
Municipal Perde a Prefeitura
Preíétes Aprovados .,_ A Comap duas AçõesVoto de Pezar - .

.

.

Devolvido ao Comprador o Automovel

Câmara
-

Com a presença dos
vereadores Ney Franco,
Fidelis Wolf, João Ber
toli, João Lucio da Cos
ta, Augusto Silvio Pro
doehl, José Pasqualini,
Mario Nicolini e Artur

•

Müller, realísou-se mais
uma sessão da Câmara
Municipal.
Após a leitura do

expediente usou da pa
lavra, o sr. vereador
João Lucio da Costa, li
der da UDN que propoz
a inserção em ata de
um voto de pezar pela
prematura morte do sr,
Geraldo Krause, o que
foi aprovado por unani
midade de votos. Gom a

palavra o sr. vereador
Augusto Silvio, fez lon
gas considerações sôbre
o aumento do custo da
vida, frisante a alta
constante dos gêneros
alimentícios.' Resaltou

,

que, em Jaraguá, terra Nicolini para fazer vis
do arroz, na época da toria nos três tratores
safra, vende-se um quilo do município que o sr. Por despacho d� dr. !li�ação por despedida
a quinze cruzeiros, o Prefeito alega estarem D!lllJ'!-o Bastos,. JUIz de .ínjusta,

.

que daria Cr$ 900.00 por parados e serem ímpres- DlreIt�. Substítuto em Como vemos, os onen

saco, quando o colono táveis; baixando em de- e:x;erclclo nesta Comarca, tadores do sr. Prefeito

recebe apenas quantia ligência o projeto do fOI, mand.ado entregar ao
variante entre 200 a 240 Prefeito que altera ven- r E! s p e_t

í

v o compr�dor,. •

cruzeiros. A Câmara cimentos de f.uncioná- Ebsabeth R. Gressl!l�er JUizes .

venais sustentam a
aprovou o pedido do rios; baixando a seore- o automov�l .adqulr�do .

.

vereador no sentido de taría, para informações, em concorrenClal?úbbca quadrilha de I·mportadoresse interceder junto aos o requerimento do sr.: e qUE!, pelo. m�glstrado
po d e r e s competentes Curt Vasel; aprovando o ant�rlor haVia s�do apre: d d' Iafim de ser criada aqui projeto de lei do sr. endído. A Preteíturs fOI e carros e OXO
a Comissão Municipal de Prefeito Municipal rete- con�enada a_ pagar as

Abastecimento e Preços. rente ao pedido de cré- custas da açao.
Na ordem do dia, a dito para compra de I Tambem em audiencia

Câ.mara discutiu �s _

se- vacinas; Aprovando, de da Justiça do Trabalho
guíntes proposrçoea : acôrdo

. co_m o par�cer nesta Comarca a Preteí
aprovando por malOri� d� Comlss�o da Legísla- tura foi condenada a pade votos e dando J?rovl· çao e. Justiça, ó projeto gar ao sr. Henrique Wol
mento ao recurso Inte�- de l.el. do sr. José P�s- linger a Indenisação Ie
posto. p,elo fun«>fonárlO �ualIDl que ." denomína gaI,·por ter o mesmo si
Octacílíö RamoB_ centra . João TOSSIDl Uma das do despedido ínjustamen-
ã�o. do sr. Prefeito Mu- ruas _de Corupá. te do trabalho.
nícípal; nomeando uma FOI marcada. nova �.

comissão, Augusto Silvio, sessão para a próxima Esta semana mais um

Fidelis Wolf e Mario 'terça-feira. operário requereu índe-

Três Flashes
MUNDO

.

p contínuo e sangrento combate dos
nacionalistas tunisinos contra a dOUliDa�ã.o
francesa na Túnisia,. luta que vinhl saeu
.dindo aquela parte da Africa desde 1954,

.

acabou 'por fazer com que a França conce

'desse inteira soberanta ao altivo povo tuní..
sino. Igualmente na Argelia o espírito na

eíonalísta se levanta' irredento, dando a

impressão que também ali não poderá ser

outra, senão a que assumiu na Túnisia, a

atitude a ser tomada pela França. Mesmo
numa época em que o Mundo ocidental
procura revigorar ao máximo o ideal de
mocrático, o valor da
liberdade, não se compreende o colonialis
mo que algumas nações desse l1)elmo, oci�
dente vêm impondo ,à outros povos, menos
desenvolvidos, escravizando-os.

.
.

.

'. BRA$IL
O renomado economista norte-ameri

cano' snr. Edouard Bernstein, encarregado
de estudar a situação economico-financeira
do Brasil, já concluiu a. sua missão. E das
providências que sugeriu para regularisa-Ia,
destacamos as que falam do combate radical
à inflação e à alta de p,reço das utilidades,
sugestões, aliás, que yêm bem ao encontro
do que já dissemos nesta secção, quando

.

aventamos a suspensão das emissões des
regradas e o congelamento dos pl'eços.
Resta agora que o nosso govêrno - sem

dúvida um dQ8 mais capazes e bem inten
cionados que já se alçaramao poder - ponha
em prática, sem demora, as medidas apon
tadas por esse economista.

ESTADO
O Plano de Obras e Equipamentos, em

exe�ução pelo gov�rno, e que há-de dotar
o Estado dos meios de que necessita para
o seu crescente progresso, conta na sua
Comissão Executiva com elementos das
classes produtora e comercial, representando
8 regiões de Santa Oatarina, a saber: Al
berto Gonçalves dos Santos, pela região de
Florianópolis; Fritz Schneider, bacia do Itajai;
Lud9vico Balthazar Buschie, litoral de São
Francisco do. Sul; José Virgolino dos Santos,
Laguna; Albino Sganzerla, Rio do Peixe;
Guilherme Ritzólann, Canoinhas ; Oscar
Schweitzer, Campos de Lages; Arnaldo
Mendes, regiãp do Oeste.

CIDADE DO VATICA- RIO Falando a rei
NO - O Papa decidiu portagem o governador
que o proximo Oongres- Cordeiro de Farias disse:

. so Eucaristico! Interna- "Fui realmente consul
cional será realizado em tado pelo presidente
MU,nique em 1960. Juscelino a respeito da

-x- reforma constitucional e
B. A I RE S � Juãn respond! que em príneí

Duarte, o taleoíde irmão pio, ninguem pode.ser
de Eva Peron, foi assas- contra a revisão do texto
stnedo a 8 de Abril de da carta magna, quando
1953, afirma o laudo da todo mundo reclama
Comissão Nacional de centra suas imperfei
Inquérito, divulgado,após ções".
cinco meses de investi- -x-

gações empreendidas BUENOS AIRES - "li'a-
sobl'e o famoso caso, por leceu o general Eduardo
ordem do govêrno pro- Lonardi, . chefe da reno-
visório argentino. vação antiperonista de

-x- Setembro.
SÃO PAULO A --x-

partir de Julho proximo. PORTO ALEGRE
todos os titulos eleitorais Cento e cincoenta mi

perderão o valor. A in- lhões de cruzeiros, é o

formação foi prestada à valor atual qll'e forne
reportagem pelo sr. Jus-, cem os títulos do acio
tino Pinheiro, presidente nista da:

-

Cervejaria
dó TRE. Brahma, sr. Carlos Bopp
Acrescentou o sr. Costa Filho, o qual já decla

Manso que o� interessa-I rou e� seu - testame!lto
dos, para ooter novos o destInO deste capital
titulos, terão de compa- que deverá. beneficiar a

recer pessoalmente ao Santa Casa de Miseri
Cartório da respectiva córdia de Porto Alegre,
zona eleitoral, com o antiga organização de
titulo antigo e três fotos. beneficiêneia católica.

-x- -x-

RIO - O sr. Freitas FLORIANÓPOLIS-
Cavalc_ti pediu infor- Divulga-se que numa
mações ao Ministro da rócha de origem vulcã
Guerra Bobre as razões nica, a doze quilometros
pelas.quais ainda se en- de Lages, foi encontrada
contra preso no HOE o uma pequena quantidade
major Carlos Advino de petróleo.
Barbosa. -x-

-x_' ESSEN - Um porta-
WASffiNGTON - A voz da firma Krupp

Comissão das Fôrças anunciou que foram
Armadas do Senado concluidas negociações
aprovou o projéto de lei, para construção de uma

que autoriza a Marinha fábrica de locomotivas,
dos Estados Unidos a tratores e turbinas, no
emprestar dois, submari· arasil. O custo dessa
nos a Brasil.

"

Fábrica será de quaren.
-x- ta milhões de marcos.

Municipal estão enter
rando o carro. . . m,as
quem paga essas levian
dades é o povo.

Receberiam de 30 a 50 .mil cruzei ros pela
liberação de cada automóvel - Denúncia

que eausa grande repercussão - Espera-
se providências da Justiça .

RIO - Tiveram grande talldade de magistrados
repercussão no fôro o cariocas.
artigo de Chateaubriand RIO - Cumprindo a

e o editorial do "O lor- deter,minação do Juiz· da
nal" sõbre o contrabando Seg'un(la Vara da Fazenda,
de automóveis de luxo e o inspetor da Alfândega
a falta de colaboração dequí foi obrigado li en

dos juizes das varas da tregar mais dois carros
Fazenda Pública, para de leva que aprendeu co

extermlnar duma vez por mo contrabando. Desta
tôdas a rêde formada por vez o tnteressedo foi 00-
aventureiros que há tem- mingos Coimbra,' tendo o

pos veem desafiando as juiz em. seu 'despacho or

autoridadeá aduaneiras. O denedo que os dois vel

prógrio presid,eDte do Tri- culos fôssem entregues
bunaT de Justiça redigiu imediatamente.
um comunicado à lmpren-
sa, deixando bem claro -----------

que por sua parre foram

"OlOO. n;O DOO'OI"tomadas as providências
cabíveis para impedir os

ebusos do mandado de
seg'urança e as ações de
retmegração de posse,
líberarörtes dos automó
veis, pois chegou a retirar
os juízes das varas da
Pazenda por conveniência
do serviço. As providên
cias,' entretanto, foram
burladas, porque os juizes
titulares que estavam de
férias reassUmiram o exer

cfcio
.

das mesmas varas,
renunciando ao' períoào
dé férias, conthmando as

sim à verdadeira enxurra

da de mandados contra o

inspetor da Alfândega: Os
desembargadores e juizes
comentavam os artigos
da

.

imprensa, salientando
que realmente não era

possivel cpótinuar em tal
estado de coisas, poiS a

cadll .instante chegavam
ao Tribunal' denúncias de
que' a liberação dos auto
móveis era conseiuida na

justiça mediante o paga
mento pelos interessados
de importâncias que va

riavam de 30 e 50 mil
,ruzeiros. É possivel que
o próprio Tribunal de Jus
tiça, já convocado para o

próximo dois de abril,
tome conhecimento do
escândalo e determine pro
vidências moralizadoras
reclamadas pela imprensa
com o apoio da quase to-

-x-

PORTO ALEGRE
Crime hediondo ocorreu

em S. Jeronimo. Dois
colonos assassinaram o

mendigo ,.que, ajoelhado,
implorava misericórdia
e o enterraram ainda
vivo.

Houve um tempo
em que o pão co

mum
.

custava em

Jaraguá do Sul
C'r' 0,50 e pesava
60 gramas .. Depois,
teve aumentado o
seu tamanho, e

também o seu custo
que passou para
CrI 1,00. Agora, de
uns tempos à esta
parte, minguou, vol
tando a ter quase
o mesmo tamanho
e p�so de antes,
mas o seu pre90
continua a ser de
Cr" 1,00. O c a s o

p a r e c e irregular
ainda mais que, a

semelhança de ou

tros municípios, de
ve existir, ·em Jara
gui, um8 Lei ou

coisa parecida que
r e g u 1 e não só a

porcentagem de fa
rinha de trigo que
entra na fabricação
do pão mas também
o pêso dêste. Com
a palavra as nOSS8S

autoridades ...

JOCAP!

N. R. - Esta
secção "DEDO NO
DODOI"· que passa
a substituir o "CO·
TUCANDO", desti
na se a cooperar
com as' nossas au

toridades na solução
dos problemas de
interêsse do povo,
e só virá a público
quando houver as

sunto importante a

tratar.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMING0 DIA, 1-4-H)�6

Estatutos da u50c� 'Esp. Rio Brtmec Futebol 'alube"
, "

se-á ordináriamente 'na primeira quinzena de cada Presidente. Orestes Murara, brasílefro, casado,
Denominação, ôéde, Pôró e -Flns mês e extreordlnértamenre quando' convocado i pelo COmerciante; Vice-Presidente, Ioão Eurico Flores,

senhor Presldente."
,

'

' brasileiro, casado, empregado público; 1. Secretário,
Art. 1. - a) - A ôocledade Esportiva Rio

CAPITULO IV Cantalicio Flores, brasileiro, casado, farmaoeutico;
Branco Futebol Clube, fundada nesta, localidade de 2. Secretário, Fortunato Girardi, brasileiro, casado,
Núcleo Rio Branco, distrito e munlcíplo de Guara- Da Comissão F,iscal T. , motorista ; 1. [esoureíro, Eurico, Ilhéo, brasileiro,
mirim, Estado de Santa Catarina, onde tem fôro e

'

Artigo 20. - A Comissão Físcal é constituida casado, comerclente; 2. Tesoureiro, TomasíoRalmun-
séde, aos 8 de lanelro de 1956, com patrimônio e de, um Presidente e dois membros euxlllares, . di; brasileiro, casedo; comerctenre ; Orador, José
personalidade distintas dos seus sôcios, satisfazendo.' Compele a Comissão Físçal ; a) Examinar os Gregorlo dos Santos, breslleíro, casado, tratorista;
a todos os requisitos de Lei, tein por objeto desen- documentos da receita � despesas d,� soctedede, Diretor Geral dos Esportes, Jaime Luciano Dias,
volver e estimular entre os seus eseoctadoe a cultura dando parecer sobre balancetes mensais ou' anuais'; brasileiro, casado, Jevradcr ; Diretor do Patrimonio,
tísíce; praticando futebol e outros desportos em b) Examinar. sempre que fôr, necessário os livros da Daniel Graudin da Silva, bras., solteiro, tratorista.
caráter 'amadorlste. '

'

, tesouraria; c) A Comissão, f'i.scal" reunir-se-á ,qnJj-
b) - Promover reuniões de cunho social que nariamente sempre que o "Conselho Admlntstrerívo

Núcleo Rio -Branco, 8 de Janeiro de 1966.,
advenham em beneficios dös sócios.

'

convocar as suas reuniões e extraordíeértamente, Orestes Mllr.r. .: Presidente

CAPITULO II I quando convocada' pelo Prestdente do Clube.
" Joio Eurico F/ores - Vice-Presidente

C.nt./i�i� Erú:o F/ores - 1. Secretário
Da Administração da Sociedade ' CAPITULO V: ", Fortun.to Girardi - 2. Secretário

Artigo 2. - São orgãos adrnlnlstratlvos da
'

Receitas' e Deepeses'
I,

Eurico IIbéo - 1. Tesoureiro

Sociedade: a) O Conselho Deliberativo; b) O Con- Artigo 21. _ A receita da .Socledade � consti- Tbomaz Raimondi - 2. Tesourelro
selho Aministrativo; c) A Comissão Fiscal. tuíde: 'a) Pelas joias e measaltdades.. b) Pelas rendas 'Jos� Gregorlo 'dos Santos - Orador ,

DO CONSELHO DELIBERATIVO ,dos .logos que promover; c) Pelos juros do capital
"

Jaime Luciano Dias - Dlreíor Geral dos Esportes
d

' Danie/ G,.udin cla Si/va - Diretor do Patrimonio
Artigo 3. - O Conselho Dellberatlvo, é cons- em eposito que possua ou venha a. possuir;.,d) . Riéa,dó Piapezer

tituido por todos,' os sócios ativos, que se achem P,elas subvenções e auxilios ou donenvos-que receber.
,Adollo Tome/in

quites com a sociedade, constituindo o orgão. sobe- . .;�rtigo ,22. - A despe�a d� Sociedade é cons-
'Romeu Zapel/a

rano, e do qual, só poderão fazer perre brasileiros natos. tl!ul.da. a) Do alu�uel da séde, h,�pesa, e conser:va:. Adollo José Soares "

Artigo 4. - Compete ao Conselho Deliberativo: ,çao, b) Do �xpedlente d� secretarto e do. tesou.relro, Raulino Zapella
'

a) Eleger por um ano o Conselho Admiqistrativo e c) Das anu.l�ad�s .e cotas a que esteja obrigada
_ Libio Cordeiro de Souza

a Comissão Fiscal; b) Reformar e alterar os estatutos. pelas l!uas flllações ; �) Pelas despéses com repre-

quando se fizer, necessário, por meio de reuniões; .eenteçöes e com prennos e trofeus. '

Reconheço verdadeiras as essínaturas supra de:

C) Dfscutlr e aprovar os relarorios e prestações 'de CAPITULO' VI Orestes Murara, João Eurico Flores, Cantalicio Bríco

contas apresentadas pelo Presidente.' F
-

d S"
Flores, Fortunato Girardi, Euríco llhéo, Thomaz

Artigo 5. - O Conselho Delíberatívo, reunir-
.

- orma�a� _

e OCIOS. Raimondi, Iosé Gregorio dos Santos, Jaime Luciano

se-á, ordinariamente na 2a. quinzena de janeiro, Artigo 23. - Exlsrlrão 3 categorias de SOCIOS, Dias, Daniel Graudin da Silva, Ricardo Plenezer,

anualmente, para o disposto na letra "a" do artigo .e sa.b�r: a) Fund�dore8, ,ativc;>s e passivos; b) Serão Romeo Zapella, Adolfo Iosé Soares, Raulino Zapella
anterior e reunir-se- á extraordinariamente por con- admitidos na soctedede, SOCIOS de ambos os sexos. e de Libio Cordeiro de Souza, dou fé.

vocação do Presidente ou ainda por 3 sócios ativos Artigo 24. - É considerado como fundador o Guararnlrlm, em 17 de Março de'19M. '

declarando o fim da convocação. sócio que tomou pqrte na fundação da sociedade.

Artigo 6. - O Conselho Deliberativo, consíde- Artigo 25. - E considerado como sócio ativo Em tesív ES da verdade

rer-se-é legelmente constituído em primeira convo- todo aquele que concordar com as suas menselíde- ELlSIÁRIO SILVEIRA

cação com a presença da merade mals um, no des e que dentro da sociedade praticar qualquer Tabelião Subst,
minimo ou em segunda convocação, com qualquer ramo d� esporte.'. , . .

numero de representantes que será realizado depois Art. 26. - É consldera�o como SOCIO passivo
de uma hore, sem nove publicação. todo aquele que sern praticar qualquer ramo de

esporte venha concorrer com sua menselldede.

CAPITULO I

Dr. Fernando A. Springmann '

.

CAPITULO 111
CAPITULO VII

Formado pela Faculdade de, Oíenoías Mé
dicas ;da Universidade do Dis.trito F�d'eral

CHnlea Médlea, - Cirurgia Geral - , Partos.

Do' Conselho Administrativo

Artigo 1e-
� O Conselho Deliberativo, é cons

tltuldo de um Presidente, um Vlce-Presidenfe, um 1. Artigo 27. - A admissão de sóclos da socle

e 2. SecretárIos, um, t. e 2. Tesoureiros; um Diretor dade, será mediante proposta assinada por um sócio

Geral de Esporles, um Diretor de, Patrimonio: que esteja quites com a sociedade.

'Artigo 8. � São condições para êsses cargos:
a) �er brasileiro nato; b) saber ler, escrever e contar.

'Artigo 9. _:_ O Presidente é o representanté
legal da sociedade em juizo ou fóra dele, cabendo- Artigo 28. .:..... Os sócios tem direito de tomar

lhe ás funções executivas da sociedade. parte em todos os festejos promovidos pl Sociedade.
Artigo 10. - Compete ao Presidente: a) Admi- Artigo 29. - Frequentar a séde ou suas de�

nistrar a Sociedade e executar as decisões do COI1- pendencias podendo ser aCdmpdnhado de pessôas
selho Deliberativo; b) Mandar. fazer a escrituraçãQ de sua familia, não podendo, porem, f�zer-ze acom

da Sociedade, de modos a merecer fé em Juizo ou panhar de pessoas extranhas.
fóra dele; c) Convocar sempre que for necessário o, Artigo 30. - Praticar todos os desportos e /.. !

,--

Conselho Deliberahtivo;, d) Assinar todas as ordens exerciAci�S atl�ticos. T
;'�

de pagamento�, c éques e demais documentos de rtlgo u1. - omar parte nas assembléias V;,II
qualquer natureza, _que se relaçionem com os dinhei- gerais como membro do Conselho Deliberativo, 1'0- r]ros e haveres da Sociedade.

.

dendo votar e ser votado.
Artigo t t. ':- Compete ao Vice - Presidente:

a) Substituir o \ Presidente em seq�, impedimentos;
CAPITULO IX

;J.
b) Assumir o exercido pleno 'da presidência q�ando Disposições Gerais I \..-,..t' . tr' "

se verificar a vaga do cargo de Presidente. Artigo 32. ,- As cores da Sociedadelisão: �.S Pt,L L tJ L AS &0
Artigo 12 .

.._ Compete ao 1. Secretário: a) Di- Encarnado, Preto e Branco. .. ADBA,Di M 0'S5 �

rigir a secretaria, preparar e encaminhar todo. expe- Artigo 33� - A Sociedade não poderá ser "AO f
'

"E' IS
diente oficial; b) Redigir e assinar as atas das reu- dissolvida; sendo a sua duração indeterminada a

t N ALli V "

niões de} sociedade e do Conselho Deliberativo que não ser por resol,uçãO uné!nime do Conselho Deli- r�
Ma� de Ventre ,�

deverá secretaria'r; C) Fazer a correspondência, assi- berativo, e neste caso os seus bens reverterão em \ e M:9 motesr'l"cls cio
nando quando autorizado pelo Presidente e exel.utar beneficio de qualquer estabelecimento filantrópico. I. F I ca A OO J
os demais serviços ordenados pelo mesmo. Artigo 34. _; A sociedade reconhece para todos i '& S ,OMAG 01

Artigo 13. - Compete ao 2. Secretário: a) os ��eitos a Liga Jar�guaense de Desportos e Liga \.. �I"IE·'ST" ""05\ f,'
Auxiliar o 1. Secretário e substitui-lo nos seus im- Atletlca Noffe Catarmense como mentora do des- $..(f.� ....

"

,

pedimentos., porto no municipio de Guaramirim, obrigando-se ,� Ada. VoeiIIio9,
Artigo 14. - Compete ao 1. Tesoureiro: a) adotar rodos os regulamentos e leis adotadas pelas �, 6ndi6sJ2llllb6e.s,

Manter em dia devidamente organisa�a a, escrita da mesmas., f, Co4Ioes do ftgodo:.
sociedade; b) Arrecadar e guardar rodos os valores, Artigo 35. - Serão considerados como sócios ,.�, �õd Peno.
procedendo a cobrança de todas receitas dd socie- fundadores da Sociedade os seguintes: �'�, ,SeU,

dade depositando em Bancos designado pelo Presi- Orestes Murara, brasileiro, casado, comerciante; Oô1lQ 00 6sfo:nr� M�o
dente, todos os valores �m dinheiro; c), Pagar todas joão Eurico Flores, brasileiro, casado, empregado $:� �enç'4o de 8t1lio$..
as despezas ,autorizadas pelo Presidente; d) Apre- público; Cantalicio E. Flores, brasileiro, casado, V'6 � -d ()

sentar em reunião da Dire,toria no primeiro mês do farmaceutico; Fortunato Girardi, brasileiro casado, _�,. e-'Se em to I p�rt�
ano imediato o balanço financeiro correspondente motorista; Eurico llhéo, bras., casado. comerciante;
ao ano anterior e mensalmente quando for exigido. Tomasio Raimondi, brasileiro, cásado, comerciante;

WW��IlIl��.Artigo 15. - Compete' ao 2. Tesoureiro: a) José Gregorio dos -Sanros, brasileiro, casado, trato- l:BS�!§1���l:8S�

Auxiliar o 1. Tesoureiro e substitui-lo em seus im- fista; Ricardo Pianezer, brasileiro, casado, lavrador; 00 CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X

pedimentos. I Adolfo Tomelim, brasileiro, solteiro, lavrador; Romeu, 00 O O C b O' A
· �

Artigo 16. - Compete ao Diretor Geral dQS ZapeHa, brasileiro, solteiro, lavrador; Adolfo José � r sn y' u as q U ,I n o �
Esportes: a) �elar pelo .aproveitamento aos associa� S�ares, br.asJleiro,. solteiro� lavrad�r; Jai�e ,Lucia�o �

•
_
,.

"

'

�
dos, na pratica dos diversos ramos de esportes, Dias, braSileiro, casado, lavrador, Damel Graudm s:a:l I CIRURGIÃO DBNTISTA I �b) Nomear um dirigente para cada ramo de despor- da Silva, brasileiro, sOlieirQ, tratorisla; Raulino Za- 2:U:S

-

'

to praticado; c) Elaborar o regimento interno e pella, brasileiro; casado, lavrador; Líbio Cordeiro de � CLINICA - CIRUROIA BUCAL - PRÓTBSE

submete·lo á aprovação da Diretoria. Souza, brasileiro, solteiro, lavrador. -� 'rallmentos de canaes sob contrOle radiográfico , -;Art. 17. - Compete' ao Diretor do Patrimônio: Artigo 36. � A Sociedade adotará o código' Mo.eroas pontes míweis em·micronium e ouro platinado
a) Guardar e zelar todo patrimônio da .sociedade, de penalidades, conforme iQstruções óo Presidente. H O R Á R I O
que fica sobre sua unicà responsabilidade. Artigo 31. - Est,ão sujeitos é:l0 código de pe- �, MANDl - das 8 às 12

IArtigo ,18. - Constitue o patrimônio da socie- nalidades todos os sócios da Sociedade. � TABBE - Atende com horàs Marcadas
-<lade:

A a� Saldos �xistentes no f�ndo disponivel; �) _ Artig� ?8. - A Diretoria responde p�la o.bri�a- � Residência e Consultório ao lado da

O� p�e�los de carater permanente, c) Os �ens móveis ça.o dOEI SOCIOS em, tudo quanto lhes for

atflbuldO,� Prefeitura Municipal _ Fone' 220
e Imovels que possua ou venha a possuu; d) Mate- nos presentes estatutos.
rial desportivo que possua ou venha a possuir. Artigo 39. - O atual Conselho Administrativo J�RAGUA DO SUL -

��Art.19. - O Conselho Administrativo reunir- da Soc,iedade: ��I���

,

'

.Adrfiissã(J de ôöcíos

CAPITULO VIII
Cousultói'io e Residência: Rua Preso Epi·,::,

tácio Pessôa n. 206 'tex-ré'sidencia de dr"
A19aro Bàtalha). ,.'

.

,

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15, as 18 hs.
. Direito dos Sóci�s

, .1_UI_.u_,n_IIII_.II_IUI_IFí_. _111_111_111,_1'

--:- Atende chamados de dia e, a noite -:-,

.-

MUD "'S
I

'

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camé1ias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

,

.. ,

f
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OOBREIO DO POVO DOMINGO DIA 1-4-19M

ESPORTES Ata da Reunião Ordinária de 24-1· 56 '

Aos vinte e quatro dias do mez àe Janeiro
do ano de mil novecentos e cincoenta e seis, pelas
sete horas, na sala do 'Forum, no edificio da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, 80b a presi
dencia do snr. Mario Nicolini, vice-presídente em

exercício, reuniram-se os snrs. vereadores: João
José Bertoli, Fidelis Wolf, João Luoío da Costa,
Francisco Modrock, Augusto Silvio Prodoehl e Raí
mundo Emmendoerfer. Havendo numero legal o
snr. presidente em exercicio, declarou aberta a ses

são. Lida a ata anterior, foi solicitada pelo snr.

João Lucio da Costa, emenda na mesma, a qual
faltava incluir a 2a. e ultima discussão do projeto
de Lei n. 1. Registrada esta, foi aprovada e assi
nada pela Mêsa. Em seguida passou-se a leitura '

do Expediente, que constou do seguinte: Livro
"Roteiro de Israel". Requerentes de Bolsas Esco
lares, snrs.r João Bastos, José Estevão Zimermann
e Leopoldo Wítkoskí. Dada livre a palavra, pediu
e obteve-a o snr. João Lucío da Costa, e em pri
meiro lugar, solicitou o mesmo, que fossem enca

minhados à Comissão de Legislação e Justiça os

requerimentos de Bolsas Escolares. Apresentou
tambem um requerimento assinado pelos snrs..

------.---- Fidelis Wolf, Francisco Modrock, Mario Níooliní,
------.---- João José Bertolí, Augllsto Silvio Prodoehl, João

Lucio da Costa e Raimundo Emmendoerfer; aonde
requerem uma sessão Extraordínäria.. para o dia
3í do corrente mez e ano, pelas 17 horas com o
fim de dar posse ao Prefeito Municipal, eleito em
3 de outubro ultimo. Com a palavra o snr. Rai
murido Emmendoerfer, declarou que de acordo com
o requerimento apresentado, requeria verbalmente,
fosse dado logo esta semana oficio a imprensa lo
cal convidando o povo em geral, para a reunião
extraordinária, bem como dirigidos oficios convi
dando as ßutoridades e inclusive o prefeito eleito.
Posto em votação foi o seu requerímento aprova
do unanimamente. Prosseguindo os trabalhos pas-
sou-se à discussão da Ordem do Dia. Foi aprova
do o parecer da Comissão de Legislação e Justi
ça, referente aos requerimentos pedindo Bolsas
Escolares e que foram rejeitados. Aprovado em ta.
discussão o parecer da Comissão de Finanças e

Orçamento, referente ao projeto de Lei n. 5 de 26
de Agosto de 1955. Pediu e obteve a palavra o sr.

Augusto Silvio Prodoehl, requerendo fossem oon

vooados os snrs. vereadores para uma reunião ex
traordínãria às lO, horas' do' dia 29 do corrente, e

fossem enviados oficios-convites, as autoridades
eclesiásticas e civis. Posto em votação foi o seu

requerimento aprovado unanimamente. Como nada
mais houvesse a tratar, ficou marcada para proxí
ma reunião o dia 27 do corrente; com a seguinte
Ordem do Dia: Trabalho das Comissões. Não com-

pareceram os snrs. Ney Franco, José Pasqualini,
Durval Marcatto e Erich Batista. Sala das Sessões,
em 24 de Janeiro de 1956.

(ass.) MARIO NICOLINI
JOÃO JOSÉ BERTOLI
FIDELIS WOLF

Por J. ANDRADE

� � �'� � t � � L
CONTÉM

Estréia auspiciosa do

Clube A. Baependí
Campeonato Estadual

3 x 1 o resultado registrado em Mafra - Chadéco, Turibio,
Cordeiro (penalty) e Elizardo os marcadores pela ordem -

Grande arbitragem de Antonio Smeha - Renda: Cr$. 7.800,00
Outras Notas

Estreando domingo úl- sinal muito feliz, Intro
timo no campeonato es- duzida na equipe do Bae
tadual de futebol patro- pendi, os jaraguaenses
cinado pela Federação .eomeçaram a forçar com
Catarinense, o C. A. Bae- mais resistênoia a meta
pendi conseguiu impor- contrária, quando então
se ao poderoso esqua- tivémos oportunidade de
drão do Peri F. C. pela assistir o guardião local
contagem clássica de operar diversas defesas
3 x 1, jogo êsse realiza- de vulto, mas mesmo as,

do na cidade de Mafra. sim, face a avalanche de
O representante [sragua- ataques dos visitantes
ense diga-se de passa- víu-se batido por maís
'gem jogou uma graúde duas vezes com arre
partida, como aliás vem' messo de curta dístân
acontecendo quando se eía desferidos por Turi
exibe fóra de seus do- bio e Elizardo, que ape
minios, e o resultado al- zar de seus esforços re

cançado foi fruto de sua dundaram no segundo e

incontéste superíorídade, terceiro tento do cam

principalmente na fase peão jaraguaense. Besu
complementar, quando mindo foi uma vitória
os azurras mercê de justa e merecida sob to
duas felizes mudanças dos os pontos do tri
em seu ataque lograram campeão da cidade, que
suplantär o adversário o próprio adversário
em todos os sentidos, não aceitou cavalheiresca
permitindo que o leão mente, numa demonstrá
serrano jamais ameaças- ção eloquente de que a
se sua vitória, nem mes- vitória sorriu etetívamen
mo após a marcação do te para o quadro que
tento de honra dos 10- melhor se conduziu den
cais assinalado através tro do gramado. Dirigiu
de uma penalidade má- o encontro o sr. Antonio
xima, obra exclusiva de Smeha, da Liga jaragua
uma domingada do ar-

queiro Gaulke, que após
praticar na primeira fa-
se defesas sensacionais
falhou infantilmente ao

cometer o "foul penalty".
Já no tempo inicial ven-
ciam os baependíanos ouça um
pela contagem minima

Itento assinalado pur Oha
déco após excelente lan
çamente de Elizardo. En-

1

tretanto a bem da ver-

dade é bom que se diga
que o Baependi nesta
fase não jogou tudo o

que sabe permitindo, ao
adversário o dominio da
meia cancha, 'onde ove-

teraníssímo Cordeiro ma

nobrava como queria,
chegando mesmo a alve
jar a meta baependiana
por inúmeras vezes, pois
Blízardo muito embora
fazendo uma boa parti
da, não descia o sufi
ciente para controlar OB

passos de Cordeiro, que
até então era o mola
propulsora das avança
das periquitas. Todavia
na segunda fase com a Imudança de Turlbío pa
ra o miôlo do campo,
tez-se sentir de imedia
to o decréscimo de pro
dução do veterano joga.

.

,
dor e consequentemente
de todo o quadr<J, ao'

,

mesmo tempo que a des
locação de Nutzi para a

meia-direita igualmente
surtiu os efeitos deseja
dos, pois o mesmo jo
gando na extrema não
explorava como devia
aquele setor, desperdi
çando um punhado de
boas oportunidades e so

brecarregando o' traba
lho de Guido. Assim com

essa mudança tática por

no

�:::;;::::::::::.:=:-'::::�=::io::::::=:=;=::.••�::::::::::-.::::::::::::::::;;;==::::::=::::::::.;:�
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PA R A F E R IDA S, ,. Confiança e Presteza ..

li A que melhor lhe atende I!
E C Z E MAS,}! ,e pelos menores preços ii
I N F L A M A ç C ES, �:::::::::::::::::::::=::::::=::::::=:::::::::= :::::::::::::::::::::::==.:::::::::::::::::::9

COCEIRAS,
f R I E I R A 5,
ES P I N H.A 5, E TC.

EICELEKT&S

ELEMUTOs T';IIC08

Fôsforo, Cálcio, Arseniato

I:e Vanadato de s ô d i o

Tomco dos convalesC!entes

I Tonico dos desnutridos I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

ense de Deportes. 8'S'1apresentou um trabalho
dos mais elogiáveis, de-I- _

monstrande realmente
ser um dos bons árbitros
de nossa entidade, tendo
sua conduta, é claro, si
do facilitada pela con

duta exemplar dos dois
quadros. Eis a constitui
ção da equipe do C. A.
BAEPENDI: Gaulke,
Eduardo e Octaeílío; Ta
ranto, Píazera eSchwerdt
ner; Nutzt (Guido), Guí
do (Nutzí), Chadéco, EH·
zardo (Turíbío) e Turibio
(Elizardo ).

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA

Municipal

de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior sortímen,
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragl.lá

���

Cemere

Dr. Benno Knudsen
com especialização na Alemanha

OPERAÇÕES du Doenças do Sistema Nervoso - Diag-
nóstico - Neuro-Cirúrgico dos taques Cerebrais

,

I!pilepsia - Paralisias - Plástie de Lacunas Ósseas do
Crâneo - Cirurgia da Dõr

Residência:
Rua Comendo Araújo n. 193

Edificio Silva Lopes
Apto. D - 100. andar

I
•

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA BE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pessôa 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 Infra-vermelhos e azuis.
................ 1 ...

Con8ultório:
Rua MonII. Celso n. 211

Bdificio Pugsley
Sala 90S • 90. andar

CUR.I�][DA.

1.1::::::::::::=::::::::::'-::::::=:::::::::::::::::::::3::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::�.

,

. �::

_ ii ]1))1.' !EIHCIHI J[AlUfMANN II
li MEDIUO CIBUBGIA.O ii

t

II Formado pelas Faculdades de Medicina das, Univer- II
:1 II
.. 'sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II,

iSCIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II

CLINICA GERAL !!
::

ii
i!

Consultório e residência: !!

li Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
!! CONSULTAS: ii
:i ::

!i Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii

ii
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas liL Atende chamados tambem à Noite li

.......\ �:::
::::::::::.-:::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::i(

_

Longa pratiea em Hospitais Europeus

antes de comprar um piano ...

Schwarlzmann
s4lliI!o melhor som no móvel mais atraentel

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

sos modelos e vários preços. Ouça uma
demonstração sem compromisso.

.

REVENDEDOR AUTORIZADO,

Oasa Lothap Sonnenhobl

OS QUAIS V. S. PODE ADQUIRIR PELO PR�ÇO DE FÁBRICA

t;==::::::::::::::::::;::::=:;::::::==:::;:-::;:::::::::=::::::.:::=:::::::::=::::::::::=:::::::::':::::::::::=:::::::::�-::::::::::::::::::;.:::==::::::::�
.' h

Empr- Sul Brasileira' de Eletrecidade S.A. II
::
::

ii
Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: I!

II Uma linha comp/leta de
V moto,res nacionais, e estrangoeiros de alEta Ie baixa 1:;.=;:.:ii

-

•
rotação, para 22d 380. ., So 60 ciclos. APARELH S DE M.D-

ii ÇAO - Bombas para' uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii

ii PARA O LAR. Sortimentq compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. Ii
ii os, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de :!

,. luz e torça de qualquer capacidade. Contadores OE a prazo. !!
ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de ;;
ii instalação de luz e força. , li
�::::::==:::===:::::�..,:::;:::;==:::=::::::==========::=:::=======:::::::==::::=:::::==::J)
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OORREIO DO POVO r. DQM:INGO .Q� 1-4-19fi6 4 \
\Deutsche·Beilage. des "Correio do·Povo"

lIIunizipalkammer I::!lo� !!ln��e�
Angenommene. Vorschläge - Die Comap - Beileidsausdruck sucht!"

. Dieses Plakat hing im
In Anwesenheit der Kam. Reis, man zur Zeit der Fidelis Wolf und Mario Fenster eines Bostoner

merräte Ney Franco, Fi- Reisernte das Kilo mit 15 Nicolini ernannt, zur Be- Restaurants. Ein Gast, der
delis Wolf, João Bertoli, Cruzeiros verkauft, was sichtigung der drei Trak- es sehr eilig haue, wartete
João Lucio da Cosia, Au- für den Sack Reis Cr$. roren des Muntzlps, die einige Minuten in dem
gusro Silvio Prodöhl, José 900,00 entsprtchr, während der Herr Prrefekt angab, Lokal vergebens auf die
Pesqualtnt, Mario Nicoli- der Kolonist nur den Er- dass sie stilliegen und Bedienung. Dann ging er

ni und Artur Müller fand lös zwischen 200 und 240 untauglich seien; schlugen zu dem Fenster, nahm das
wieder eine Sitzung der Cruzeiros per Sack erzielt. in Emsigkeit den Vors- Plakat vom Haken, setzte :-----------.-----------_
Muníztpelkammer s' a t t. Die Kammer. gab dem chlag des Herrn Präfek- sich wieder an seinen
Nach der Lesung der Ab- Wun�ch des Kammerrates ten nieder, der eine Er- Platz und stellte das Pla
fertigung nahm der Herr in dem Sinne statt, sich hoehung der Beamten vor- kar auf seinen Tisch. Der
Kammerrat João Lucio da zusammen mit den zus- sah; das Sekretariat schlug Gast wurde sofors mit der
Costa das Wort, Führer tändigen Bevollmächtigten durch Informationen die von 'ihm gewuenschten
der UDN, der vorschlug, zu verständigen, um hier Eingabe des Herrn Curr Schnelligkeit bedient.
in das Protokoll einen Bei-, eine Munlzlpele Verpfle-I Vesel nieder; nahm den -x-

leidsausdruck zum Tode gungs und Preiskommis- Gesetzesantrag des Herrn Der Schulinspektor kam
des kürzlich verstorbenen síon zu gründen. Präfekten betreffs der Ein- aufs Dorf - und pruetre die
Herrn Geraldo Krause gabe um einen Kredit zum Klasse zwei Stunden lang.
einzufügen, was elnstlm- Zur Tagesordnung dis- Kauf von Impfstoffen an; Der, Lehrer schwitzte, den
mig angenommen wurde. kutíerte die Kammer über nahm im Einklang mit der Kindern rauchten die Köpfe.
Das Wort nehmend, sprach folgende Vorschläge: mit Ansicht der Gesetzgeben- Als eine kleine Pause
sich in langen Berrach- Stimmenmehrheit und Amt· den und Rechtskomission eintrat, sagte der Schul
tungen Herr Kammerrat sernennung wurde dem den Gesefzesantrag des ínspektor : "Liebe Kinder,
Augusto Silvio über die Rekurs des Beamten Ore- Herrn José Pasqualini an, her jemand eine Frage an

Erhöhungen der Lebens- clllo Ramos gegen die der eine Strasse in Coru- mich?"
.

kosten aus, wobei er be- Handlung des Herrn Prä· pá "João Tosstní' benen- Da rief ein Iunçe: "Herr
sonders die Erhöhung der fekten stattgegeben; es nen moaehre. ôchullnspekror, wann fährt
Lebensmittel hervorhob. wurde eine Kommission, Die nächste Sitzung Ihr Zug?"
Er führte an, dass in Ja- zusammengestellt aus den wurde für den nächsten' -x-

raguá, dem Lande des Herren Augusto Silvio, Dienstag bestimmt. "Wie lange schlafen Sie
täglich?" fragte der Arzt
den Patienten.
"Hoechstens zwei bis

zweieinhalb Stunden".
"Aber das ist ja viel zu

wenig. Wie kommen Sie
damit aus? Fuehlen Sie
sich denn uícht matt und

Iabgeschlagen?", ,

"Ach nee, ich schlafe ja
eusserdem acht bis neun'
Stunden in der Nacht. .. ·

D
·

P f k I I Sociedade Progresso1e rae e ur' Heute findet das tradl-

V 1 Z
·

KI
tionelle Königsschiessen

er or ,wel agen in der Sociedade Progres-
, so statt. Der Proklarna-

, nonebell wird im SalonDas Aulo dem Kreuler zurückgegeben Sohn abgehalren.
Durch Beschluss des Dr. fektur zur Zahlung der

Dalmo Bastos, stellvertre- gesetzlichen Entscheadí-
render ausübender Rechts- gung an Herrn Henrique Das weltbekannte Mit t. e II ,. ceee , "."

richter in -dleser Komark, Wollinger verurteilt, da l�i�rhK-:r:b�1::n, A�{ek�::�:� ;'(�JJ! -":t�:�
l"@::;;;'�

wurde bestimmt, dem res- derselbe ungerecht aus der Luftwege ist wieder ueberall
.

>I' 11
.

pekrlven Käufer, Elisabeth seiner Arbeif entlassen zu haben. :' '/
R. Gressinger, das im öl- wurde.
fentlichen Prelsausschreí- Diese Woche beentragte NERVIUVSCDWAECDE
ben erworbene Automobil, ein weiterer Arbeiter wegen Allgemeine Ermattung und
welches durch den vorher- unrechrmäaslg Emles Blubrmut finden rasche und

h d J. b t e� -

zuverlaessige Hilfe durch einí,ge en en usnz eam en
sung Entscheedígung. ge Flaschen ArseltOferrato,e derbe�chlagnah�t wurd.�, aus- .. " firma Baehringer Soehne-Mann-zullefern. Die Prafektur Wie wir sehen, slnd die heim. Arsenoferratose regt den

wurde zur Zahtung der' Berater des Herrn Pree- Appetit an und wirkt Bluíkoer
Kosten verurteilt. Iekten dabei, die Karre perchen bildend und nervensta�r.
Desgleichen wurde in festzufahren .. Aber wer kend, Schmec�t ç'ut und wird

.

�

.. . .

•

. auch von empfindliehen PersonenSitzung des Arbeitsgerlch- diesen Leíchtslnn bezahlt, ausgezeichnet vertragen. Jetzt
ts dieser Kornark die Prä· ist das Volk. auch als Tabletten erhaeltlíeh,

PERTUSSIN

Husarenstück
•

eines Gauners
Rando!f Pix ist ein be- und das woll t e etwas

kannter und beinahe be- helssen.
rühmt zu nennender Pfer- Vor einigen Monaten
dedieb aus Colorado (USA). hatte Pix aus der Koppel
Wer als biederer Buerger eines Steppenhofes zwei
in den Staedten wohnt, stolze Hengste geholt,
der "neigt dazu, den Aben- mutterseelenallein sogar,
reurer seiner Furchtlosíg- aber bei dieser Gelegen
keit wegen zu bewundern. heil war der Mann so

Wer ellerdlngs als Farmer unklug gewesen, sich sel
oder rossezüchtender Un- ber im Sattel einer Fuchs
ternehmer auf dem breiten stue zu nahen. Der Erfolg
Lande lebt, der hat vor blieb nicht aus: Kaum
Randolf Pix und seinen war Pix mit den Hengsten
Leuten seit Jahren das einige Meilen geritten, da
Zittern geletnt. Der 'Kerl begannen die beiden Tiere
brachte es schon fertig, miteinander zq kaempfen,
am hellen, Tag unbemerkt eben der schoenen Stute
Dutzende von Pferden wegen, und dieses unheim
ueber Flüsse und Felsen Iiche Duell brachte einen
hinweg zu entführen/hun- Aufenthalt mit sich, der
dert Meilen weit; kein keineswegs in des Räubers
Mensch fand eine Spur, Programm passte: 'Seine

. Hervorragerul bewährt bei:

Rheuma

1
HexenschuB

Ischias Nerven- und
Gicht Kopfschmerzen

;: T'ableuen Erkältungen • Grippe
TogaI ist im In· und AuslandbewlbrtundãnerJamnt- eswirkt.
ruch und zuverliiaeig. Selbst in bartnlIckigenFIIlimwurdengute
Erfolge erzielt. UlIIChidlich und gu& verträglich. Togai verdi_&
auch Ihr Vertrau_ - machen Sie Doch bente einen Venaébl
TogaI.TableuealliDeJlnallen,Apo&bekenerbiltL

.

�

Verfolger, holten ihn ein
und brachten den Hallodri
gefesselt nach Devenrer hende Tiere zu beruhigen
Hills ins Gefängnis. und sogar hinter sich her
Da sass der Held nun zu ziehen. Das wusste

fest. Taeglich wurde er man, und also bedrängten
verheert, an die fuenfhun- die um ihr lebendiges Ver
dert Gaunereien kamen mögen zitternden �armer.
auf sein Kerbholz, in ganz bald die Polizei, bald die ��c::::::=o�c:::::=oc::=::o�c::::::-c:::::::-c;::::::::=.��Colorado atmete man auf, �ohe Justiz, man moechre 00 C'elso Branco OUund dennoch fanden sich Ihnen den Gefangenen O

.

_

�eines. Tages mehrere be- zwecks redlicher Bewähr. Despachante Aduaneiro
kannte Farmer ein die ung zur Verfügung stellen. O . Matriz: Rua Babit"lnga, 23 filial: Praça General Osó.haenderingend um seiné Man tat �s. Ig rasender . Edif. próprio. Telefone, rio, 115 • Edificio eSanta
sofortige F r e i I ass u n g Eile holte Pix am, gleichen O 213 • Cx. P., 35 • End. Julia» • Apart. próprio, 32

.�
baten. Abend noch seine Bande Te�. .Branco»

..

Telefone, 4773
_

Was war geschehen? zusammen. TollküÀner als

�
S. FranCISCo do Sul· S.C. CurItIba Parana'

Rund um den Faring-See je sprengten die Burschen Importação - Exportação e Cabotagem - Ques'
brannte das Gras kilome- in den immer enger wer-

'

tões administrativas
terweit. Jenseits des Feuers denden Raum zwischen bem como todos os serviços junto à AlfAndega Oaber geschah eine Ueber': den Feuersbruensten und' de São Francisco do Sul, são executados com pon.
schwemmung, die ein der steigenden .Flut. Sie

�
tualidade e presteza, dispondo para êste firn

�tagelanger Wolkenbruch lockten an die siebentau- de umd organização perfeita com escritórios
verursacht haUe.. Nicht send Tiere heil ueber die e t�cnicos.

.

I weniger als dreissig Her· Landzunge, feierten mit
den Vieh,'zumeist Rinder den Farmern ein grosses O Di8põe de páieos para depóSiro de madeira O

I
und Pferde, wimmelten Fest, und dann ,_ man junto ao quadro da estação e nos �rapiches

Overzweifelt durcheinander halte die Luft an -: dann O de embarque da Conta da Cruz, bem como
und Hessen sich nicht über begab sich Mister Pix

�
armazem para depósito de mercadorias em ge-

Oeine schmale Landzunge, freiwillig ins Gefaengnis ral, junto aos trapich�s de embarques na cidade.
locken, d i e als letzte,r zurueck Er bat um el"ne O. .

Encarrega-se de Em'llarques de Madei.!'as e de outrasAusweg brieb. mildere Strafe, _als er sie Mercadorias para o. exterior do Brasil e
Retter in der Not - von Rechts wegen erwar-O Locallda4es Brasileiras Ound die Sache war eilig ten durfte.

- konnte nur Randolf So kdm er mit fuenf O Tradição öe mais de 20 anos, de serviços constantes OPix sein. Er allein ver- Monate davon. Danach 00 às maiores firmas do Estado e dos estados vislnhos 00stand sich auf die einzi- wollten ihn die Farmer
.

�.gartige Kunst, durchge- versuçhsweise anstellen. 8�C::::::::=<::::c:::::;:::.oc:;-=::>c::>c::::=oc:::::;:.�c::;::::.�

Apotheke "Sobulz"
J1l.RAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

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

Alpiradores de pó "ARNO" e outros tipos
Bicicletas "Nacionais e Estrangeiras"
Câmaras de ár, Bombas p. Bíoícletas etc.
Desnatadeíraa "Westfalia", Descasoadores etc.
Enceradeiras e Exaustores "WALITA" e outros tipos
Fogões econômicos "REIS" e elétrieos "FAME"
Garrafas termíeas "LIDER" e "CLIPPER"
Harmonios "TODESCIDNI" (Catalogo a disposição)
Imagens religiosas de PRATA BOLIVIANA
Jarras termicas e outros tipos
Xaól e Brasse (para limpar metaes)
Liquidificadores "WALlTA" e outros tipos
Maquinas de costura, VIGORELLI e outras

" Novidades em geral, sempre em stock
Oleo de Peróba (para limpar moveis)
panelas de pressão "MARMICOC" diversos tamanhos
Quadros de paisagens e flores
Refrigeradores "FRIGEDAIRE"
Selins para bicicletas e sobrecapas
Talheres Inoxidavel "HERCULES"
Utensllios 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 EA L

Chuveiros elétricos "FAME" e outros .típos
Acordeões "TODESCIDNI" 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 •

OASA REAL
Rua CeI. Emilio C. Jourdan, 141

(Defrontre ao Cine Buhr)

II Dr. Francisco Antonio Piccione
]l)jI[�.D][CO

Cirurgia Geral de adultos e críançae Clí
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
co'BUPA, - SliAN�A CA�AlR.JI[NA

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
I ADVOQADO I

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122

laraguá do Sul

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 1-4-19�6

EDITAL Pref�itura Municinal tle Jaranttá UO �ul Auto ,J�raguá, �. -

A.
p � Indústríc; e ComercIo

REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS Relatório da Diretoria
O Doutor Dalmo Bastos Silva, Juiz substituto

em exercicio do cargo de Juiz de Direito da Co-
II_larca de Jaraguá do Sul, Estado dé Santa Cata- Erich Iohann Schwein le, bras., intalador -senl-

Senhores Acionistas:rma, Brasil; na forma da lei, etc: rérlo - Certidão si ha ou não falta de profissionais
FAZ SABER aos que o presente edital' com habllltados na especialidade. Erich Iohann Schwein- Em cumprimento ao que determínam os esta-

o prazo de- trinta dias 'virem, ou dele noticia tive- le, idem idem - Cerrldão quais os profissionais lo tutos desta sociedade, vimos de submeter à apre
r�m que, por parta de Raul e 'Siegolf me foi diri- tados na especialidade nesre muntclplo. Comércio & cíação e exame dos srs. acionioIiistas o - balanço
gl�a a petição inicial' seguinte "Bxm=. Snr. Dr. Ind .:' Raduenz S. A. - mandar lançar com engenho reterente ao novo exercicio, acompanhado da de
JUIZ de Direito da comarca. Raul e Siegolf Jacob- beneficiador de arroz e expedir certidão como bene- .monstração da conta de Lucros & Perdas e Pare
sen, brasileiros, casados, industriais, J residentes e ficiador. Renato Piazera, bras., agrimensor - Cerdidão cor do Oonselho Fiscal.
domícilíados em Riachuelo, Município e Comarca quals 'os agrimensores habilitados e regíetrados nes- Os documentos que em anexo apresentamos,
de Rio do Sul, por seu advogado abaixo asssina- te municipio. Renato 'Piazera, bras., agrimissor - Pee- derivam de informações precisas do nosso balanço;
do, inscritos na O. A. B., sob n". 793, sescão de ser por certidão si ha ou não falta de profissionais entretanto, para quaisquer outros esclarecimentos
Santa Catarina, com escritório a rua 15 de Novem- habilitados neste municipio. Alfredo Carlos Hane- que forem solicitados, estamos 80 inteiro dispôr a

bro, 745, na cidade de Blumenau, onde recebe ei- mann,. bras., construtor de obras - Certidão sl ha ou Rua Mal. Deodoro da Fonseca, nesta cidade.
rações, vem expor. e requerer oseguínte: O FATO. falta de profissionais construtores habilitados no mu- Jaraguá do Sul, 27 de Janeiro de 1�56.Os suplicantes adquiriram, por escritura pública, oicipio. Alfredo 'Carlos Hanemann, bras., construtor

FRIEDRIOH BARG _ Presidentedos suplicados Ricardo Witte e sua mulher, bra- de obras • Certidão quels os profissionais construo
sileiros, casados, residentes e domiciliados no dis- tores habilitados inscritos no municipio. BALANÇO QERAL encerrado em 31-12-1955
trito de Massaranduba, .desta" comarca, uma area DESPACHO - Certifique-se
de 200.alqueires de terras, situadas na Oamarca Metnecke Firma Construtora - Baixa dos impostos
de Ibirama, pela quantia de Cr$ 130.000,00, pagos a que estava sujeito nesta Repartição. Ernesto Bartsch, Imobilizado
em moeda corrente no país, com as condições de bras., comerciario - Cancelamento dos impostos s/ Imóveis
venda livre e desembaraçada de qualquer ODUS, automovel particular. Vigando Voigt, bras. - Baixa Construções
posseiros eto., sem qualquer benfeitoria. Acontece, dos impostos' s/ euromovel, por ter vendido. para fo- Eslável-
porem, que os suplicantes, ao tentarem promover ra do rnunlclplo. Otavio Lombardi, bras., comercia- Móveis & Utenoflios
a abertura de rumos, demarcação e outros atos, rio· Cancelamento dos impostos s/ camíonete, ven- Máquinas
toram surpreendidos pela presença de posseiros dido para fora do municipio. Ferramentas ,

que, 'armados, proibiram a entrada dos suplicantes DESPACHO - Cencele-se Títulos ao portador,
naquilo que, legitimamente (?), lhes pertencia. Os Notberto Plezere, bras., mecânico - Cancelamento Realizaval 8 curll e lonoo prazo,
8uplicantes, interrogando pessoas conhecedoras do dos impostos s/ oficina mecânica. Rolf Marquardt, Combustivel
local e o próprio posseiro ou intruso, ficaram sa- bras., lnduatrlal - Providencias do Executivo Muni- Acessórios
bendo que as ditas terras pertencem a um senhor cipal com respeito a concorrência pública efetuada 'Oontas Correntes
de nome Bannaok, residente, e domiciliado em Ma- para venda do eutömovel da qual o requerente fez Oontas Correntes Mensais

" fra, o qual autorizou, segundo o mesmo posseiro', parre com ,a proposta mais elevada e obteve a re- Contas a Receber
a sua entrada e permanencia nesse local, ficando jeição. DESPACHO - junte-se aos Autos do Pro- Capitalização
sabendo mais que o verdadeiro vendedor das ter- cesso de- Concorrência Pública e volre-me conclusos. Adicional Lei 1.474
ras aos Suplicados Ricardo Witte e sua mulher, Empreza de Transporte Prenael S. A. - Certidão si Depósito Fiscal
não foi aquele cujo nome consta da escritura ori- a mesma paga Impostos sobre sua frota de camí- Disponivel
ginaria, senhör Ourt Wulf e sim a "Ooncessões Si- nhões, e mals impostos Territorial, Predial e Ind. e Caixa
mões". Por se tratar de uma transação de bastan-I ()rofissões. DESPACHO - Certifique-se o que constar Conla de Compensaçãote vulto para os suplicantes, os quais, em absolu- Llndaelr RopelaUo, bras., Funcionarlo Municipal -

Valores em Caução
to, poderiam suportar o onus de uma perda desta Exoneração das funções de professor.
natureza e, ante a necessidade de uma ação, quasi DESPACHO - Conceda-se exoneração
sempre demorada, para a perfeita e acabada tran- Waldir Araújo, bras. ,. Licença pare explorar por
sação a que se propuzeram, suplicados e suplican- cinco, anos a linha de transportes coletivos entre Ja. Ião Elioivel
tes, tendo estes já satisfeito- II' parte que lhes cou- raguá e Corusá.

-

DESPACHO - Indeferido Capital .

be, desejos,os, como é obvio, elucidaram ,sobrG o , Diretoria do Departamento de Expediente, Fundo de Reserva Lega]
verdadeiro, proprietário das ditas terras; O DI- Educação e Assistência Social dá Prefeitura Muni- Fundo de Reserv� E_special
,REITq. E sendo jacllltado aos que queitam pro" cipal de Jaraguã do Sul, em 6 de Março de 1956. F??do de 'pepreCiacao

,

ver a ressal'9a de direitos manifestar a sua inten- 'JOÃO MATHIAS VERBINENN EllOlVel ,a curto e lonoo prazo'
Cão mediante protesto judicial, na forma, do artigo Diretor do D.E.E.A.S. 'Oontas Oorrentes
720 do Código de' Processo Oivil; E sendo de in- Dividendos
teresse legitimo dos suplicantes que' se não venda Conla de Compensação
os bens do s�plica4o, garantia de fu�ura e compe- Caução da diretoria
tente ação judicial; O REQUERIMENTO. Pedem

. Calçados
'

a V. Excia. que se digne de mandar' noticiar os NA FALTA DE
suplicados Ricardo WiUe e sua mulher do protes- APPETITEto que óra fazem os suplicantes ,de anular qual�
quer ato "inter-vivos" de alienação de bens. Pe
dem, outrossim, a'notificação, por meio de editais
publicados na forma da lei, de terceiros certos e

incert,os, para, conhecimento da int�nção dos re

querentes. Requerem, afinal, que, feitas as notifi- são 8S melhores e
cações, sejam os autos entregues aos suplicantes,

_ mais baratos _de acordo com o que dispõe o ar,t. 723 do referido
estatuto legal, no prazo de 48 horas a independen�
temente de translado. Dão ao pr�sente O' valor d:e
Cr$ 500,00 tão sómente para os efeitos fiscai,s. 1;»13-
dem deferimento. Jaraguã do Sul, 25 de, fevereiro
de 1956. (assinado) pp. Osmar Dutra. (éstavam cq Indústria de, Calçados
.ladas estampilhas sstaduais no valor t6tal" de Or$. Gosch Irmãos S.A.
3,50, devidamente inutilizadas com data e assina
tura). "Despacho: Expeçam-se mandado e editaÍs
de notificação, na, forma do requerimento da ini
cial em 16-3·56: (assinado) D. Bastos" .. 'Em'_virtude
do que mandei passar este edital, palo qual ficarln
citados terceiros certos 'e incertos; para oonheci- - Jaraguá do Sul -

mento compléto do pedidO anteriormente transcri-

IIto. E para constar se paRSOU este edita.l que setá
afixado no lugar de costume, publicado' pela i�- 1.....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--

p.rensa local "Correio d� ,p�vo". e pelo' Diário Off"
Clal do.Estado, em Flor:'Ianopohs. Dad,o e �assa,d!o
nesta CIdade de Jaragua do 'Sul aos dezeseis dIas
do mez de março do ano de. miÍ novécentos e ciIi
'coenta' e seis. EU1 Ney Franco,. escri-vãp� o spbsoré
vi. Assinado Dalmo Bastos Silva .; 'Juiz de Direito.
Está conforme o original do que dou fé. '

'

Jaraguá do Sul, 16 de Março de 1956.'
O escrivão - NEY FRANOO

Pr9dutos da:

Caixa Postal, 11

SaDta CatarlDa

Magresa
Cançaço
Pemdez
Fraqueza

É iDefi.peD&ft1'-'
o G'O do

IODOllNO
DE ORH

da conta Lucros & Perdas
Débito

�88.923,40
,

288.923,40

Jaraguá� do Sul, 31 de Dezembro de 1955.
FRIEDRICH BARG ·-Presidente
EUGENIO VITOR SCHMÖCKEI.:

Oontador CRCSC - 16.a01.

PARECER DO OONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Auto, Jaraguá S. A. -

Ind. e Com., tendo examinado detidamente o ba
lanço geral, documentos e contas da mesma socie
dade, relativos ao exercicio' encerrado em 31 de
Dezembro de 1955, é de parecer que sejam os átos
praticadps pela diretoria apro-vadol!l nos seus pre-

.

eÍ'sos termos.
Jaraguá' do

.t\TIVO

497:881,40
14.549,00

30.479,00
84.909,20

108.429,30
279.000,00

105.300,40
53.950,70
1.357,00
9.351,20
28.255,00
22.360,00
9.567,50
5.000,00

PASSIVO

1.000,000,00
21.218,60
108.298,90
. 89'069,80

21.000,00
62.959;40

/'

22.381,70
2.924,10
35.558,10
10.994,70
1.794,00

195.270,80
20.000,00

Demostração
Conlas
Acessórios
Oombustivel
Mão de Obra

I AlugueisFundo de Depreciacão
I Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Lucros & Perdas

.

Juros & Descontos
Despezas Gerais
Dividendos·

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUE1RA
�
MINANeOßA

512.430,40

502,817,50.

231.141,80

56.157,00

1O.OO(!),00

1.3125,46,70

í.218.587,30

83.959,40

10.000,00

1.312.546,70

Crédito
22.615,40
136.963,20
89.344,80
40.000,00

Sul, 27 de Janeiro de 1956.
TOBIAS MÜLLER
ARTHUR GÜNTHER·
EDGAR BARG

Vermitugo suave e de pronto
, deito Dispen.sa purgante e dieta! ,

SERVE' PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
ME o n., 1, 2, 1 e 4

.

Proteja a saúd� de seus tilhos e a :.üa própria!

r�r';§Io�=;iil;l,! E::P��é:::!�;:����;:;:"
em

.11ri
.

;ot�
,'.......... ,-

'II'II ii E um produto dos Laboratórios Minancora

I
... Piazera I

ii RU,A. MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 fi, - J O I N V I L L E -

IJ! JARAGUÁ DO SUL BTA. OATARINA > .11: .., _._ _ _ _.: _ _ _._ _

' I Jaraguá do Sul - Telefone 296
�

o

,

ii Secção de lavagem, depósito de 'Iubrificantes, ii l('·············�_··
.._···_········.._······_· ·······_·· __ _ __ ;-: iii

i".l,;.
"

combustível e acessórios. " " f:i:'..i:I:· CIÚliea de 01110,II -: Ouvidos - lafiz e, Garganta i,!: I B. Lubrificação-carga de Baterias etc.

::.•••:i.!.i CONSÊRTO -.,.. RBFORMA B RBTIFICAÇÃO DI5 AUTO- :.:11.:1 Ij!l.i DO .... ..••11. AIIIIl l,i,.l.:1 "'I D;;��:TE1M�����E�����L���I���L 1-"
'

MÓVBL B CAMINHÃO.' 'i
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

II ii: i A melhor aparelhada em Santa'Catarina ii fg
,

,� ri'n· I
, ;". iii ii Rua Abdoo Batista (Defrónte a "A NOTICIA'� j! III. .

�
, , m

'�::::=::::��:::�:�:.��:���:��=:::::::�::���::��:::=��JI: lt:;::;:::=:=::;::;:�:::::::::�:::�::�::::����:�::::�=�::::::�::::::::::::=::=:�:::::::J!,I�! A1ten:e e:be7!!E;::' aequ::er :::�ll
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CORREIO DO POVO Geraldo Krause
MISla BE 'I0� 81.

há ser celebrada, dia 3 de Abrir pv. na

oapéla do Ginásio São Luiz,. ás 6 horas
da manhã.

Por maís, 'ste áto de fé e caridade
cristã, os antecipados agradecimentos.

tANO XXXVI - JARAOUÁ DO SUL - DOMINa0, ,1 DB ABRIL DB 1956 - SANTA CATARINA - N. 1.884

ALFREDO KRAUSE e Senhora e

Iílhas, Delfino Raduenz e Senhora, IRENE
HINSCHING e THEODORO HINSCHING e

familia, convidam á todos os amigos e

parentes, á assistirem a missa de 7°. dia,
pela alma de seu filho, irmão, cunhado,
noivo e futuro genro

GERALDO KRAUSEboaAI5
Nem bem havia terminado

HOYI diretoria di C. A. 8ae-' pelos snrs, Mario 'I'ava- O falecido possula �2 de tremular no mastro da vi-

pendi. Sábado último rea- res, Aleixo Delagíustína, anos de idade deixando t6ria a bandeira gloriosa do
. . F'.'h Clube Atlético Baependí, mer-Iísou-se a assembléia do Durval Marcatto, ran- viuva e um Iil o menor. ,cê de sua façanha alcançadaC. A. Baependí, para cisco Fischer, Geraldo Seu sepultamento deu- domingo último, veio esta mes

eleição do Conselho De- Marquardt, Hans - Brei- se no dia seguinte no ma bandeira, horas ,depois,
liberativo e diretoria thaupt, Heinrich Geffert Cemitério Municipal local .eobrír-se de luto taee ao pre-
d 1 L M maturo desaparecunento de
aque a agremiação es- Jr., oreno aroatto, com grande acompanha- um dos mais devotados bae-
portiva. N O r b e r to Hafermann, menro, pendianos, o nosso grande -e
Mais de 150 associa- Raimundo Emmendóer- A familia enlutada apre- ,saudoso Geraldo Krause.

dos compareceram a fer, Walter Carlos Hertel, sentamos noesos protun- Vítima de séria enfermida-
reumao t pois havia Wolfgang Weege João dos votos de pezar, «!e, que ve�o se .agravar nos

d' t tí 'B d 1 d S'l
'

Pd:, últimos quinze dil\ß, foi arran- 1_•••_.....-•••••••••••11grau e espec a rva em u a a I va, e ro. Sociedade Progresso H' eado súbitamente as derradei-
torno da eleição, visto Prefeito, e outros. Essa 'ft'

'

. '. t?Je ras horas do dia 26 de março ' ,

'

que duas correntes for- chapa não conseguio"ealísar-se- � a �radlClO: p. pdo., do seio de nosso con- mi II U'EirEEll!!!iiii!!!IEi!!II" i i=- é r_IllllliEIIE!l!:
tes disputavam os postos. eleger nem um suplente nal fe�ta do TIrO - Rei, vivio, aquele que por seus I '

_ . I• A' do Conselho Deliberati- ,na SOCIedade Progresso. ínegáveís .dotes soube gran- .. Febres (Sezoes, Malârlas, .

, ,DepOIS do sr., Eugênio V ' O baile de proclama- gear a estima e simpatia de

II
'Impaludismo

IVitor Schmõekel, depois, voo e se que .0 povo
ção sérá no Salão Sohn. todos os jaraguaenses e mui

, . Maleitas,' Tremedeira
de por uma hora e meia começou a reagir. espeeíalmente da familia bae- , ,

prestar 'contas da sua
'

Noiyado Com a' O'entil pendiana. ,

_ ,- OURAM-SE, RAPIDAMENTE COM -,
. • _

,
,

•

" e
. Francamente nao tenho pa- , • •

.

admínlstração, .

apresen- .senhortnhe Lourdes Bellen, lavras que possam retratar " Capsu las Antlseson Icastando também '0 balanço GERALDO KRAUSE. Reper- contratou cesemenro ontem �a consternação por tão'.. '

'., fi '-

geral e presta.ndo home- cutíu dolorosamente ás o jovem Nestor Pedri, fl- trá!pco acontecim�nto. .

ii M Inancora ,I. ülti as ho as do dí A6 'Ih d
'

I
.

Antonl E' dificil acreditar na dura III ..

n�gem aO.8 S.ÓCIOS fale- im r ia "'. o o' '

c�sa n ODIO -

realidade e dificilmente adap- Iii
"

m
cídos no .ültimo ano o de Março p. p., o Ialeeí- Maria Pedrl, professor nl tar-me-ei na -verdade triste II

Em Todas as Boas Farmácias
III

que t�dt? �oi aprovo�do I mento e

..
m sua re8id�ncia, ,cidade.. de seu. desaparecímento.

.

_

iii É um produte dos Laboratóriös MINANCORA 1-Por unanímídade de, vo- nesta cídade, do Jovem I, Os. cumprtmenros do JamalS ,:oltare.l a ou� as pa

1'1
'

.
'

. '_ G ld KOt' "C
.

d P" lavras amigas emcentivadoras ii
'

.. .'

Itos, paSSOU-Ele a �lelça.o era o rause. ex In- 1 ,0rrel0 o ovo. do saudoao.Gereldo.sempre en- 'III'
- JOlD'9111e -

_

Sta. Catarina -

do Conselho _Dellberatl:" to q.ue contava �8 anoB', Aniyersários. Fazem anos tusiasm!1do ao preceder qual- .1I151S!IS!El�1IIIIi!R1 "I wi!EllSEliiVOo A apuraçao deu ga- de Idade,. era filho
.

do 'h .
'

'

F d
" quer .atividade de seu clube, .,

h d'" 30 nosso estimado, amigo ,o�e os . snrs. r�. enco príneípalmente o futebol por .'n O e causa, PO! AU d K
'.' Wltt e Germano Buttgen. ser o esporte que maís o ,Registro' Civil Rua Benlamln Coneiant,votos, aos seguíntes snr.. re � .�

rause e de!
. Dia 3 a sra Waltrudes atraía e po.r .ser ainda o mais filha legitimá de Ricardoa s s o c i a dos: Adolfo Dna. Hermínía Krause.

'T 11' .. d difundido dentro do seu Bae- B" d lid B"
'

Bruch, Amadeu Mahfud, ,Geraldo Krause 'sou-] oma�e 1, esposa ? sr. -pendí,
A

Arto,r Müller, Oticial do Re- urger�,. e, ,a urger.
Arnaldo Schulz Ale.xan- bera, pelo seu cavalhei- ,Arestides . :romas�lb, a Não fosse a morte o desti- gistro Civil do IO. Distrito Bdital N. 3.969, de 24-3.56.
d H k A t' M"ll riBmo sua educa�ão e ,srta. AletICIa .Marla To- no de todos n�s, dificilmente da Comarca laraguá do Sul, MdX 'Lau7e ere aa e, r ur u er, ,

, _,

'

• Y maseill' fl'lha do sr me convencena a·' sua, por E d d 'S' t C
. 1!1

Amandus Colin Erico elevados dotes de cora-
I
.' -m 11'

'

.

não admitir que fique: ó nos� sta o e an a atarma, ,Bdla DöO'e'" ' -

t· 'd naclo � omase 1 e a
'

Brasil. e

BIosfeld Ernesto Czer- çao, ornar-se um
.
CI a-

t Ed It dt M
so clube privado de tão gran- Ble, brasileiro, solteiro,niewicz,' Eugênio Vitor dão e8�ima�? no seio da B.r a. e rau e�er, de personagem._ faz saber que comparece- lavrador, domicj.liado e

Schmöckel Fidelis Wolf população . )araguaense; filha da sra. Elsa Meier, Enfim, rest� nos, s6mente ram no cartório exibindo os residente neste ..-listrito, enio..' .
•

,
' , '

,... , " I comerciante em Gari- o humil�e consolo �a sua gran- documentos exigidos pela lei "

Hq,l"t�lg R�duenz, �elDz : Seu sepultam.ellto 4�1l- baldi.
' de glorlOs� existencia, toda h b I Rio Cêrro II, filho,. de

Mahnlt�v Jorge, Mlelke; se ás 1630 hor."'" ,do di" D' 4. .:!.. éla, esportivamen�e, dedicada afi,m d� s� a i itarem para Helda Laube. .

S 1 i,',.,". h"·
I, "

'N" .. . .··.M. .• .' �'. ,"''', "
. � la, o sr .:leVerlDO ao C. A. Baependl. ' casar-se' B b

"

GpJI ,.���e _ elt,zel, arlO Imediato;, ,Q9.� .gJ:�nd� Schiochet. Ainda na'. Como era o grande amigo
. . ",.

, Ia, rasiJeira, "solleirlI,
NI:9�JI��� . Ney, ,ßranco, aC'ompanha�ODto, j�endQ mesma data o sr. Max Geraldo, assim é tambem a Edital N, '3.968, de 23·3·56. doméstica; domiciliada,: �
Otto Hlendlm�y�r, Aro�. o, esquife transport�do '1'hieme Junior, residen- minha homenagem, simples e Gunlher'" -Arnfried Rober-tc residente nesle,.qistl'.tIQ) em'
do SChulz, WIlly Mahnke até o Cemitério, Munici- t.·· C á sincéra, homenagem que nun- Raeder e Hildegard Bürger Rio Cêrro II, filha, de Er-

lIT Id
.

S h't
' ".. "

,

.. "
. ,e em orup. ca passou-me pela idéia de .

D" d P I'
'

e �t a emIr? � 1.Z. paI" peJos,' atlé�as .
do pia 5 o sr. Lourenço render-lhe,. por esperar que a Ele, brasileiro, solteiro, VIDO' oge e e au ID�

Suplentes. HIlárIO ,�a- Clu1>e AtlétIco Baepenc;ll, Gressinger, fun'cionáriQ providência o poupâsse por rádio-'écnico, domiciliado Krüger Döge.
r�tto, Fr�ymund Schmldt, que tinham em GeI:aldo ," . mais algum te�po, mas assim ': res�d��te ,.em Corupá, Cópia 'de Edital ê:I� Pro-Victor Zimmermann, �e- não só um, amigo i, <le o Ollipotente nfnao quiz, e de- fIlho hgltlmo de H.,elmuth clama's de Casamento' re ..raldo Doubrawa e Wie t d h

. vemos'nos co ormar. n d d H Id d '
. , . .

- o as as oras, -mas es-

C' h
Kae er 'e e legar cebida' do Oficial do Re':gando Hasse. pecialmente' um emérito

.

a''Ic.e I-na· Que teu corpo detscadncei'dem Raeder., .

t C"I d C'" ':'hA d· t' .

f'co co
. . d'

,'. paz no campo san o , a c a-
Ela, bras.I·lel·ra, soJt.el·'ra, g,IS ro' lVI e., anoID. as.

• i
Ire orla lU

..

ns- ,lDcentIva or.,,·' ,.,.",.' de, e que tua alma goze a vi-
tItUl�a ,dos.. senbo,res ,A." famma ,enlut(ida A saude das' crianças da eterna i1;illto a nosso pai doméstica, domiciliada e Edi,tal N. 3.970, de 26--3-56,
MurIllo Barreto d� Aze- enviamos nOSElas sentidas .. . . _

Supremo, pOlS, tenho ,certeza residente' nesta cidade, á Albano Murara e.
vedo como PreSidente' condolêncl'as 'EspeClflOo da dent1çao 'que. tua passagem por este BzubaFa Vepiesky'

,

,'. '

.
'.

, !llundo o recomendou ,paraArnaldo Schulz, VICe- descançares eternamente
---------- BIl", brasileiro, solteiro,

Presidente; Presidente A CALCEHINA contém E' um adeus que me �ausa operário, domiciliado e
de Honra, Alfredo Krau-

1

Falecimento. E� com pro- todos os elementos de tJ1steza. porém tenho que Ia- residente neste distrito,
se; CONSELHO FISCAL: fundo pezar que notic.ia� que necessitam os diver- ze1�' .

G ld.
filho de Davide Murara e

João Budal ,da Silva, mos, aqui o inesperado sos orgãos em formação eus aInlgo era o. de Maria Uber Murara.
Lauro Braga, José Nar- falecimentoo do jovem' sr. das crianças. OCTACILIO P. RAMOS Bla, brasileira, solteira,
loch, F,rederiç(\ Moeller Ewaldo ßesecke, filho do Tonifica os musculos e doméstica, domicj)ja�a e
e Wieganc:lo Hasse. sr. Bruno Besecke: saneia os' intestinos, im- residente em Canoinhas,
A, chapa da oposição, ,O sr. Ewaldo' que acha- pedindo', toda e qualquer filha de, João Vepieski e

qu� ',queria fazer do va-se enfermo, há vários infecção inlestinal. de Maria Vepieski.
no�so velho Baepend1 dias no Hospital "Säo A CALCEHINA vale o municipal e também

-

uma célula pQUtica do José" desta cidade, faleceu seu peso em ouro. membro do Diretório da ' Bdital N. 3.971, de 28-3-66.

PSD� era encabeçada às 19.,15 horas do'dia 28. em todas as farmacias. UDN. Na mesma data a

r
AffoEnrSnoa S�.htewl'nadrtlz e

exma. sra. Irene Luz u
--------�----�-�-----------------� Dantas, digna esposa do EI� bra�l�ro,' solt�ro,

sr. Dr. Arquimedes Dan I lavrador, domiciliado e,

tas, advogado nesta r. residente neste distrito, em
cidade. lU GariQaldi, filIJo de An.o-
Aniversaria-se dia 3 o ,nio Schwartz e de ElisÇl-

menino Darcy e Oltvia betha Steilein Schwartz.
Ehlert, filhos' do sr. Ela, brasileira, solleira,
Erich Ehlert, comerciário doméstica, domiciliada e

,

nesta cidade. residente neste distrito,
A todos 08 aniversa- em Garibaldi, filha de JOSé

riantes os cumprimentoR Steindl e de Ana Leier
'.
do "Correio do Povo". ...._--- ----4 Steindl.

GERALDO

TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÉNCI",
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!i" Pud!im Medeiro,s .. ,A ,Melhor S,'obremesa II
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•
. ,

1EI�]21m o §a�ãto (Marei Regtstrl�â)

Virgem Especialidalle
da ClAo W1EIlEt llN�lU§1flllAl JOlllDlville f)"sÃ� Y'RC(A,

. ".

ESPECiAlIDADE
pois conserva e desinfecta·a eua roupa.

•

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


