Esta
Congregação poderá filiar-se a Comunidade Evangélica Lu
therana de Jaraguá do Sul e ao Sinodo da Igreja Evangélica
Lutherana do Brasil. § 2. - Para colaborar com outras
instituições de caráter análogo, será necessária a aprovação
da autoridade religiosa, para cada caso. § 3. - São consi
derados fundadores os seguintes sócios:' Olga Henschel
Mahnke, Hildegard Geffert Grubba, Hertha Frenzel, Melanie
Quandt de Miranda, Rosa Maria Kühl Kampke, Anna Ehlert
Wehrmeister, Hilda Schade Konell, nse Kolbach, Teonilda
Marquardt, Luísa Bruns, Erna Breithaupt, Ida Breithaupt,
Brunhilde Mahnke Schmöckel, Felicitas Mahnke, Elsa Müller,
Hilda Baumgaertel Behling, Martha Schlünzen, Margarete
Schlünzen e Gertrud Apel, as trez últimas alemãs e as demais
brasileiras, todas domésticas, residentes na cidade de Jara
guá do Sul,«

Da Admissão e dos Deveres das Sócias Ativas:

Art. 15. - As senhoras que desejarem fazer parte
ativa da Congregação, devem dirigir o pedidO de sua ínscrí
ção à presidente, e, esta resolverá sôbre a admissão das
mesmas, depois de ouvir em particular cada uma de sua

companheira de diretoria e o diretor-espiritual e que, não
havendo informações desfavoráveis Ou oposição da parte do
diretor, a presidente proclamará em sessão os nomes das
senhoras admitidas.

Art. 16. - São deveres das sócias ativas: esmerar-se
no cultivo das virtudes cristãs, para edificação do próximo,
especialmente os necessitados; rezar pelos pobres e pela
Congregação; comparecer pontualmente as sessões mensais
e os de outras datas e aceitar com alegria os encargos ou

trabalhos que lhes forem confiados; auxiliar a obra com uma

contribuição mensal, com trabalhos nas sessões e agenciando
donativos para a mesma; visitar nas datas previamente
marcadas, os doentes e necessitados de auxilio da Congre
gação; visitando os enfermos e pobres devem ocupar-se de
todos os membros da familia, verificar com 'a prudência e a

máxima díscreção se os filhos são batísados, se sabem as

orações e as fazem com exatidão, se vão á escola e ao

catecismo, se fizeram a comunhão, em suma, atender a tudo
que diz respeito à moralídade e bem estar da familia e

tambem assistir e administrar os ensinamentos de Cristo aos

moribundos que visitem e preparar do melhor modo possí
vel cada doente, assim como prestar os últimos serviços aos

falecidos; em todas sessões devem entregar a secretaria
uma folha com a relação das visitas feitas e dos socorros
distribuidoà durante as referidas visitas, contendo em resumo

as notas tomadas nas cadernetas; devem abter-se de fazer
de seu bolso donativos aos seus doentes e pobres, para que
não haja desigualdade na dístríbuíção dos socorros, sendo
preferivel que tudo se faça por intermédio da Congregação.

CAPITULO VI

CAPITULO II
Da Administração:

Art. 2. - A Congregação será admínístrada por uma

diretoria composta de uma presidente, uma vice-presidente,
uma secretária, uma tesoureira, e terä um diretor espiritual,
que será sempre o pastor da Comunidade Evangélica Luthe
rana de Jaraguá do Sul.

Art. 3. - São deveres dos membros da diretoria: a)
Manter e dirigir a Congregação dentro do espírito da fé,
caridade, humildade, simplicidade, bondade e paciência entre
as associadas e nas relações destas com os pobres, dentro
das normas básicas da cristandade; b) - desenvolver uma
atividade incansável e desinteressada em pról da Congrega
ção; c) - desempenhar com eficiência e prontidão os cargos
e tarefas assumidas.

Art. 4. - São atribuições dos membros da diretoria:
a) - reunir se semanalmente, 'em día e hora fixos, para to
mar conhecimento do estado dos doentes e das necessidades
dos pobres, e fazer a distribuição conveniente dos socorros;
b) - nas mesmas reuniões, participarão 8S sócias ativas e

os assessôres, para ouvirem as instruções e conselhos do
diretor-espiritual, bem como para tomar conhecimento do
relatório dos trabalhos realizados e assentar providências
para o bom andamento e progresso da obra.

Art. 5. - Compete ao diretor-espiritual: a) - Presidir
as sessões na parte que lhe estão afétas; b) - ser o fiel
conselheiro da diretoria e zelar pela assistência espiritual
dos necessitados; c) - salvaguardar as fina:liQ�des espirituais
e sociais da Congregação e vetar todas as propostas e

oríentações contrárias a estas finalidades.
Art. 6. - Compete à presidente: Representar a Con

gregação em juizo e fóra dele: a) - preparar as sessões,
determinar as convocações extraordinárias e das assembléias
gerais pela execução dos presentes estatutos e dos regula
mentos que emanarem da' diretoria; b) - apresentar anual-
mente, um relatório sucinto do movimento do ano social;
c) - autorizar a tesouraria a saldar as despesas comuns da Dás Festas e Assembléias Gerais
Congregação e a fazer as compras comuns; d) - resolver os A t 19 A C

-

I h
'

di da
casos de menor importância que surgirem nas várias ativi- _.

r. .
-

. ongreg�çao ce e rara o Ia s

dades da Congregação e provídêneíar os de urgência, dando maes no 2. d?ml�go de MaIO e, em Dezembro ,�e
conta depois à diretoria se o asssunto fôr de importância; I cada ano realizara a festa do Advento. Em meio

e) - para as compras e despesas de maís vulto, a p�esidente desses comemorações predominará !:I palavra de
ou qualquer outro membro da diretoria por ela mdicado, Deus o cântico e a oração.
acompanhará a tesoureira; f) - para a retirada de dinheiro '

':l' • •

depositado nos bancos, os cheques deverão ser assinados �rt. _O. - T?dos os anos, �a ta. qumta-fe��a
pela presidente e pela tesoureira. do mes de Fevere ..ro, celebrar se-a uma essernbléta

.

Art. 7 - Oompete a vice-presidente: Coadjuvar a pre- geral ordinária, pare a qual serão convidadas rodas
sídente e substítuí-la em seus impedimentos. as senhoras sócias da Congregação em que se

Art. 8. - Compete à secretária: a) - substituir a vice- , ,. '. �

presidente em seus eventuais impedimentos; fazer o expe- aprese_otara u� relerõrro clfcu'!stanclado sobre a

diente oficial; matricular as sócias e 08 pobres necessítados; suuaçao da entidade e onde sereo tratados os as

elaborar .as atas e ler as mesmas; .c�dar do arquivo. . sunlos atinentes ao bem estar e progresso da obra
Art. 9. - Compete à tesourelra. a) - arrecad�r todas da Congregação discutindo e emitindo pareceres

as quantias pertencentes à Congregação, pelas quals é res- _ '.'
'

.

ponsável até dar-lhes destino conveniente; pagar todas as sobre o relal.OI 10 apresenta�o pela preSIdente, ho�o-
despesas autorizadas pela presidente; escriturar o livro caixa logar ou regIstrar as soluçoes tomadas em carater

q�e fechará todos os mêses, apresentando de trez em �ez provisório pela diretoria, tomar qUdlquer resolução e
meses um balaJ?cete à diretoria que o mandará exammar medida dtinente ao bem estar da Congregação con.
pelo conselho fiscal; apresentar à assembléia geral o balan- - •

cete anual de receita e despesa. tanto que nao. se. opon�am a estes eSlat!-1t.os, eleg.er o
Art. 10. - Perde-se o cargo: a) - pela renúncia volun- novo corpo dIretivo e fIscal para o eX2rClCl0 segumte,

tária! acei�a pela diretoria; b) - pela distituição por parte sendo a v.otação secreta e por maioria de votos,
da diretorla� e.l!1 c�so _de f�lta grave, a �ritério da mesm!1; cabendo o voto de desempate ao presidente do as
c) - pela ausenCla nao Justificada às reunioes, durante um meso

sembléia. § 1. _ O convite de convocação será feito

.
CAPITULO m com a antecedência de uma semana pelo menos.

Dos Auxiliares da Diretoria: § �. - As assembléias gerais extrdordinárias serão

Art. 11. - A diretoria será coadjuvada por assessôres sempre convocadas pela diretoria, quando houver
em número nunca inferior a sete e por um conselho fiscal, necessidade de pronunciamento dos demais sócios
composto de dois membros. § 1.) - Os assessôres, nomeados da Congregação.
pela diretoria, fornecerão com a máxima urgência as infor-
mações que lhes forem solicitadas, bem como terão o seu

interesse dirigido para a mulher e mãe evangélicas, assis
tindo-a e confortando-a, corporal, espiritual e moralmente.
§ 2. - O conselho fiscal, escolhido todos os anos pela
assembléia geral, terá como atribuição especial: a) - examinar
anualmente o balanço de receita e despesa, sôbre o qual
dará minucioso e explicito paracer no relatório que a pre
sidenie deverá apresentar à assembléia geral; para êste fim,
goza de plenos poderes no sentido de examinar todos os

livros, no que toca ao exercício de sua missão, cabendo-lhe
o dever de denunciar os erros ou abusos que descobrir e

ficando pesponsável pelo parecer e pelas denúncias.
Art. 12. - Para tornar mais eficaz e· assistência, e

dentl,'o dos limites do zêlo e da prudência, a diretoria poderá
organizar grupos de auxilial'es. ou mesmo criar e manter
secções várias, tais como dispensários, ambulatórios, creches,
asilos, tendo cada secção uma diretoria, de livre escolha da
diretoria da Congregação e tantos auxiliares quantos forem
necessários.

Da Admissão dos Enfermos e Socorros:

Art. 17 .
...:_ A presidente ao ter conhecimento de algum

enfermo, irá _'U fará visitá-lo para informar-se de suas ne

cessidades e designara a visitante a quem a secretaria fará
logo a devida comunicação, remetendo os socorros deter
minados. Os socorros serão distribuidos em espécie, ou por
meio de vales e só em casos -extraordínäríos poderão ser

dados em dinheiro. Quando fôr indispensável dar o socorro

em dinheiro, a visitante tomará cuidado em que lhe seja
dado o emprêgo devido.

'

CAPITULO VII

Das Fínanças :

Art. 18. - A caixa da Oongregação será' alimentada:
por coletas que se rea:lizarem nesta cidade em favor da
entidade; pelas coletas feitas nas reuniões e assembléias;
pelas mensalidades das senhoras sócias ativas e contríbuín
tes; pelos donativos, legados, etc., destinados à Congregação,
para auxilia-la na consecução' de seu mister; pelos auxilios
e subvenções dados pelos poderes públicos.

CAPITULO VIII

CAPIífULO IX

Da Representação Legal:
Art. 21. - A Congregação é representada,

ativa e .passivamente, em juizo e fóra dele, com em

todas as relações com terceiros, pela presidente, ou

suas substitutas e, para os casos previstos em esta
tuto com mais a tesoureira. § único - As sócias
não respóndem, nem mesmo subsidiariameme, pelas
obrigações que expressa ou intencionalmente forem
contraídas em nome da Congreq:ação.

CAPITULO X·

Das Alterações DOS Estatutos e Dissolução
da Congregação:

Art. 22. - Os presentes estatutos só poderão
ser alterados se as circunstâncias o aconselharem,
devendo a votação, alcançar 2/lJ dos sócios em

assembléia especidl.
.

Art. 25. - A Congregação Evangélica das Se
nhoras de Jaraguá do Sul, considerar-se-á' extinta,
quando o número das sócias fôr inferior a cinco,
caso em que a Comunidade Evangélica Lutherana
de Jaraguá do Sul administrará a mesma até a or-

CAPITULO IV
Das Sócias:

Art. 13.) - Poderão fazer parte da Congregação as

senhoras casadas, solteiras e, viúvas, devendo as casadas
obter permissão de seus maridos e as solteiras de seus pais
ou das pessôas de quem dependerem, sendo o número de
sócias ilimitado.

.

Art. 14.) :..__ Haverá duas classes 'de sócias: ativas e
contribuintes. § 1.) - Sócias ativas são as que concorrem

ganização de idêntica instituição a do presente esta

tuto. § 1. - Ultrapassado o prazo de cinco anos,
descontado todo o passivo, serão entregues os bens
à Comunidade Evangélica Lurherena de Jari.lguá do

Sul, para serem aplicadas em obras a que a mesma
se dedicar.

CAPITULO XI

Das Disposições Transitórias:

Art. 24. - A primeira diretoria fica constituida

pelos seguintes: Presidente: Olga Henschel Mahnke,
brasileira; domestica; Vlce-presídente : Hilda Hin

sching, brasileira; Tesoureira: Eva Kopmann, alemã;
Secretária: Hildegard Geffert Grubba, brasileira;
todas domésticas, casadas, residentes nesta cidade
de Jaraguá do Sul. O Conselho Fiscal fica consrt
ruído pelos seguintes: Hildegard Kaesemodel e Irma

Gramkow, brasileiras, casadas, domesticas, residentes
em Jaraguá do Sul.

Art. 25. - Fica a 1 a. diretoria autorizada a

legalizar os presentes estatutos, na forma da lei.

Jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1956.

Olga Hensc"el Ma"nke - Presidente
. EVIJ Kopmann - Tesoureira

'

Hildegard Geffert' Grubba - Secretária

Reconheço verdadeira a firma supra de Olga
Henschel Mahnke, Eva Kopmann e Hildegard Gefferj
Grubba. '

Jaraguá "o' Sul, 7 de Março de t 955.

Em testo. HAS da verdade.

O Tabelião Hilario Alido Sc:"ioc:"et
Escrevente

.I!"'!!!!!!�----!!!!!!!!!!I••

Leopoldo

MUUIS

�
AS P1lltJLAS DO
AB:BAO-E MOSS
!AO INFAlllVEtS
" Na ,Ptfsiio de V� ,�'I; e � moie:srras do 1

flGADO �

,'ESTO,MAGO
� IMJEST1NOS '.

'�Ada,V�,
P·�to�,
Coftc:.M 60 F�

GoJi'6., D:irsestõd Penosas,
Deres ee 6sfo.m:,,�gn, Mão

"",H8� Re�n:çCio de e'illlhs�

"'"Vende-se ;;;toda part,�:

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka
kiselros, Mací
eiras, labotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

•

Seidel

JCorupe

_

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIH" MINANenRA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a :.ua própria!
f;vitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo uma LOIIBBIIJUEIRA
.

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

- J O I. N V I L L E

t!:::'-::::::::=::::::=�:::::=:::::::::::::::::::::::t:=::::::==::::::=:::::::::::::.,,:::::::�

[ IDll. !EruIClHI IA1ITlF:MI!NN 1
�i MEDICO CJIRUBGI.t\O !l

li Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
" r
ii sidades de ColÓnia (Alemanha) e POrto Alegre :i

" �
!I CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B
"

ii CLINICA GERAL
II
ii
II

ii
ii Consultório e residência:
!! Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405
I:

ii \ CONSULTAS:

ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 �oras

II, Pela tarde " das 14 1/2 ás 17 1/2 boras 'lii Atende chamados tambem à Noite I:

::�):::::::.":=::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::"'.:::::::::::::::::::::::::=0:::

Longa pradea em Hospitals Europeus
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1.) O ôíndícato dos Empregados no Comércio

,�>!!!!!!!!i�!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!1!!!1!!!D!!!B!!!!!!!!!M!!!A!!!R!!!Ç�0!!!!!!!!!D!!!B!!!!!!!!!!19!!!D!!!6!!!!!!!!!!!!!!!!!!S!!!A!!!N!!!T!!!A!!!!!!!!!�CA!!!T!!!A;R;;IN�A�!!!!!!!!!N�.�t�.8�8�1
de Join,vilIe, chame a atenção dos snrs, Empregado-

___;, _
res das cidades de Guaramirim, Jaraguá do Sul e

Corupá, exercentes da respectiva ceregoríe profteste

Reaistro C ivi I nel, pera o desconto e recolhimento do Impôsto ôln-
"

dical, �os termos do artigo 682 da Consolidação
Artur Müller, Oficial do Re- das LeIS do Trabalho.

========� gistro Civil do r", Distrito 2.) Dito impôsto deverá ser. descontado na fo-

Inlendencia de Clrlpá.· De- Estrada Corupí _ São Benlo. o sr, Henrique Bagatolli, da Comarca [araguá do Sul, lha de pagamento do .mês de Março, pera ser reco-

poísde uma série de con- Podemos afirma,r que to- residente em Rio Negri- Estado de Santa Catarina,. Ihid? ,no mês de �bril ao Banco Inco, e correspon-

vereações, protestos e ram recomeçados oa tra- nho. Brasil. dera a remuneraçao de um dia de trabalho, assim

contra-protestos, viu-se balhos da Estrada Co. Dia 17 o sr. Rodolfo faz saber que comparece- .considerado:
O sr. Prefeito Municipal rupä-São Bento, agora Paulo Pereira, gerente ram no cartório exibindo os a) l/ãO (um trinta ávos) do salário percebido

obrigado a cumprir o com- duas turmas. Tam- do Banco Inco de Porto documentos exigidos pela lei em Março, quando o empregado fôr mensalisla;
acordo com o PTB, no- bem o sr. vereador Jo- União. afim de se habilitarem para c) a iinportância de uma diária 0'0 equlvelente
meando para Intendente sé PasquaJini recebeu r A todos. os aniversa- casar-se: a 8 horas, quando se tratar de trabalho por dia ou

Distrital de Oorupá o sr. comunicação nesse sen- 'rjantes" os cumprimentos Edilal N. 5.962, de 9·5 56.
por horca); 1/11:0 (évos) da lmportâncla total receblda no

Ernesto Blunck, que se tido do sr. Sseretärle da .do "Correio do Povo".
o

diga de passagem é pes- Viação e Obras Públí- ..

Vicente José Klinkoski e mês d� Pevereíro, quando fôr o trabaJho feito por

soa bem conceituada. caso
' Enlace Perelra-Klenen Maria Luci Dlemonr 118re'a, empreitada ou comissão. -

'

Mas, embora não fos. Teve lugar sábado dia Ele brasileiro solteiro '.5.) Os .empregedos quando admitidos fóra da

se por escrito, o PSD Aniversários. Fazem anos 3, nesta cidade, o.enla- opetiá�io domi�i1iado � época pr�vj�ta pare a .quíração do IMPÖSTO SIN-

tambem tinha promessa hoje o sr. Fidélis Barat- ce matrimonial da gen- rasident� neste distrito no DICAL, não ücarão isentos do pagamento, devendo

de nomeação de candí- to e a srta. Ivete Stul- til senhorlta Lute Alves 'Mõrto da Bôa Vista, flIho as importâncias serem descontadas no fim do primeiro
dato,' seu e, não satísteí- �e:;ín!f:!�ent� em Rio Pereira, filha do casal .de José' Klinkoski 'e: de mês de Irabalho, e recolhidas ao Banco Inco, .em Guias

ta sua pretenção, rOIDo
Amanhã a sra. Nisia

José-Lídia Pereira, com Sofia Reiniak Klinkoski.· que serão. fo��ecidas pelo Sindicato.
'

peram os seus. campo. o sr. Luiz Kienen Ju- ,.

.. .

[olnvllle, 4 de Março ,de 1956.

nentes com o partido, Rubini, esposa do sr. .níor, comerciário, filho ·op·Ee:rla�r'l'abrasdlloetr�, .)�odlte:trfJ, Sindicalo dos Empregados no Comércio de Joinville
considerando-se extinto Faustino Rubini, resíden. d

.

d tri 1 L
. ,mlCI Ia a e .

Daquele dístríto. te em Joinville; o sr. K� In us rJa Gr. UlZ residente neste distrito no <;ARLQS CASSOU - Presídenre

Helmuth Neitzel; a sre: K�::::. e e ertrudes MÔÍ'ro da. Bôa Vi.sta, fÍl�a
-,

.
'

fugiu Nery Moreira. O sen- Irmgard Bleich restden- Ao jovem casal e seus
de Antomo Fra�clsco I?le-

tenciado Nery Moreira, te em Corupá e a srta, dignos progenitores oe mo�t e .de Marta Cothilde
que cumpria pena 'de Hilda Pradí, filha do sr. cumprimentos do "Cor-

KleID �Iemont.
dois anos na cadeia '10- Eugenio Pradi, residente reio do Povo".
cal, acaba de fugir, não em Itapocuzínho.
sendo até agora recap- Día 13 o sr, Rodrigo
turado. Nícoluzzí; o sr. Jorge Er-
Na' noite. de 8 do cor- schíng; a sra. Ana Bleich

rente, pelas 23 horas, e a sra. Zélia Sehmídt
Ne\'y pediu ao soldado Hafermann. esposa do
de guada para que lhe sr. Norberto Hafermann,
desse um chimarão. O farmacêutico nesta ci
soldado o deixou sair e dade.
quando fóra, Nery amea. Dia 14 o sr. Francisco
çou arrancar de uma ar- Modrock, industrial em

�a e f�i saindo de bar- Estrada ,Jaraguá Ij:squer. f�COlß· rfCIICR O'frlga,
.

dIante do moldado do. Na' mesma data a I U
boqUIaberto. . srta. Adalzira Piazera COM'fRelO � ß- O 'lU'II

======�=====

Sub.delegaoia de Carupá. Foi; ·fun.�i�n�ria dá Empresul:' .,! U
"

,

'.
nomeado sub _ delegado nes�a Clda.de.

� �'p:oUéia' 00 ,JCorupá o .t\lttd.�_ dIa �� t��':l�cor Convite'
2u• sargento da Policia

re, a- ,data natal�o�a do
,

M'l't M I P
sr.' José PasqualIDl, ve'l A D' t

.

d GI
I 1 ar, s.r.. anGe an- reador residende e .

Ire orla' a I.!rsco�a
tateão VIeIra. Corupâ

m TécDlca de ComérCIO

. . D' i5 G
São Luiz, de Jaraguá do

fiscaiS de fazenda. Foi prG· Althai ' 0;3r. t ermBalno Sul, sente':'se sumamente

m�vi�o para a zona de o , resl en e em
"

u- honraDa em convidar
JOInvIlle, o atual Fiscal Ipenau. Na mesma data

as. autoridades, os pais
ena Jaraguá, sr. Osm�r dos alunos e o povo em

Borges, sendo transferl- 'geral para assistirem à
do para .est� mu.nicipio O governador.' batisará a�la inaugural da refe- Fósforo, Cálcio, Arseniato
o sr. Anton10 ZJJllIIler·

,
... flda Escola, a realizar- e Vanadato de s ó d i o

mann! que servia em '

. () mdiOSmho se no dia 12 do oorren-

RodeIO.
CUR!TIBA _ Deverá' te,

no Salão Cristo Rei,

Dr. José Carlos S. Tiago. Por ser bafisado amanhã DO
às 20 horas.

áto do sr. Governador Palacio Iguaçú. um dos
Contando com � Reu

Jorge Lacerda, foi pro- dois ind'ios encontrados
honroso c0n;tparec�men

movido desta oomarca perdidos na Serra .. dos t?, para maior brIlha�
para a de ãa. entrancia Dourados. A cerimônia tls,mo deste áto, antem

em São Francisco do Sul terá lugar na capela do padamente externamos

o dr
.. José Carlos S. Tia� p�lacio, ofician.do o ar.ce-, �f����o�elhores agrade.

go dIgno Promotor Pú- bISpo metropohtano e ser-' ,.
blico. __

vindo de padrinhos o go•. ,

Jaraguá do Sul, 7 de

�utoridade digna, cum. vernador Moisés Lupion e março de 1956.

prldora do seu dever o sua esposa. (ass.) A Diretoria
ilustre membro da �a
gistratura catarinense
deixa aqui seu grande
número. de amigos e o

respeito de toda a po·
pulação.
"Correio do P o v o"

.. ,t

cumprlmeBta o dr. S.
,Thiago pela justa pro
moção desejando todas
as felicidades no novo

,

cargo.

�o 0'0 P o v TAL

L LOCAIS

E' para que chegue ao co

Casamenlos. Realízaram-
nhecimento de todos! mandei

se ontem na sala das. pas�ar o presente ed1.tal que

audienciás os seguintes
sera pubhcad� pela Impren:

C a s am e n tos: Hadelin sa. e em cartono ond: sera

Fritzke com a srta. Luzi
atixado dui ante. I, dias._ SI

Radünz e Osório Tissi alg�em souber de algum im

com a srta Joa F'l' I �eEhment.o acuse-o para os

_

" na I lpp. tins legall> _

ARTUR MÜLLER
.

Ohclal

MA'$'SA,S
AllMENTlclAS

S/E ,M._P R E
- -,

AS MELHORES

EICELElfrtS

CONTÉM

m!illllFJ Ê IlElllillÉl!lliiiiElu=e;" .. i4# II iE n�iEEiE!!_l�

Maleitas, Tremedeira
- CURAM-SÉ RAPIDAMENTE COM -

'

"Capsulas Antisesohicas
M inancora" I"I Em Todas as Boas Farmácias

-I É um produto dos Lab�ratórios MINANCORA I
I - Joinville - Sta. Catarina -- I
1ii15llli!!11I!!!!E!!i!!!!!!!IIESI�II!EEl==r=s-i!!!iiiiii!IiE!I'��lIBE!iiI

ELEMuros r�lfICOS

ronlco dos convaleseentes

I ronico dos desnutridos I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam; Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

580 volts por Cr$. . .

5.500,00. Um motor A.E.O.·
legitimo alemão 220-580
volts 2,5 H. P. preço Cr$.
2.500,00. Uma furadeira de

Uma limousine ano 1940, bancada reforçada preço
4 portas, maFca Hudson Cr$ 6:000;00. Um gerador
,por Cr$ 8'5.000,00. Um 6 .volrs 40 amperis preço
motor a óleo crú A. B. C. Cr$ 4.500,OO�
Diesel. 12 H. P. t.�00 ro- Ver e tratar a Rua Lei
tações marca dinamarqués te Ribeirão 280, próximo
por. Cr$ 55.000,00. Um a Estação Ferroviária de
motor O. E.' 5 H. P. 220- Joinville.

I

:��::==::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::====::::::::::::=:::::::::::;::::::::::::::::::==::::::=:::::::==::::::=:::::::::::::::::::::.=:::::::::=:::::::::=::::::�::=:::::::::==::::::=:::===--::::.__••••:::-••_ •••••••••_----_•••_ _ ••••••_ _ ...

II Pudim Medeiros - A Melhor' 'Sob-remes-a===l
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Negócio da ocasião
COIIRA caSPA,

i UfDA DOS CI·
Vende-se

BElOS f DEMIIS

AncçofS DO"

URO tUdO.
TONICO CAPILAR

POR EXCHENCIA

•

lExlijam (» §albláo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
(f�!lÚ/I::·. da cu. W1E1fllElL llNllJllIT§nUAlL JoimrviHe y.BÁ���flCê,.,
.,</44.1.1 ESPECIALIDADE •
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


