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FPOLIS., 21 - Na sua, a efeito para o aumento
recente viagem à Capí- do potencial, a da con- NOVA YORK - Em
tal da República, o Go· currência é o passo íní- consequencta de dois tem
vernador Jorge Lacerda, eíal para que o Estado poreis que assolaram a

entre os vários assuntos de Santa Catarina venha r e g i ã o de Nova York,
lígados à admínístração I a obter maior possíbíli- morreram mals 166 pes
de Santa Oatarína; con- dade de aumento de KW. soas.

forme vimos divulgando, Essa coneurrêncía, já -x-

o do setor de energia aprovada. chegou à con- COlONIA - Toda a Rl0 - O Ministro do
elétrica merece des ta- elusão de que a da tír- catedral de Colonla será Trabalho, demitiu de suas

que por se tratar da eo- ma Suíça, a Braun Bo- aberta pela primeira vêz, funções os diretores da
lução de um dos mais veri, é a que melhor

I
desde a última guerra. A Radio "Mauá", a emissora

vementes problemas que atende às necessidades, igreja, consrruida há 700 do trabalhador, tusteuren
se relacionam como .o ficando ela responsável anos, foi sériamente da- do rigoroso inquérito a
desenvolvimento econô pela instalação detínítí-: nificada durante um ataque fim de apurar irregularl-
do Estado, qual seja o va de um turbo-gerador aéreo, em 1944. dades naquela emissora
da energia elétrica. 'no Oapívarí, que fome- -x- carioca.

cerá a Florianópolis e LONDRES - - 37 com-

ao norte de Santa, Cata- panhias exrrangetras ne

rina maís 12 mil KW de sua maior parte européias, RIO - O presidente da

energia. Presidiu essa aumentaram o seu capital República assinou decreto
tomada de preço o pró- ou iniciaram empreendi- n?meando o �el. Alberto
prio General Edmundo mentes no Brasil. Bíttencourt, diretor geral
Macedo 'Soares sendo As industrlae mais fa-,

do Departamento dos

que 8 proposta' vence- vorecldas foram as de Correios e Telégrafos.
dora orça em 15 milhões produtos químicos, equí
de eruzeíros, enquanto pamentos elétricos e au-

as demais foram bem tomóveis. BONN - Médicos ele-
mais elevadas: a da co- -x - mães virão auxiliar no-r

nhecida Westínghouse, VATICANO - Como combate à paralisia lnfan-
era de 30 milhões I acontece todos os anos, til. Afim de .lurar coçtra

a epidemia de paralisia
----------------------------------

infantil, Q govêrno da

M
.

República Federal resolveu
,

O 'çO
enviar à Argentina uma

,

,

missão médica formada
por dois' pediatras, dois

Há Relatórios e Rela- moço, esportista e idea- conhece vitória nem eneeteststés e dois ecom

tórios. Coisa economíca- lista. Essa disposição derrota". - penhuntes de doentes e

mente interessante, aus- moça, viril, .percebêmo- Testemunho moço, es- munida de todos os me

téra, com cifrões respeí- la já no preâmbulo do portista, idealista. dieamentos e aparelhos
taveis ou desrespeltaveís, referido Relatório: "me- E êntre o preâmbulo pare combater o mal.
às vezes; coisa fria, sí- lhor que dizer é fazer; e o capitulo, final de seu

zuda, burocratica outras melhor que prometer é Relatório, o presidente
tantas, e sem saborão realizar". Têmpera de de 54 do C.A. Baependi,
quasi sempre. E, se da esportista que só vê o dr. Muri1lo Barreto de
rotina paulificante pro- percurso para a meta a Azevedo, muito tem a • _

cura fugir, essa coisa se atingir, a vitória. Bélo dizer. E di-lo com fir- ----.------
torna encavacada, em- intróito a vitalizar uma meza, com lealdade; __..............................___..__ I

:...-----------

proada, 'tornando-lhe a personalidade animada. päu - päu, pedra - pedra. � . �
leitura, se feita pior ainda. ��:�:c�uentes, não os

I�
GOTUCANDO!... l�Raras vezes aparecem O c o n h e c i d o

Relatórios que, além de Testemunho mo ç o, "grupinho" do con-
consubstanciarem expo- sincéro, limpo, empreen- � tra, isto é a "tur- �
síções de fátos com os dedor, arrojado, ousado

� 'minha" 'da inveja, �
seus algarismos crús, re- às vezes, que deixa o

I
do despeito e da in-

Ivelam em suas linhas a cargo com' a conseíên- triga, anda "fula" 1.) O Sindicato dos Empregados no Comércio

disposição, a fibra,' o eía do dever cumprido, com o funcionalis-
de Joinville, chama a atenção dos snrs. Bmpregado-

dAI
.' •

á e que de cabeca erguida I I
res das cidades de Guaramirim, JaraO'uá do, Sul e

esve o, 8 energra, qUIÇ Y mo f e d e r a 1 pelo Õ

o Ideal de quem os i desceu as escadas de substancial aumen-
Corupá, exercentes da respectiva categoria proüsslo-

subscreve na

desincum-I
nosso Clube com a con-

I to que lhe foi con- I
nal, para o desconto e recolhimento do Imp,ôsto Sin-

bência de sua missão. vicção de que alguma cedido e por ter si-
dical, nos termos do artigo 682 da Conl;loli�ação

E, em tal se dand�, quan- coisa de útil fez para, o do ele equiparado,
das Leis do Trabalho:

,
,

do surge dentre os al- nosso querido Baependi. � quanto aos venci- � 2.) Dito impôsto d,:_verá ser descontado na fo-

garismos e rígidos pre- E fê-lo fê-lo com de- � mentos, às classes � lha de pagamento do mes de Março, para ser reco-

ceitos estatutários a fi- nodo e a'bnegação e de- f Armadas da Nação. � Ihid? ,no mês de !,bril ao Ba�co Inco, e corresp�n-
gura de seu responsavel, �assombro espo.rtivos, o � Até um individuo � I,dera .

a r�mu?eraçao de um dia, de trabalho, assim

sente·se-lhe dêsde logo i Ilustre ex-presIdente do

�
mirradinho, aniqui- I

considerado. ,"
as qualidades referidas, 'Baepeudi, dr. Murillo lado, fraquinho, à a) 1/30 (um trinta ávos) do salário 'percebido
aquilo que se conhece Dr, Murillo B. ele Azeveelo Barreto de Azevedo, a que m enganaram em Março, quando o empregado fôr mensalisla;
como sua característica quem cumprimento ca- � que "flashes" signi- �, b) a importância de uma diária ou 'equivalente
-�,a �ua personalidade., lorosamente. com as p�- � ca "garrafa", e que � a 8 horas, quando s� tratar de trabalho por dill ou

Esse raro prazer têmo- Preâmbulo relimado sub- lavras de VIctor Hugo. � por isso fiCOll ape- � por hora; "

lo com o Relatório do limado no final d� ex- _ Sómente vive quem luta, � lidado de "garrafi· � c) 1/30 (ávos) da importância total recebida no

Clube �tlético Baependí, posição com estas pala- Quem tr,az
n'alma e sobre f

nha", até esse indi-

I mês de F�vereiro, q�é1�do fôr o trabalho feito por
exercíCJo de 1954, óra vras fiDais de Roosevelt: d igni

. bal[R trIonte viduosinho "pouca larela, empreJlada DU comlssao.· ,

impresso e d' t 'b'd "É 't Ih
. um es o ma ave; vida" anda danado .

'd f' d
I I� rI UI o mUI.o me or �rrls- Quem galga o áspero cume f com os

federaiS.!
3.) Os empregados quando admiti �os ,ora li

entre. 08 consoclOs bat;- car COIsas. grandIOsas, de um d�stino al�vantado; • �poca prevista para a quitação do IMPOSTO SIN-
p.endlanos. :Êsse R,elato- alcançar trlUnfos e gló- Qllem �aI pens!itivo e cheIO Mas nada disso lm-

DICAL; não ficarão isentos do pagamento, devendo
rIO tem personali�ade, é rias, mesmo expondo·se �-v:���Ta::����ã�ihos, � �ft��� J�!Sdi�� ,,�: a� importân e serem descontadas no tim do prim�iro
humano, é CO�CISO, é � derrota, do que formar tôda noite, tôdo dia, � quanto a cainçalha mes de Irabalho, recolhidas ao ßanco Inco, em GUias

h�nesto, _ é revlgoran,
te. fila. ?om os pobl'es de ou um santo trabalho,

A I late, a c a r a van a I que serão fornecidas pelo Sindicato.
Le-se nao um calhama- espIrIto que nem gozam ou então um grande amor.

"., . . I 6
90 relambório mas uma muito nem sofrem muito passa . ManJaram.... Jomvll.e, 4 d� Março de 196,.

exposição sen�ata, justa, porque vivem nessa pre� I Jaraguá, Março de 1956. � JOCAPf � Sindicato dos Empregados no Comércio de Joinville
.enérgica. Testemunho númbra cinzenta que não Um Baepeneli.no � � CARLOS CASSOU - Presidente

� ����."""..",..,

,
!

....

Diretor: ARTUR MüLLER Gerente: PAULINO PEDRI

Maior volume de energia de Capivarí
para a" capital e o norte Ido Estado
ACRÉSCIMO DE 12, MIL KW -, FIRMA
INDUSTR,IAL D:A' SUIÇ� VE�CEDORA
,- - DA CONCURRENCIA '-,--

Quinze milhões' de cruzeiros a despeza
com a instalação do novo tubo-gerador
,- da Siderúrgica Nacional de Tubarão '':_

NOTAS"
'NOTICIAS

S.S. o Papa Pio XII, dará
sua benção apostólica dos
balcões da Basílica de
São Pedro, no domingo
da Ressureição.

-x�

-x-
Na longa conferência

que o Chefe do Execu
tivo manteve com o Ge
neral Edmundo Macedo
Soares, Superíntendente
da Companhia Slderúrgí
ca Nacional, foi aborda
do o problema em rela
ção à Companhia Side
rúrgica Nacional, no Ca
pívarí, que atualmente
produz apenas 8 mil KW.
Das medidas já levadas

-x-

Teslemunho

A missão que partirá
para Buenos Aires, é che
fiada pelo dr. Naghel.

Três Flashes
Por J. DE CASTILHO PINTO

MUNDO
, O episódio havido com o marechal Zu

cov quando da recepção que o govêrno rus

so ofereceu às embaixadas estrangeiras em

Moscou, no principio do ano, repítíu-se e,m
Fevereiro, no XX Congresso do Partido Co
munista Soviético. Naquela 'recepção, Zucov
achava-se presente mas, ocupando lugar
apagadísslmo : desta vez, novamente o ma

rechal se encontrava em lugar discreto, e

só "apareceu" quando chegou sua vez de
discursar. Aliás, é, sabido em todo Q Mundo
que Kruschev detesta Zucov e que esse es

tado de coisas é notado dentro ,do próprio
exército, onde uma ala apoia Zucov e Ro
cossevsk e outra Koniev e Wassilewski.
Não é de estranhar, pois, que muito logo
venha o marechal a cair em "desgraça" pe
rante os novos lideres soviéticos

BRASIL

Com a prisão do major Veloso e a fu
ga para a Bolívia do major Vitor e capitão
Lameirão, deu-se por encerrada a rebelião
de Jaeareaeanga. Agora, quando estamos
ainda no inicio do inquérito que há de apu
rar as responsabilidádes, fala-se em conee

ção de anistia à todos aqueles que, entre
11 de Novembro de 1955 e 1°. de Março do
corrente ano, estiveram envolvidos em mo

vimentos de caráter subversivo. Ora, a me

dida, talvês ditada' por motivos de ordem
sentimental, e se assim fôr, cheirando à
fraqueza, vem muito tora de tempo, e se

vingar, com ela abrir-se-à um precedente
perigoso, que poderá dar azo à futuras e

sangrentas quarteladas,
ESTADO

"O· Snr. é o primeiro governador que
traz contribuição ao govêrno Federal. Não
considero o fato inédito, porque o, conside
ro milagroso." Esta foi a expressão do Pre
sidente' Kubitschek, ao ouvir a exposição.
do governador Jorge Lacerda sôbre a coo

peração do seu govêrno ao Plap.o Nacional
de Desenvolvjmento Econômico. Vai assim,
o atual govêrno eatarinense, confirmando
aquilo que já uma vez dissemos nesta meso

ma secção, isto é que possue qualídades de

sobejo para bem governar o Estado. E se

continuar nesse caminho progressísta, den
tro em pouco Sta. Catarina se firmará ain
da mais no conceito da federação.

EDITAL
Impôsto Sin�ieal

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Edital de citaçãonegócio de OCHsião

,

o Cidadão Waldemar Rau, Juiz de paz em

Vende-se um Bar exercicio do cargo de Juiz de Direito da comarca de
e Negócio com loS- Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina Brasil,
toque, em,São Ben- na forma da lei, etc.
to do Sul, com um

ótimo ponto, na ci- FAZ SABER aos que o presente edital de ci-

dade. tação com o prazo de cinco dlas virem, ou dele no-

Preço a combinar tlcía tiverem que me foi dirigida a petição do teor

A A abaixo: "Exm". Snr. Dr. Juiz de Direito da comarca

derrotou o Estrela na partida de honra
na v. rgelo, 35.

de Iaragué do Sul - Diz, Jorge Bernado Mayerle,
,

BAR FLÓRIDÀ brasileiro, comerciante, estabelecido em Corupé, nes-
Confórme vinha sendo Ia patrocinador do festí- Getulio; júlio Valério e São Bento do Sul te muelcípío de Comarca, por seu bastante procura-

anunciado, realizou-se no val, e do Botafogo de Alcides; Dalmo, Nique, ---------- dor, advogado abaixo assinado, que LUIZ FEILER,
domingo que passou na Barra do Rio Cerro, afim Gervásio, Olivio e Menéll, brasileiro, maior, profissão ignorada, residente e do-
localidade de Nereu Ra- de re.alizarem o prélio de ' Juiz - Ary Lietz, com

� � � �' � t � � L
miciliado tambem em Corupá, sem justa cause, re-

mos, o festival patrocina- honra do dia esportivo, bôa atuação. cusa-se a receber a, importancia de Cr$ 3.000,00
do pelo Estrela Futeból pela conquista da taça Marcadores: Para o Bo- (trez mil cruzeiros) valor de 5 (cinco) mezes de elu-

Clube, em sua praça de "Artur Müller". Consegui- tafogo Bubi (2) e Zlco, e guel do prédio de propriedade de Irma Roedel, e de

esportes. ram os rapazes defenso- pera o Estrela Dalmo e CO I\.TTE'M cujo imovel Luiz Feiler tem uso-fruto, sito na cida-
Grande assistência afluiu res da camisa alvi-negra, Júlio. 1 1 1 1 de de Corupá. Vem o peticionario recorrer a V.

ao gramado, onde quatro ao final dos noventa mí- Assim o Botafogo con- Excia., com a presente ação de consignação em Pa-

prélios do futeból tiveram nutos, espetacular vitória, quistou mais um precioso EXCELENTES gamento, visto, o senhor Luiz Feiler, não ter quert-
seu desenrolar. abatendo os locais pelo troféu pois realmente a ELEMUTOs T�NICOS do. de forma elguma os alugueis, que lhe são devi-
Como primeiro cotejo placard de 3x2. já ao fin- taça "Artur Müller", vem dos pelo peticionario, alegando tão somente, querer

do dia esportivo, atuaram dar o primeiro rempo, ven- aumentar a coleção ex- Fósforo, Cilcio, Arseniato que o peticionario desocupe o imovel, chegando
as equipes Aspirantes do cia o Botafogo por 2xO. pósta na séde social, apa- e Vanadato de s ó d i o mesmo ao ponto de o ameaçar com uma ação de

Botafogo de Barra do Rio No segundo período, recendo em plano desta- .l despeio, pois iá foi o peticionario chamado a um

Cerro, e do Estrela local, aumentou o placard pare cedo. Tonlco dos convalescentes escritório de advogacia desta cidade, pare que sem

terminando o préllo com 3xO, tendo o Estrela de- Finalizando temos á di- I fonico dos desnutridos I maís delongas desocupasse o imovel. MM. juiz a

um empate em dois tentos. minuido após com a mar- zer que o festival do Es- recusa em receber os alugueis, no caso, é um usual
Na cobrança de penallda- cação de dois tentos. Te- trela, certamente rendeu o Os Pálidos, Depauperados, expediente, para que o inquilino incorrendo em mo

des venceu o Botafogo, mos que anotar que o er- esperado, pois a não ser Esgotados, Magros, Mães ra, seja despejado do imovel, satisfazendo desta íer

conquistando assim rica quelro; Mario do Botafo- a chuva que veio preludí- que Ceiam, Crianças, ra-
ma o deseío do inescrupuloso locador. A vista do

taça. go, defendeu um penetre, car um pouco o bom an- quíticas, receberão a to- exposto, requer o peticionario a V. Excia. de acordo
No segundo cotejo, pre- quando o marcador acu- damento no período da niíicação geral do orga-

com o en, 972 e seguintes do Codigo Civil e 314
Iiaram as equipes do Agua sava 3xO para o Botafo- tarde, de resto tudo cor- nismo com o

e seguintes do Codigo de Processo Civil, a citação
Verpe, e do XV de Novem- go. Foi um prélio dos reu normalmente, no que da Luiz Feiler, para no dia e hora que forem deslg-
bro de Corupá, finalizan- mals disputados, e a vl- estão de perebene os des- � ct]D(Q'j'lIl1PDA1\ n nados, vir ao cartório receber a referida lmportancia
do igualmente o ,cotejo tória favorável ao Botafo- portistas e dirigentes do �@. � l!Jl� \IJIll de Cr$ 3.000,00 (rrez mil cruzeiros) medlaute quíta-
com um empate, vencen- go foi justa e 'merecída, clube de Nereu Ramos. ção caso recuse o pagamento e recebimento, seja
do entretendo após o XV

I pois sempre atuou melhor, feito o depósito da aludida quantia, sob as cautelas
de Novembro nos penal- apesar do gramado extra-

-------------,--------

da lei, e citado, para dentro de 10 (dez) dias o R.

tes, levando pelo feito nho, e das dificuldades I"""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''.....'''''''''!!''!�''''''''''''''''''=''''''''''''''''''='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�I contesíar a ação de consignação em Pagamento e

uma taça. Na primeira encontradas- quando se lö- D'" Benno Knudsen seguila, até final sentença, segundo o rito ordinario,
partida à tarde, defronta- ga em campo adversário. .a.-. tudo sob pena de revelia. Caso venha o R. à con-

rem-sé os quadros do Ipl- Assim o time de Barra do com especialização na Alemanhe testar o pedido, requer-se e desde já se protesta, pe-
ranga e do Acareí, ambos Rio Cerro, marcha invic- lo depoimento de testemunhas, cujo rói será deposl-
'integrantes da primeira di- to, éJpÓS a eleição de sua OPERAÇÕES da. Doenças do Sistema Nervoso - Díag- tado oportunamente em cartório, e por rodos os ge- �

d L J D A I .óstico - Neuro-Cirúrgica dos Ataques Cerebrais -

d ddRvisão a .. . o fina nova diretoria, com qua- Epilepsia _ Paralisias _ Plástiea de Lacunas Ósseas do neros de provas em ireito a mltl as. equer-se,
dos minutos, venceu o tro jogos realizados, ven- Crâneo _ Cirurgia da Dôr ainda, que V. Excia. julgue, procedente a ação e lhe
Acarai pelo apertado pla- cencendo dois e empatan- dê, na sentença quitação. Da-se a cause o valor de
card de 3 a 2, conquistan- do os outros dois.

'

Consultório: I Residência: Cr$ 3.000,00 para os efeitos fiscais. Nestes termos

do linda' taça. Como pre- A partida entre Botafo- Rua Mons. Celso n. 211 Rua COllIend. Araújo n. 193 P. E. deferimento -' Jaraguá do .Sul, 3 de janeiro de
liminar do cotejo de fun- go e Estrela ofereceu os Hdificio Pugsley Edificio Silva Lopes t 956. (Ass) Murillo Barreto de Azevedo. (Estavam
do, deveriam aluar os qua. seguintes dados técnicos: Sala 908 • 9°. andar Apto. D - 10°. andar

coladas estampilhas estaduais Ino valor de Cr$ �50
dros do Agua Verde e do, Primeiro tempo - Bota- c 1IT H. I �][ B A devidamente inutiliséldas com data e assinatura). Não
Ipiranga. Entretanto, o Ipi- fogo 2 Estrela O. Fina� - lendo sido encontrado o réo e encontrdndo-se o mes-

ranga resolveu entregar Botafogo 3 Estrela 2. mo em lugar incerto e não sabido é o presente para
os pontos á equipe alvi- Qua d I.' o s - Botafogo: citar a LUIZ FEILER a comparecer em cartório, no

verde-, que assim sem pre- 'Mario, Olindo e Marinho; Calçados dia 7 de abril do corrente ano, as 10 horas, afim

Iiar, ganhou uma taça. Lombardi, Tarcisio e Wal- de receber a importancia oferecida ficando outrossim,
Finalmente as t 6 horas, ter; Olivio, Bubi, Binder desde já, por este edital, citado para contestar o pe-

entraram em campo as (Acácio), Girólla e Zico. ll1Q) 10 O dido, dentro do prazo de dez dias, a contar do dia

equipes titulares, do Estre- Estrela: Osni, Renato e 11\ \Ur UI designado acima, o que,rendo, sob as penas da lei

I
Cl si não comparecer. E, para que chegue a noticia de

, c:( todos, mandou expedir este edital, que será afixado
Industria ·de Calçados Gosch Irmãos S/A. são os 'melhores e ii: no lugar de costume, publicado duas Verles no lor-

� �.,g.5 � ':'; nal local "Correio do' Povo" e uma vez no Diario
Assembléia Geral Ordinária - mais baratos - � � � .�.f '\" Oficial do Estado. Dado e passado nesta cidade de
Edital de Convocação _=_ c:( "'::l E'" ,.,' Jaraguá do Sul, ao primeiro dia do mez de março

c:( E ��:
. c: do ano de mil novecentos e cincoeilta e seis. Eu,

u.I 8, GI � � ã Amadeu Mahfud, escrevente juramentádo, o subscre-
2.t:1 l7u vi. (Assinado) Waldemar Rau, Juiz de paz em exer-

e· 3��J: 8. cicio_ Está conforme o original do que dou fé.
U') E� � ö 8 Jaraguá do Sul, 1 de março d� 1956.
O "u-::le
"

"'
... IT ... :J O escrevente.

O t�f�: AMADEU MAHFUD
GI � c õ-g

� g. G "ti ;:) -õ·
UI "4)G)�aQ. o .... o

-

""'" Q.c..,,02l
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Colaboração de WOB

o Festival ClubeFútebólEstre'lado
o Botaiogo

Produtos da:Pelo presente ficam convidados os' senhores
acionistas a comparecerem a assemblé�a ,geral or

dinária a realizar-se no dia 27 (vinte sete) de Mar
ço do corrente ano, ás nove horas na séde Bocial,
afim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do,
dia:

1°. - Discussão e
I �provação do Balanço e

mais documen.tos referente ao exercicio
de 1955. ,

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

WALTER GOSeH - Diretor Comercial
HERTA GOSCR - Direto:rà Técnica

Acham-se a disposição dos senhores acionis
tas no escritório desta socidade, os documentos a

que se refere o artigo 99, do decréto-1ei n. 2.627,
de 26 de Setembro de 1940.

'Indústria de Calçados
Goseh Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

Jaraguá do Sul

Santa Catarina

NUNCR EXISTIU IGURL

de ROBERTO M. HORST
" que dispõe de maior sortimen_
to na praça e oferece seus arti·

gas à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá

����

A S,
ESPINHAS, ETC.

,
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OORREIO DO POVO
.
DOMINGO DIA 25·3-19fi6 4

In�úslri8 �e C8lcu�os üoseH IRMßOS S/B. Prefeitura Municipal de Jaragaá do Sul Auto Jaraguá S.
L E I Nr. 7 INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O cidadão Waldemar Grubba, Prefeito Muníoí- Assembléia, Geral Ordinária
paI de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições.

OONVOOAQA-OFaço saber a todos os habitantes deste Muni- ..L

oipio, que a Câmara Municipal votou e eu poomul
go a seguinte lei:

Art. 1. - Fica concedtdo .a firma "Metais Do
co S. A,", isenção dos impostos de Industria e Pro
fissão e de Licença durante o prazo de cinco anos,
em que vai dedicar-se ao ramo de industria e ar

tigos odontológicos em suas várias modalidades.
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

16 de março de 1956.
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal
JOÃO MATHIAS VENBINENN
Diretor do Depart. do Exp.

ADEMAR M. DA SILVA
Escriturário Z-5

-

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas:

Atende'ndo ás determinações estatuárias e

prescrições legais, cumpre a esta diretoria apre
sentar-vos os documentos referentes ao exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 1955; a demons
tração do ativo e passivo, demonstração da conta
de "lucros e perdas" e parecer do Conselho Fiscal.

Pelo estuco dêstes documentos, podeis verifi
car a situação desta sociedade, que se apresenta
sólida, sendo o resultado do exercício satisfatório,
permitindo a distribuição de dividendo compensador.

Este, senhores acionistas, o relatório com que
vos apresentamos os documentos do exercício de
1955, que serão submetidos a vossa apreciação na

pr6xima assembléia ordinária.
Jaraguá do Sul, 25 de Janeiro de 1956.

WALTER GOSpH - Diretor Comercial
HERTA GOSCH - Diretora Técnica

Demonstração do "ATIVO" e "PASSIVO"
em 31 de Dezembro de 1955

ATIVO

PASSIVO
Não Exigivel

Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Depreciações

Exioivei a curlo e longo prazo
C; Correntes, salde credor
Titulos a Pagar
Dividendos a Pagar
Contas Garantidas

Conlas de Compensação
Caução da Diretoria
Idem dos Representantes

Mercadorias
Juros e Descontos
Lucros e Perdas

A.

Por este edital ficam convidados os senhcres
acionistas a se reunirem em Aisembléia Geral Or
dinária, em sua séde social, a Rua Mal. Deodoro
da Fonseca, n/ cidade de Jaraguä 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 con

tas da diretoria, Parecer do Oouselho
Fiscal e do Balanço Geral;

2°. - Eieição do Conselho Fiscal para o exer

cicio de 1956;
3°. - ASliluntos de interesse da sociedade.
NOTA: Acham-se à disposição dos senhores

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

Jaraguá do Sul, 3 de Março ds 1956.
FRIEDRICH BARG - Presidente

'500.984,60

59.797,20
139.540,20

1.100,00
510.671.30 711.108,70

32.043,90

8.994,10

38.000,00
Cr$ 3 816.535.50

800.000,00
170.907,50
331.958,70
624.894.50 1.927.760,70

794.849,00
219.761,50
120.000,00
716.224,30 1.850 ..774,80

DÉBITO
2.439.679,90
152.121.10 2.591.801,00

81.962,50

Despezas Gerais
Juros e Descontos
Fundo de Depreciações
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Espécial
Dividendos a Pagar

15.598,60
94.410,00
120.000,00 230.008,60

Cr$ 2.903.772,10

Aspiradores de pó "ARNO" e outros tipos
Bicicletas "Nacionais e Estrangeiras"
Câmaras de är, Bombas p. Bicicletas etc.
Desnatadeiras "Westfalia", Descascadores etc.
Enceradeiras e Bxaustores "WAIJTA" e outros tipos
Fogões econômicos "REIS" e elétricos "FAME"
Garrafas termícas "LIDER" e "CIJPPER"
Harmonios "TODESCIllNI" (Catalogo a disposição)
Imagens religiosas de PRATA BOIJVIANA
Jarras termícas e outros tipos
Eaól e Brasso (para limpar metaes)
Liquidificadores "WAIJTA" 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 flores
hefrigeradores "FRIGEDAIRE"
Selins para bicicletas e sobrecapas
Talheres Inoxídavel "HERCULES"
Utensilios em geral para Dona de Casa
Vasos de Cristal e Vidros para Conservas
Xadres "Taboas de Imbuia e Figuras"
Ypiranga (Lustre para Sapatos) "MARVEL"
Zivi "Artigos de Cutelaria em Geral"

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

CASA
Rua CeI. Emllio C. Jourdan, 141

(Defrontre ao Cine Buhr)

REAL

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
ceguelros, Ke
kíselros, Maci
eiras, Iabotica
beiras, ele. Ro
seiras, Dehllas,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupä

I Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pessõa N°. 704

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

.

- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

t::..-:=:::::::.:=:::=::.=:::e::::::==::::....�:::::::::::::::::::::::::::;;;::::::::::::::::::::::.;:::\

Ir I••••el. eese.UI.·· II� h!!
- JARAGUÁ DO SUL - II

il "
U Medicamentos e Perfumarias :1

ii Sb����OnQ�e �O��:!it���e II
q H
ii A que melhor lhe atende l!

I �:::::::::::��==_.�=:;!:��:::::::=::�:�::==�=:::===»

Apotheke "Scbulz"
JARAGuA DO SUL

Imobilizado
Imoveis e Benfeitorias

Estavel
Moveis e Utensilioe
Utensílios Diversos
Veículos e Semoventes
Maquinas e Acessorios

Parlicipações
Emprestimo Lei 1474/51

Disponível
Caixa

Realizavel a curio e longo prazo
Mercadorias 1.176,546,80
'CI Correntes, saldo devedor 80.898,40
Titulos a Receber:
em Carteira 18.009,00
em Cobrança 79.647,00
em Caução 1.170.303,00 1.267.959,00 2.525.404,20

Conlas de Compens&ção
Ações em Caução

20.000,00 � �18.000,00 38.000,00
Cr$ 3.816.535,50 MUD A SJaraguá do Sul, 25 de Janeiro de 1956.

WALTER GOSCH - Diretor Comercial
HERTA GOSCH - Diretora Técnica
EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKE,L -

Contador reg. C.R.C:S.C. n. 16.001.

Demonstração da conta de "LUOROS e

PERDAS" em 31 de Dezembro de 19551CRÉDITO .

2.865.034,30
37.206,20
1.531,60

e-s 2.903772.10

Jaraguá do Sul, 25 d� Janeiro de 1956.

WALTER GOSCH - Diretor Comercial
HERTA GOSCH • Diretora Técnica JJ:::::::::::======--.:::::===:::::::::::::::r:=:::::=::::::==:::::::::::::::::::::�
��n�!t�:�e:'IÕ��c.�.�������� -'I ]))JRo ·1E�llClBI KAUfMANN ��

" �PAREOER DO OONSELHO FISOAL:: MEDIUO CIRURGIAO II

OS abaixo assinados, membros do Conselho 11 i!
Fiscal da

I

sociedade anônima "Indústria de Calça- II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
dos Gosch Irmãos S/A.", tendo examinado detida- :Ii,! sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre Ir;!mento O balanço, demonstração de "Lucros e Per-
das", relatório da diretoria e contas referentes ao

li CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II

exercicio de 1955, encontrando tudo em perfeita II CLINICA GERAL IIordem, manífestam-ss favoravelmente ao critério ii Longa pratiea em Hospitais Europeus li ------.----adotado, por entenderem que o mesmo consulta .. ..

os interessss sociais. li Consultório e residência: ii Auxiliar de escritório
E, consequência, este conselhs é de parecer II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 lique as contas e documentos apreciados shejam I: CONSULTAS: IIaprovados pela assembléia geral dos . sen ores . ..

acionistas. II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas IIJaraguâ do Sul, �5 de Janeiro de 1956. il Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas Il
C ARLOS LEOPOLDO MEY ii ii
LOTHAR SONNENHOHL i.. Atende chamados tambem à Noite .U
THEREZITA ROEDER

.."\\ �_ _._ _ _ _ _._ ....!{ .

.......... ._ _ .....•.__ - __ _ _ .

MILHÕES
DE PESSOAS Tb USADO COM
80M RESULTADO O PGPUUI

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A slAUS ATW.TOIlJ a DB_sn
o FtcaclO. o Baoo. o CoraçAo, o
Estomaco. os Pulma... a Pela
Produz Oore. nosOU08. Reum..
tlsmo. C.,u Queda do Cabe-
ao Aneml Aborkle.

Cerasula. o m't1c.i1co
• tom. o popular depur.Uvo

ELIXIR 914
IROfenGivo ao .rpRlsmo. Airada
fiI coma um 11cô,. Aprovado co

mo auxiliar no tratemento da SI
FILIS. REUMATISMO da me..

.,a ori,.m. pelo O. N S. P.

MEDIKA�1ENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

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

Zauopfaehle aus

Taromã-Holz,
2 Meter lang,
hat abzugeben:
A ONS BUHR

Rua . res. Epítacío, 79
Iaregné do Sul.

Asthma
Ein »Vollbçd« mit Nivea er

frischt und hält die Haut
geschmeid(g. Wie gut.
daß es Nivea g�ib�t'd!JII��

Wir werden darauf euí
merksam gemacht dass
díe Tabletten

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

6 H 49

WURMKUR
Filmaron der Firma Boeh

ringer-Mannheim, das bekann
te deutsche zuverlaessige und
unschaedliche Ban dw 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.

Precisa-se de um, com

ou mesmo sem pratica,
que seja inteligente e ,te
nha bôa caligrafia.
Melhores informações,

com Manoel F. da Cosia S. A.,
em Itapocuzinho.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



O ii·· F�b"r�5;-_"7�:I;;iln�i���ia;-llj\ii \ii Maleitas, Tremedeira
,

" I
- CURAM�SE RAPIDAMENTE COM -

-AN-O-XXX-V-I----JA.-RA-O-U-Á-DO-S-U-L----D-OM-'-NO-o-,-2-n-D-B----
....-'!'I!'!'!"'--.---',.."..-.....--N.-t.-88--3 " Capsu I,as Antiseson icas m

!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������������.. Minancora" I
Calcehina ','O EU S"'I Em Todas as Boas Farmácias m
A saude das crianças -I

� um produto dos Laboratórios MINANCORA I
====== Deus, é a natureza

Vlajanles. Embarcaram muitas felicidades à pe- Especifico da dentição ���I���C;r:�:�:a��:!� ,�' Jo.inviIle +'. Sta. Catarina
- I

ontem, pará São Paulo, quenina Rita de Cássia Nos cânticos dos passarinhos 1H!IE�!!!l!EI_--:I!IE�::= 1!!!!!iII!:_i=:!ai!!!!llllIlllliElElE

afim de visitar sua filha e aos seus pais. A CALCEHINA contém Nos sorrisos das criancinhas .�::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::".:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::;�

e parentes o sr. Fran-. . . todos, os
. elemento�

.

de Na branca espuma do mar f( CÍfniea de 0111011 .� Ouvidos - lariz e Garganta
. li

lseo Gretter ê sua es- �R1vers�nos. Faz�m anos que necessttarn os díver- II
.

ii

osa, residentes, em Ri- h�Je o Jo,:em Joao Olau- sos orgãos em formação I ��c���:,ãt ;:r.�óca I! DO •• 10 IA•••••••'1. ',!i
eirão Cavalo-Nereu Ra- dío Braga, o sr: Alfred� das crianças. E sublime e magestoso -. ii MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA "ii

mos.
Funke e � menma AnetI

Tonifica os musculos e
Brilha mais que a própria ii A melhor aparelhada em -Santa Catarina li

Nosses votos de feliz Maffezzolb.
saneia os intestinos, im- Que do alto, a terra��::i!: !i, Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" ii

viagem. Aniversaria-se amanhã
pedindo toda e qualquer Este povo mau, perverso e ii - J O I N V I L E -

- li
.

a exma. sra. Paula Mey [escabroso ii iiSenle lo,a. MarCIa Mara, Souza, esposa do sr. dr. infecção intestinal. ...�::::::::::::::::::::::::::::::�!:::::: ::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::�••

é o nome da_galant� ga- Luiz de Souza, deputado A CALCEHINA vale o A humanidade caminha Ill!EE!l=!m!iiiii!I!l!!!I!I!iI!I!IE==Il!=el!�:�ali!i!!ii!!l!l'-!E5!"
rota, que veio enrlque. - estadual; o sr. Emílío A passos largos para a des- I II4 I f I,., seu peso em ouro. .

. [truíção

I
cer a p. P·T' o ar e.l", Bleich e a sra, Ana Lei- Em todas as farma ·as -

--

do casal Werner-Elzíra thold, esposa do sr, José' CI 'g Santo e"tngélhodes�parece Iii Foto PI"azera IHorst.
, _ Leithold.

o nosso o re coraç o lU .

Nossas congratulações. D·· 27 D
.

I Das alturas Deus e�clama I' �,===========

.1H
ra , o sr. ame ríantes os parabens des-· Com ternura e piedade iii' Jaraguá do Sul _ Telefone 296Bllizadl. Na igreja Nos- amann. ta folha. Aproxima-se de mim .'

sa Senhora do Rocio, em Dia 28, a sra. Josefina Si em teu coração iii
,

Curitiba, teve lugar, quino Maes Dias, esposa do sr. Enlace Bruch - Raulen'era Ainda resta _.

,-ta-feira da semana pas- João Bonifacio Dias. Realízou v se dia 21 do
Um pouquinho de bondade

I AGORA MELHOR INSTALADO BEM

.1sada, dia 15, o batizado Dia 29, o menino Do- corrente o enlace matri-
F. M. CARVALHO

DEFRONTE Á PREFEITURA MUNICIPAL
da galante menina Rita nato, filho do sr. Alvino monial da gentil senho- ".

de Cássia, diléta filhinha Seidel. ríta
' Heide Bruch, filha Ig ---

.

;"1·do casal Snr. José de Dia 30, o sr. Luiz G. do sr. LUiz Bruch e de I!I· n
Castilbo Pinto - Snra. es. Airoso e a menina Ilka, I·:· Atende tambem lor.8, a qualquer hora iii,
nizia Mafra Pinto. Foram filha do sr. Guilherme sua exma. esposa d. EI- III
Padrinhos o Dr. Vergilio Moeller.

sa Bruch com o sr. Ray- ;!iiEIIIIIIiI!IIEI!!I�ll:.if !!i!ii$!IEE!!�I.
mundo Rautenberg, re- 1:=1[:.:;'-' ,_IU_UI_IU_ ... _UI_III_IU_ 11_111_'.

Cani e Snra., sendo que Dia 31, o sr. Walter sidente em JoinvilJe.
ao áto batismal compa- Schütze e o menino Wal.
receram inumeros pa- dino, filho do sr. Carlos O "Correio do Povo"
rentes e amigos do ea- Mey. cumprimenta desejando
sal, 'desejandö. todos, A todos os aniversa- felicidades.

o o
LOCAIS

. Dr. Fernando A. Springmann
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé�
dicas da Universidade do Distrito Federal

'Cllpiea Médica - Cirnrgia Geral - Partos
COIIRA CASPA,

.

QUfOA DOS CI�
BElOS f DEMAIS

• fI�ÇOES DO "

DuR) CABELUUlJ.

Consultório e Residêneia : Rua Preso Epí
täoio Pessôa n. 206 (ex-residencía de· dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs .

TONICO CAPILAR

POR EXCHENCIA O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRl MINANCORA���"�-'����II��""�
·Sot. Atiradores Progresso I
DOMINGO· - .

Dia 10. de Abril I
). Realizará sua Tradicional Festa de [

J TIRO REI I
•••G.... �

8 horas - Reunião dos Atiradores e Associados na Séde Social [
DOERING (ex-Salão Sohn). i"

8,30 horas - Partirá a caravana para a residência do Rei, aoom- �panhada pela banda musícal.

I:12 horas - Intervalo.
'

14 horas - Inicio do TIRO REI e premios.

I:18 horas - Intervalo.
20 horas - Inicio do BAILE.
22 horas - Proclamação do Rei e Cavalheiros.

IO BAILE SERÁ ABRILANTADO PELO

1 AFAMADO JAZZ PROGRESSO DE TIMBÚ

���JI��JI_
(f-:: =:::::::::=:::::::::=:�:::::::==::::::::=:::=:-.:::::::==::::::::=::::::=:::::::::=::::=::::::::::==:::::::�::::::::::::::::::::::::�::::�:::::::::::::::::=:::::::-::::::::::::==::::::::-.:::::::::=:::;::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::..:::::::::c:=::::::=::::::�:::::::::=:::::::::==:::::::::"

:1
.

Pudim Medeiros. - A Me·lhor Sobremesa . ii
�:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::=::::::::::::�::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::=::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :-::)}

Vermitugo sua�'e e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta!

t?:::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::\i SERVE ,PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

!! CHÃO DE CASA li ME o n, 1, 2, , e 4
ii ii Proteja a saúde de seus tilbos e a sua própria!
:: "Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

Iii Vende - se um na ir remédios
li Rua Rio Branco, com li Compre boje mesmo uma LOMBRIGUElRA
ii 18 m. por 38. ii

.

MINAICORl para o seu filhinho. I'L=::�::::.:::J
.

""",,__E_,_u_m_._pr_o...dJ_ut_ö_jo_�_\r_a_�o_�_at_t_ri_�_s_M_in_a_n_co_r_a_-=
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente nesta cidade,
a Rua Quintino Bocaiuva,
filha legitima de Pedro
Zimmermann Junior e de
Paullna de Souza Zirn-

R g."stro ,CI"'YI"I se Weiler Schwarz.e Ela, brasileira, solteira,
A_rtnr M�Il.er, Otic�al �o �e. doméstica, domiciliada e

gistro Civil do r
'.
Distrito resídenre nesre distrito, em

da Comarca [araguá do Sul, Iereguestnho, filha de João
Estado de S�ta Catarina, Kitzberger e de Cathartna

Brasil. Kitzberger.faz saber que comparece-
ram no cartório exibindo os Edital N. 3.967, de 21-3-66.
documentos exigidos pela lei Felippe Bruehmueller e

afim de se habilitarem para Evalina Zimmermann
casar-se:

"

Ele, brasileiro, solteiro,
Edital N. 3.966, de 21-366. balconista, natLfral de Mas-

Jorge Schwarz e saranduba, domiciliado e

Catharina Kitzberger residente nesta cidade, a

Ie, brasileiro, solteiro, Rua CeI. Procópio Gomes
lavrador, domiciliado e de Oliveira, sendo filho
residente neste distrito, em legitimo de Alvino Brueh
Jaraguasinho, f i I h o de mueller e de Maria Brueh·
Ignacio Schwarz e de Ro· mueller.

mermann.

É para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
ser.í· publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado durante I) dias. Si

alg�em s�uber de algum im
pedimento ,cuse�o para os

tins legais
ARTUR MÜLLER - Oticial
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ESPECIALIDADE-

pois conserva e desinfecta a sua roupa.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


