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ANO XXXVII - JARAGUA DO SUL Domingo, 3 de Junho de 1956 Sta. Catarina

Habeas Corpus ·para o Sr. Artur Müller
Por unanimidade de vo to � ,

FL�:AN�::�:'\I:.�a,��=���gadO ;��ii�i�:i� Qu::ea::ir:�õesLL.O C .Ã IS_j
- Tribunal de Justiça, aqui. Este também se

10
safra de arroz

PaAmara MU·ßI·cl·pal. Sob a cam assim o oomércíoem sessão plena hoje excusou, alegando ter na Ita Ia It

realizada concedeu a que transferir residência. Foi estimada em.. presidencia do sr, Ney -estabeleeído e honesto.
ordem de «habeas cor- MILÃO 29 - São os 3.919.862 toneladas a Franco e com a presen- O sr, João José Bertoli,
pus» requerida por Artur

Por último o dr. Juiz seguintes' os resultados safra de ar.rß.z, relativa ça dos vereadores João secundou .0 ora�or nas
_ Müller, diretor do «Cor- baixou portaria determí- definitivos das eleições ao ano de 1955, centra J. Bertoli,· Fidelis Wolf, suas consíderações, pe
reio do Povo». A decisão nando ao advogado dr. municipais para a cída- 3.366.8ã8 em 1954, regis- José Pasqualíní, Artur dindo externar a medida
foi por unanimidade. Arquimedes Dantas, pa- de de Milão: Demcera- trando, em consequência, Müller, Augusto Silvio de Iíscalísação aos mas

ra como promotor ad- tas Cristãos ... 261.610' um aumento de .553.024 Prodoehl, Erich Batista, cates que impunementeNola da redação .. Em seus hoc apresentar a queixa. Comunistas 158.818' So_� toneladas.
.

Durval Marcatto e Rai- viajam pelo interior do
números de 2ã de De- Apresentada esta foi eíalístas 173.811' Socia- O valer do produto, mundo Bmmendoerter, municipio impingindozembro de 1955 e 1°. de designado o dia. 12 do listas Democratlcos ... que foi de Cr$ . � .... realísou-se mais uma suas mercadorias aos
Janeiro deste ano, este corre!lte para o I.nt,erro- 103.174; Liberais 53.501; �5.396.878.000.00 em 1954, reunião da Câmara Mu- moradores.
jornal publicou, sob. a gatörlo do r�o. Citado, o Monarquistas Nacionais passen para ,Or$ ..... níeípal. Lida e aprovada Na ordem do dia foiresponsabilidade do seu sr. Artur .Muller reQUe-135.1'7ã; MonarqUistas. Po. 18.323.745.000,00 no ano a áta, pediu a p�l�vra o ooneedída: a líeença dediretor, severas criticas r.eu ao 'I'ríbunal de Jus- pnlares 10.577; Movímen- passado. Quanto à área sr. José Pasqualíní, que 30 días ao sr, Artur Müla atuação das autorida- tíça do Estado

-

uma to Social Italiano 50.826 cultivada, os dados seu- dirig�� um apelo ao s�. ler, sendo convocados osdes e policiais em Ja- ordem de «�abeas-eor- e Diversos 18.551. sam 2.425.277 hectares PrefeIto MUDlG�pal· solí- suplentes Francisco Mo-raguá. pus», tendo Sido avoea- em 1954 e 2.491.481 em citando determmar a C?- drock e Martim Hauck.Com esses comentá- do o processo na segun- 1955. bertura da ponte .
"RIO .

riods ,aJ'c�oud-seD!nj�triaddO fd�-feira. �á na cqoulaenrtdao- �. mullta. . bat a·.1 a d
Os maiordes proidutO!eS Novo" e maís rigorbos.a

.

Edm.. " 8egui�aét fOidaprlo:o r. UlZ e irei o a eira reuniu-se o
,

e arroz o pa s sao: fiscalisação nos pom EU- va o o pro!. o . _e,. 61
Comarca, que pensando Tribunal e, em sessão São Paulo, 1.100.562 ros de cereais e aves q'l;l-e booc.ede isençao de
tolher a liberdade de plena, por unanimidade toneladas., IUo Grande cuja maior parte não pa- emolumentos e taxas. as
critica da impreI!sa, de votos, concedeu a Rio, 29 - A COFAB do Sul, 858,67�; Minas gam impostos e prejudi- plantas de construção da
apresentou denuncia con- ordem, por dois motivos recebeu do norte do Pa- Gerais, , 681.883;. Goiás Igreja Luthêrana de RiQtra o sr, Artur Müller principais: primeiro por raná 7UO tonel�das de õ76.96a; . M a r a n hã o, da Luz. Passou então à
ao sr. General Executor ilegitimidade .do Premo- batatas, que serao veu- 255.708; Santa Catarina, �l1EW TDlID � �Ttrlfl\ discussão o projéto dedo Estado de Sitio. Este, tor. e segundo por deca- didas ao povo por pre- 91.227,;" e Mato Grosso, JL� lI.' !1J..&...8U.� \U'UI lei que isenta a Fabríea
por intermédio do seu dêneía do direito de ço abaixo do existente 87.768.' de Bolsas Oaprí-do pa-.

dê· E t Dia 8 vê passar mais .

..Delegado nesta zona, sr. queixa. no merca o.
- Em todos sses s a·

um aniversário natalício gamento dos , ImpostosComandante do 13°. B. C., dos a safra. do ano pas- municipais. Fez, uso da
devolveu o processo sado ultrapassou a' de o sr ..Ney Franco, ilustre palavra o sr. Emmen-
dizendo nada ter com o E 1954, .sendo para selíen- Pres:ld.�nte �a Câma�a doeríer que manifestou-
assunto. Não satísteíto

'

tar o acréscimo ocorrído MUDlClpªl e serventuário
se Iavoravel a CO�C�Jl: ,.,_foi tudo remetido...........a ..........: - .. �i.

•

'; 'Sât{'"Pá1írÓ��-·J205.64'4rda JustlÇ&,nesta com�a. são. Com- a' palavra o sr.
Colendo �t"ibunal de toneladas: Ele��nto de .um lerge Artur Müller esse sus-Justiça, que-também de-

A
·

tosno R·
- Quanto ·à produtivida- p�estIglo pOlitiCO, e

.

de
tentou o parecer da. co-�

volveu a'papelada ao dr. conteclmen OS no 10 de, o maior indice per- grande de�taque s.oclal, missão de Legislação e
Juiz. Mandou este então tance ao Rio Grande do re�e�er� ele as Ju�tas Justiça, que foi baseado
que o então Promotor Verdadeira revolta popular, contra os Sul, oom 2841quilospor fellclta�oe.s de,s1m81nú-

nainformaçãodosr.Pre-dr. Santiago apresentas- 'aumentos de preços hectare. Em segundo meros amigos. feito Municipal, de que
se queixa crime co,ntra .

, " lugar figura Santa Cata- O «Correio do Povo» a referida fabrica alem
o autor dos comentários. Quarta - feira última O simples comicio rina, com 2.276, e em também lhe envia os das bolsas fabricava tam-

, Ö dr. Santiago excusou- verdad�ro pânico assal- trans.formou·se em ver- terceiro Sergip�, com melhores votos de feli- bem cintos e chapeos .de
se por motivo de forro tou a Capital Federal, dadeIra revolta popular, 2.029 quilos. cidades. palha, produtos já fabri�
intimo. {) dr. Juiz que a os estudantes iniciaram com depredações de cados no municipio. O
todo t:ranse queria pro- uma série de. comicios veículos e protestos

d
sr. José Pasqualitii pro-

cessar o nosso' diretor e contra a alta· dos preços contra as autoridades. Regresso
-

e punha a verificação do
fechar a,.. boca de um, dos bondes" transportes A policia intervio es-

_

-

assunto no que foi se-
jornal livre,' nomeou coletivos. Aos estudan- pancando estudantes, po- cundado pelo sr. Erich
promotor ·ad hoc, paraltes uniu·se· o povo e vo e até três deputados V·eloso' ·'e' Lamel·ra""O Batista, que pediu fosse
dar queixa o dr. Plinio diversos parlamentares. e um vereador da UDN. nomeada uma comissão

,.

.. '. . .. A revolta geral' atin- .

d para verificar se de fato
..;........;...�-_...._............_.....__.....�__..... giu .

extrema gravidade, RIO, 28 - O major I cedente da Bolivla, on. e
a fabrica tinha patentel ..-

.

. . , � tendo os tanques e Paulo Vitor, o eapitão se �ncontra� refugla- de invenção dos produ-�_. CO N V- I TE·· � lI!etralhadorss do exér- Lameirão e o, sargento dos, na prÓXIma quarta. tos· que fabricava, como

I I CItO saido a rua, ocupa· Guentber, implicados no feira, viajando em avião
alegara o 8r. Durval Mar

do os pontos estratégi- episódio d�. Jacareacan· da Cruzeiro do Sul, de·
catto. Contra isso insur

A Comissão Central Pró-Construção da

I
cos e diversas estações ga e que A.cabam de ser vendo cb.egar a� aéro-

giu-se o sr. Marcatto, que

I
Nova Matriz, com a aprovação do sr. Bispo de rádio benelici�os pelo proje- porto Santos Dumontpor declarou que a informa-
Diocesano, convida os fiéis católicos para O ministério reuniu·se to de ,anistia, regressà-: volta das 15 horas.

ção do sr. Prefeito _ era
participarem da solene despedida da � deliberando medidas e rão a esta Capital pro- capciosa e que uma vêz
Igreja de S. Sebastião, a ·realizar-se no dia � publicando nota oficial. que a questão estava

I
3 de junho próximo, domingo. ··1

Com o tempo, pelo me- nesse ponto, ele iria vo-

P R O G R AMA'
. nos aparentemente, vol- tar tambem pela aprova-
tou a calma com a prisão SENSACIO'NAL 1 ção emho:a:a, fosse sócio� Às 15 horas"':' Serpião de despedid� � I de centenas de pes_SÔ8:s.

'

..

• da firma beneficiada.

I� Procisl!lão com as imagens obedecen- l� O projéto foi rejeita-do ao seguinte itinerário: Rua Mal. Deodoro, Escola de' D i a 1 O d e Junh o, do por não alcançar os
Avenida Getúlio Vargas, Rua Pe. Franken, dois terços exigidos pe-

I Rua Presidente Epitácio, Pessôa, Rua Mal. I Engenharia. Bal-Ie
la Lei Organica dos Mu-

Floriano até o Salão Cristo Rei. , . Grande Show e nicipios.ORDEM DA PROCISSÃO: Ginásio com de Joinville� a Imagem de São Luis; Colégio Divina Pro- � i' . ESfaqueou o sogro. Em Re-
� vidência e G. E. Abdon Batista com a Ima- � Respondendo ao apelo Clube Atlético Baependí torcida, o individuo João

� gem de Santo· Antônio; Filhas de Maria e � feito pela Câmara Muni- no Silva, esperou seu sogro
moças, Congregados Marianos e maços com � cipal de Jaraguá, o sr. Orestes- Gadotti na rua e

Nossa Sonhora; Apostolado e senhoras com

I
Governador do Estado COM AS FAMOSAS ORQUESTßAS esfaqueou-o, procuran-

! o Sagrado Coração e Senhor Morto; Operá- enviou ao sr. Ney Fran- ARGENTINAS DA Rádio EI- Mundo do cortar-lhe o pescoço.
rios com São José; Fabriqueiros e Zelado- co, Presidente do Le- A vitima foi recolhida
res com São Sebastião; Homens em geral. f gis]ativo o tel e g r a m a DE BUENOS AIRES E EXCLUSIVOS

em estado grave ao Hos:-Encerramento: Benção da nova Matriz �. seguinte:
0.8 DIS C O S COLUMBIA E ODEON pital São José, onda com·

I Provisória e. benção com o Santissimo Sa- � Florianopólis, �
pareceram os snrs. Te.

cramento. � Acolhendo com simpatia

TI
I

d Alf d 'd f "nente Garcia, delegado

·1 Segunda feira, dia- 4:· Inicio das Missas

I
sujestão ser

10.ca.lisada "Iplca e .re o e raoco, de policia e Osni Mülle\'
e atos religiosos no Salão Cristo Rei, trans- .em Joinville Faculdade

. escrivão, afim de proce-formac;lo em Igreja provisória. de Engenharia, informo
e derem 30 exame legal.

I
Jaraguá do Sul, 31 de Maio de 1956. que assunto será consi- O

.

_ágressor que temderado época oportuna. "Jazz Espetaculo ·Los Colegl'ales" péssimos antecedentesPela Oomissão: Pe. Orilldo dos Passos Iiels At�:ilciosafl . saudações. - ... fugiu.
_____...__::�_ft _. ��r:����. Lacerda - Go-

(Cont. ne últime págine)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORRBIO DO POVO
.

DOMINGO DIA 3 6-19ö6 2

Camara M·u n ici pol t:-::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::.::.�::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::..\ Pro •.b I·ça-OJ
. u

II Empr- Su Brasileira de E et recidade S.A.·' Proibimos a caçada em

!! M:A�H.IZ:; Jo:i:NV][I,LJE nosaos terrenos sitos em
..

Estrada, Caimão, Belaii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: Vista e Ribeirão Grande ..(I Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa Não nos responsabili-ii rotação, para 220/380 V. 50160 ciclos. APAREL�OS DE l'1:I�DI- zamos pelo que possaII çÃO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS n acontecer aos que teimai! PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- li rem em desobedecer esil OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de II ta proibição.ii luz e força de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo.
. II João Lorenzi, VicenteII A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de ii Garcia, Luiz Floríaní, Hi-li instalação de luz e força.. I. lário Floriani, Alvino Flo-u )} MI.�::::::::::=:::=:::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::::=:::::::::::::-.::::=:::7 .

rian i, Manzue to e qu10-
reti, 'Egídio Floriani, Jo
sé Fontana, Alberto Fon
tana, Antonio Florianí,
Angelo Lunellí, Reinaldo
Lunelli, Alfredo Pizysiz
tÚg, Clemente Oatoni,
T'eodoto Krüger, Celeste
Alquini, Tobias Alquini
e Alindo Schiochet.

Ata da Reunião Ordinária de 28-2-56

Aos 28 dlas do mês de Fevereiro do imo de
mit novecenros e cíncoenre e seis, pelas' sete horas
na sala do Forum, no edificio da Prefeitura Municipal
de jaraguá do Sul, reunidos os snrs.:" Ney Franco,
Fidelis Wolf, João Lucia da Costa, Iosé Pasqualini,
Artur Müller, Mario Nlcolinl, Augusto Silvio Prodoehl
e Durval Marcatto. Constatada a presença de número
legal, o snr. presidente declarou aberta � sessão,
ordenando ao snr. secretário que procedesse a leitura
da ata da sessão anterior. Após lida e discutida foi
a mesma aprovada sem emenda pelo- que passou a

ser assinada »! mêsa, O expedíenre constou: Recurso
de Octaclllo P .. Ramos, sendo o mesmo encaminhado
á Comissão de Legislação e Justiça. Requerimento
Cila Companhia Telefonlee Cererínense, enviado á
Comissão acima citada. Of.-cir. n. 1, da Câmara
Municipal de· Laguna; Of. n. 62/66 da Câmara
Municipal de Porto União. Oficio-ciro da Câmara
Municipal de Lages. or.· cír. da Prefeitura Municipal
de Indaial. Of. n. 131/66 do Tribunal. de Contas do
Estado. Of. n. 58166 do SDr. Ten, Manoel Carvalho
Lopes. Requerimento de Alidio Floriani, enviado á
Comissão de Legislação e Justiça. Foi dada livre a

palavM fazendo uso da mesma o sn� João LuCia ��������������������==��==������,=,�da Costa, dizendo ser lndlscutlvel parfidáriõ politico,
que sempre combateu até mesmo os de seu partido,
pera que se armonizasse esre clima polítlco existente
no municipio, mas diz estar vendo que. o snr. Prefeito
Municipal não está fazendo a esre trabalho uma vez

que estão se avolumando nesta Câmara recursos de

Iatos administrativos do executivo, vindo daqueles
que não leem pela cartilha politica do snr. Prefeito,
por ter exonerado funcionários male competentes que
êle próprio e outros atos. Como líder udenlsta lançou
um apelo aos demals pares, para que tomem as

provldêncíes necessérlas. Refutando as palavras do
orador, o sr. Mercerro deixou saliente, que o executivo
não vísa partido e sim por haver funcionários em

demazla.. Ao que o snr. Costa aparteando-o, escla
recendo que para dar exemplo, devia êle lambem
exonerar alguns funcionários das osres do Partido
Social Democrático. Sendo que o snr. Marcaffo
afirmou que se necessário fôr êle assim o fará. Com
a palavra o snr. Artur Müller, solicitou que os ven

cimentos exíguos de Cr$ 1.500,00, não dão siquer
�M�funcionári��v�em. P�s, qu��re�i� b����������������=��==��==��==��=�
de Cr$ 6.366.000,00, podem perfeitamente serem des- OO�iOOOOOOOOOOOO�iUiE���� !:au:::?,_"_ ..._m_m_,.._,,,_m_m- "-"'-'ell
tacadas dezoito por cenro, pera o funcionalismo. 00 Á· � Dr Fernando A. SpringmannRequereu o snr. Marcatro a seguJr"que constasse CLINICA DENT RIA

_

- �AIOS.X ti
·

em ata gastar, a Prefeitura a quantia de e-s .2.400,00 00 O r ·0 s-ny C u ba s O A qUI n o Wcom os funclonérlos, exclusive os professôres. pas-I '.

, I CIRURQIÃ.O DENT'I'STA I.·
.

WOOmsou-se á Ordem do Dia: foi lido o parecer da Co- - . m
missão de Legislação e Justiça, referente ao projéto
de lei n. 8. Com a palavra o snr. Marcetro, disse W W
haver politica no ato da Comissão de Legislação e l:3:S CLINICA - CIRURGIA BUCAL - PRÓTESE l:3:S

justiça e da Câmara, rejeitando o projeto n. 8; com i 'falamenlos de canaes sob conlr61e radiográfico ioblerívo de prejudicar a adrnlnlstreção do atual pre- 00
Modernas ponles móveis em micronium e. ouro plalinado 00feito. Com a palavra o snr. Ioão Lucia da Costa, H O R Ã R I O �

disse que não. se procurava fazer polínca no caso 00 MANDÃ - das 8 às 12
.

�'.

em rele, mas sim [reter-se de disposição legal que 00 TAHDE - Atende com horas Marcadas m
determina a cobrança de multa á todos aqueles con- 00 Residência e Consultóri� ao lado da 00
tribuntes que não pagaram os impostos devidos no 00 Prefeitura Municipal - Fone 220 00ternpo pré estabelecido. Esclarece o snr. Artur Müller 00 .JARAGUÁ ·DO SUL - SANTA CATARINA 00 .

a seguir que a dlspense de multas provenientes de
w��WWW��WIlII���OO /. (.-pagamento atrazado de impostos só é viável, quando lZ:Sl:mlZ:S��!ll!

. �
então deve o contribuinte índlvldualrnente requerer à --------,------------

.

.. WCâmara, a dlspensa de multa, mas não como agora li palavra o snr. Artur Müller, dizendo abster-se de

r]se afi�ura com o projeto de lei n. 8 que pretende votar por ser ato de seu relatório. Sendo que o snr.
.

a dlspense de multa em "messe". Os contribuintes Marcetto exigiu constar em ata seu voto nominal-
que não pagaram seus' tmpossos nOD tempo dejVi�O mente contrário. Ao que q dito parecer foi aprovado ��;não o fizeram porque não quizeram. iz o snr. oao

por maioria.' Lido o parecer da Comissão de LeglsLucia da Costa, que este projeto de lei vise beneficiar lecão e Iusttçe, referente ao requerimento n. 6. Com AS "ll tJ L AS 00exclusivamente os partidários do snr. Prefeito Muni- li palavra o snr. João Lucia da Costa, pediu a pre· AesA DE M O'SS 'cipal e o prejuizo dos seus adversários, pois que na sidência, que o projeto fosse encaminhado á Comis- Q!lAO I}XI f A Lt. V E' 5resolução amigável da divida ativa iria dar preferên- são de Finanças e Orçamento. Sendo que o snr. 5
cia aos seus correligionários já que estaria no livre presidente deIetiu o seu r�querimento. Da

. parte do ,-.. Ma PtfsiSo, de VentJ:e
�_arbifreo do' Poder executivo a concessão de tal snr. MarcaUo, foram solicHadas providências afim ). f e tle9 motesttas do .

medida. Passou-se· em seguida a leitura do parecer de que nã� fossem re!ira�os docu�entos d� Secre-
I
,\ ," F IG A 'D O 1da Comissão de Legislação e justiça referente ao taria da Camaréi. Pedmdo tambem mformaçao, aonde ' !r. S 'OMAGOrecurso para a Câmara Municipal do soro Paulo é que se acha o requerimento pedindo isenção de \. �..

S \Morefti, exonerado da� funções de inspetor escolar impostos á Fábrica de Bqlsas Capri. Ao que. o snr. � '" IN' ES T INO, t
municipal. Pede o snr. Artur Müller o processo, e Presidente esclareceu, que somente quem retira do- '8SIIios.r fd'o, V�.com êle em mãos disse que, como o relator do cumenk>s são os membros das Comissões Técnicas, ��,projeto havia sido criado o cargo de inspetor escolar afim de exararem seus pareceres. E que o requeri- � do F�pala lei n. 11, de 26 de Outubro de 1966, para que mento citado, encontra·se ainda Ilsperando informa· �� Peru,'as escolas e jardins de infância existentes no muni- ção pedida ao snr. Prefeito, sendo que esta será �Zli:� �� , sas,
cipio tivessem efetivamente uma inspeção periódica novamente renovöda. Com a palavra o snr. Augusto Oarro no &ro� MeSo
e eficiente já que o inspetor escolar estadual então S. Prodoehl, requereu fosse consignado em ata um I $:Hdot, Retenç'êio de mN�.�ncarregado -de inspecionar as escolas municipais, voto de congratulações ao SDr. Dr. Luiz de �ouza, Vén-éle--se em toda P.. rt��.não vinha satisfazendo pois que nem as escolas sendo que por intermedio do mesmo, Jaragua teve '

...... ....IIIIIiÍlilliillestaduais inspecionava devidamente; Que o snr. o prazer e a honra em ter um seu representante ...iiõõõiii ;;;;;;;;;I.
Prefeito Municipal dizendo não ser competente o como lider e pessoa de confiança junto ao Exmo. :JJ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-':::::::::::::::::::�::íism. Paulo Moretti, pard aquela função, vinha des- Snr. Governador do Estado, e que ao mesmo fosse IT» trl\ § J tn\ IT» 1C W IE 10) ..

prestigiar o maior educandário do municipio já que oficiado cumprimentando.-o em nome desta Câmara. 11= 1[ \UI \UI 10) lG II � =11 I!Paulo Moretti,. além de ter o curso ginasial completo, Solidarizou-se com o orador em nome da bancada f!ser aluno da Escola Técnica de Comércio é secre· udenista o SDr. Jóão Lucia da Costa. IPosto em vo- RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 ii.ário do Ginásio São Luiz. O ato do snr. Prefeito tação o seu requerimento foi aprovado por unanimi· JARAGUÁ DO SUL
.

STA. OATARINA liMunicipal não visa economia para o municipio, nem dade. Nada mais havendo a tratar o snr. presidente iimesmo a incopetência do exonerado, ma8 sim uma
encerrou a sessão,' convocando os snrs. verefldorl's I. Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, i!mesquinha perseguição politica. Posto em votação o
para a próxima á realizar· se dia 6 de Maio, com a ii combustível e acessórios. ii

parecer foi aprovado por maioria em primeira dis- seguinte Ordem. do Dia: Trabalho das Comis�ões. III! Lubrificação-carga de Baterias etc. IIcussão o parecer da Comissão de Legislação e jus- Faltaram á presente es snrs.: João JOSé Bertoli,
III! CONSERTO _ RBFORMA E RETIFICAÇÃO DB AUTO- litiça, referente ao projeto de lei n. 7. Aprovado por Erich Batista e Raimundo Emmendöerfer.
.. MÓVEL E CAMINHÃ.O. IIunanimidade de votos em 1 a. discussão o parecer

Sala das' SessÕes, em 28 de Fevereiro de 1966. II! ,iida Comissão de Legislação e justiça, referente ao
.

.

requerimento n. 1. Lido o parecer da mesma Comis· (ass) NEY FRAN,CO II SE.RVIQO RÁPIDO E GARANTIDO
"são, referente a� recurso enviado a esta Casa, por JOÃO JOSE BERTOLI !!�

,

rf.:!Blisabethe R. Gres$inger. Posto em votação, obtevé FIDÉLlS WOLF U:::::::::.:::::::::::::::::.=:-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::=:::::::::::,:

'PA R A F'E RJ OAS,
E C Z E. MAS,
'I N F L AM A ç O E S',
C O C E ,. R A -S ,

FRIEIRAS,
I • , ;

:ESPINH.AS, ETC.
Proibição

o melhor som no móvel mais àtraentel

• Apresenta 88 notas, 3'pedals, co ....
das cruzadas e chapa de metal. Diver
sos modelos e vários p,�ós. Ouça uma
demonstração sem compromisso.

Proibo terminantemen
te a entrada de pessôas
estranhas em meu terre
no afim de caçar, tirar
palmitos e cipós.
Não me responsabílizo

I pelo que possa aconte
cer aos infratores da
presente proibição.
Jaraguâ do Sul, 30/5/56 .

ERNESTO LESSMANN

antes de eomprer um piano •••

ouça. um Scbwartzmann
,

REVENDEDOR AUTORIZADO. Lure seus males . e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
Casa Lothap Sonnenhobl de BOBERTO M. HORST

4 que dispõe de maior sortímen,
to na praça e oferece seus artí

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá

os QUAIS V. S. PODE ADQUIRIR PELO PR�QO DE FÁBRICA

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

Cliniea Médica - Cirurgia Geral :..._ Partos

Consultório 9 Residência: Rua Preso Epi.
tácio Pessôa n. 206 (ex-reaidencía de dr.
Alvaro Batalha). I

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
.I!!!I! IUI I!i!i I •_ UI. 'iii!B 1A1!!!i!B 111_ I[JI _lflIiiBU_�III_ lU !!!i' UI _II

- Atende chamados de dia e a noite -

_11I_101.1' __II_lal •• I_ I __ ..._...E

LeopOldo Seidel

Corupá

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiras, Ka
kiseiro�, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go lIuslrado

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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E S PO RTESDia do Colono
I �r�ANDRADE I rxx�,�:??-·vx��··YxVX??X?X?X?'·?XX�X??V?XXXYXXV?X?�YX�?Y'

�������fl�·��������������S'��·t� BD!. Aniversãrio �a fundaçäo de Jaraguã do Sul

�Diaúdo ;!!bO� Em 22 de Julho de 1956Vitória do Baependí
Outras Notas

Como éra do conhecimento zi cobrou um escanteio na eS- '1°. tempo : Baependí 1 x O -

público, este ano a Federação querda e a pelota penetrou Final: Baependí 3 x 1 - Mar
Catarinense de Futebol, íní- direta no arco, num legitimo cadores: Hamilton 2 e Janôt Ney Franco, Presidente da Câmara Municipal
ciou a realízação do "Dia do "goalolimpico", mas o arbi- para os vencedores e Tião Dr. Luiz de Souza, Deputado Estadual
Futebol" em todas as Ligas tro preferiu anular alegando para os vencidos - Juiz: Georg Artur Müller, Presidente da Assocíacão Rural
regionais do Estado, mandan- falta de Hamilton sôbre o ar- Frederico Doster - Renda: ....

do disputar duas partidas en- queíro, com que .em absoluto CrS. 1.745,00 _ Quadros: Presidente de Honra - Dr. Lauro Fortes Bustamante, Dir. Fomento Animal
.tre os quatro primeiros colo- não concordo. Assim a parti- .' Presíd t A ld S h I V·....... ld t Alb K I
cados no campeonato findo da chegou a seu final com a

C. A. BAEPENDI. ?olli, Pi�- resi en. e, rnAa. o c u z Ice - rf.esl en e, ano anz er

E em obediência a resolução vitória justa do Baependí pela
zera e Jorge; Amencano, Zl- Secretärío, Eugênío V. Schmoeckel Tesoureiro, Lourenço Gressinger

da mentora máxima dos es- contagem de 3 x 1, mantendo co � Sch�erd�er; Guid.o, j M E M B R O S
portes catarinenses, tivemos assím uma velha escrita que

Nutzi, Janot, (Piske), Hamil-Ientão em nossa cidade a dís- pára o êxito do nosso futebol ton (Mamedo) e Turibio. João Luclo da Costa, Dr. Murillo Barreto de Azevedo, Mario Nicolini,
puta do clássico Baependí x deve ser quanto antes que- S. D. ACARAI: Cascudo, Sergio Thomsen Fidelis Wolf Ricardo Buerger Francisco Modrock, WillyAcaraí e 'na vila de Corupá o brada. Vergundes eLevinos; Velho, G

'..' .'

prélio que reuniu Operärto Aliberto (Alarico) e Abel' Ar- . Gessner, Augusto SilVIO Prohdel, GUIlherme Schuenks, Otaviano 'I'íssí,
Ferroviário e Estrela, que ter- OUTROS DET�LAES thurzinho, Tião, Samir, 'Lalú Emilio Meier, Alvino Hadlich, Alvino Schmauch, Alfredo Bruch, Ary C.
minaram com as vitórias do Local: Rua Abdon Batista - e Alarico (Fachini). Fruet, Alexandre Haacke, Henrique Jacobi, Artur Günther, Paulino Pedri.
tri-campeão da cidade e dos
corupaenses pelas contagens
de 3 x 1 e 2 x 1, respectiva
mente. Entretanto nossa re

portagem sómente teve opor
tunidade de assistir o desen
rolar do prélio disputado na
rua Abdon Batista, e sôbre
este encontro vamos tecer
nossas considerações. Inicial
mente devo dizer que o pú
blico [araguaense parece não
acreditar mais no possível
êxito dos jogos entre os dois
rivais da cidade, e a prova
desta afirmativa todos veem
através das arrecadações ir
risórias, como foi o caso de
domingo último quando a ren

da não chegou atingir a casa

dos dois mil cruzeiros. E este
desinterêsse do público é ple
namente justificavel, pois co
mo todos sabem as vitórias
do Baependí sôbre seu tradi
cional adveraário tem sido
quasi constantes, pois si não
me falha a memória ha mais
de três anos que o clube da
rua Marechal Deodoro não
consegue vencer os azurras,
e ainda se isso não bastasse,
vamos encontrar o fato de o

Acaraí não procurar armar

na verdade um bom quadro
que possa evidentemente lu
tar de igual para igual com o

Baependí, para assim infla
mar o torcedor e consequen
temente atraí-lo aos grama
dos. Tenho certeza todavia,
que se isso acontecer teremos
novamente grande público nos

jogos entre os leais rivais,
voltando em consequencia as
belas arrecadações, de tem
pos atraz. Com referência ao

prélio em sí, muito embora
faltasse ao Acaraí maís espi
rito de luta, não chegou pra
ticamente a decepcionar, pois
apresentou alguns lances de
bôa técnica. Entretanto a bém
da verdade somos forçados, ocorrido no dia 20 de Maio p.p., a familia
e nisso não vai nehum me-

nos prezo ao Acaraí, a afir- enlutada vêm agradecer a todos que lhes pres-
mar que o Baependi foi in- taram seu auxilio durante o transe por que
discutivelmente mais quadro passaram.
durante todo o transcorrer do Especial agradecimento ao Rev. Sr. Pastor
prélio, daí sua vitória ter si-

Gehring pelas palavras consoladoras proferi-do justa sob todos o.s senti-
dos. Desde o inicio via-se um das no lar e no cemitério.
melhor entrosamento dos ho- Agradecemos tambem ao coro da nossa

��:ar:íu��:ob��!aa��lati��� igreja, como a todos que acompanharam nosso

mente bem no ataque, sem querido falecido a sua última morada.
contudo procurar os lances B d '"\ C 04 d M d 1 'l1::;6

Ide penetração na área adver- arra O Kio erro, � e aio e :7U.

sária mas por seu turno a
F I Idefensiva colorada claudicava A ami ia en ut"Ja

ta olhos vistos permitindo ao
11 •• __

ataque baependiano desfrutar
de excelentes situações, mas
este igualmeJ,lte não soube

D W ld M h P f d t t d
.

aproveitar as inúJD.eras chan- r. a emiro azurec en.
ro un amen e cons erna os ComunICa-

ces conseguindo na primeira mos a todos os nossos parentes, amigos e

fase sómente a vantagem por CASA. DE SAUDE conhecidos, o falecimento de meu querido
um ponto. Veio a segunda Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704 esposo, nosso pai, avô e sogro
etapa e já aos 13 minutos Ja-
nôt aumentava para dois o (antiga residência de Emanuel Ehlers)
marcador completando de ca- Clinica geral médico - cirurgia de adultos e cnançasbeça um bom passe de Guido.
Encetou então o Acaraí uma - Parto!' ,Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
reação chegando a assinalar - Indutotermia -

- Bisturi-elétrico - Electra-cauterização
seu tento de honra por inter. - Ráios Intra-vermelhos e azuis.
médio de Tião e parecia que
dai por· diante o prélio iria 1 _

endurecer, mas ficou sómen- '1.:::;::::::::::::,:::::::::�:::::.:::::::::=:::::•••;:::::::::::::::::::::::::::;;;:::::::::::::::::::::.0;:::.....

��g:N:����e���e�u:��. r! I. Bt ,. " e ,.
ees e •• 11-- II

medida um precioso lança- Iii! I!lmento de Guido fuzilou para JARAGUÁ DO SUL
marcar o terceiro tento bae- li - ., - ii
pendiano. Daí para a frente g ii
o Acaraí nada mas fez de il Medicamentos e Perfumarias li

ii ::
util ao passo que os azurras ii Simbolo de Honestidade ii
esperavam sómente o final do ii I ::

encontro já. que o adversário ii ConfianQa' e Presteza ii
na verdade não mais o amea- !I A que m�Qr lhe atend�", . II
çava. O Baependi quasi ao fi- ii .

e pelos i menores �preQoe" '
. ii

�:� g�aft�e�nt����n�a��� �:::::::::::::::::::::::.-=::::::=:::�:::b�:::::::::::::::L;:;;:::::=�::::::::::::d) .. ..

Caíu O Acaraí por 3 x 1

no

CODlissão dos Festejos
========================

Renda

De;;otado O.erário ferrouiáril 2 ;
= Relação. dos Prêmios ===tl.o América X l.trela 1 i da �CI!lde rifa em benefici.o da Asso- �.g.G. A. Baependí 1 x 1. tempo: Ferroviário 1 x O t� ciccco Ru:ral de Jaragua do Sul g

América F. C. O ' Final: Ferroviário 2 x 1 ��:: a ser ex.traida em 22 de Julho de 1956 - Preço do bilhete Cr$ 20.00 :�:lMarcadores: Dori e Bagé
Face ao adiantado da hora Para os vencedores e Zan- 1- Uma Novilha Jersey, doação do exmo. sr. Governador Jorge Lacerda

não nos é possível nesta edi- ghelini para os vencídos. ��:. 2 - Um potrilho de 2 anos, doação do Dr. Murillo Barreto de Azevedo �::�ção, apresentar nossas consi- Juiz: Antonio Smeha 3 - Prêmio Segredo - doação do Dr. Mario Bruzza - Secretário da Agricultura
deraeões em torno da sensa- Renda: Cr$ 595,00 4 - Um Arado Rud Sack - da Associação Rural
cionl�i vitória do campeão Quadros: OPERÁRIO FER- t�:. 5 - Prêmio Segredo - Doação do·Dr. Lauro Bustamante, dir. Fomento Animal �::Jjaraguaense sobre o esqua- ROVIARIO - Atti, Abilio e 6 - Uma Oarpínadeíra, doação do sr. Erwino Menegotto
drão do A�"n'ca F C de Borrís; Gerson, Horavio e 7 - Uma caixa de Champagne, doação do sr. Max Wilhelm
Joinvile, o�e prometémos Aire·Dtoonri;. Reis, Bagé, Tião, Silva �:.;: 8 - Uma porca Duroc Jersey �::1entretanto íazê-Io ná próxima 9 - Um Moinho quirera Marumby, doação de Müller Irmãos Ltda. - Curitiba
semana ESTRELA: Osni, Oswaldo e 10 - Um Moinho quirera, doação do Com. Ind. Germano Stein S. A. - Joinvile
Eis 'apenas os detalhes Alcides; Getulio, Valério e t:�: 11 - Um Moinho quirera, doação da Metalurgica Timboense S. A. - Timbó ':.=.1têenícos : Renato; Nique, Dalmo, Zan- 12 - Um Moinho quirera, doação da Empr. de Transp. Frenzel S. A. - Jaraguá
Local'. Rua Abdon Batista ghelini, Danítel e Lile. 13 - Um Moinho quirera, doação da Cervejaria Catarinense S. A. - Joinvile
1. tempo : Baependí 1 x O f.':.= 14 - Um Moinho quirera, doação do Com. e Ind. W. Raduenz S. A. - Jaraguá '�:.1Final: Baependí 1 x O 15 - Um Pulverisador "Pampco", doação das Ind. Reunidas Jaraguá S. A.
Marcador: Turíbío 16 - Um Pulverisador "Pampco", doação das Ind. Reunidas Jaraguá S. A.
Renda: Cr$ 5.600,00

�@IIilI.- .. ---- .--.-�.--.--- •••• - ....... -,lI!iB<i

{�:. 17 - Um Traçador "Loyd", doação de Milton Bardal & Cia.. Ltda. - Curitiba �::�Juiz: Luciano Silva com ir- � MOTOCICLETA. 18 - Uma lata de "Café Bauer", doação de Alberto Bauer
ritante atuação. 19 - Uma Máquina de moer carne, doação de Mahnke & Cia. - Jaraguá
Quadros: C. A. BAEPENDf: t: 20 - Um Debulhador de Milho, doação de Roeder S. A. - Com. e Ind. - Jaraguá :�Gaulke, Piazera e Jorge; Ta- �:. 21 - Um Debulhador de Milho, doação da Cervo Catarinense S. A. - Joinvile �:ranto, Americano e Schwerdt-' Ve n d e - 5 e uma 22 - Um Regador, doação de Alfredo D. Janssen

ner; Guido, Nutzi, (Zico), Janet, WANDERER, 2 1/4 f= 23 - Um Album, doação da Sociedade Gráfica Avenida Ltda. ::.:.�(Chadeeo), Hamilton e Turibio. H. P. Retificada, com = 24 - Uma garrafa Wihski House, doação de Leopoldo Doering
AMÉRICA F C· BOBse • 25 - Um Jogo Ferramentas, doação de Pedro Rengel

Mazico e Antoinnhö; Iracino: : pintura nove.

I;
26 - Um Aparelho de fazer Café, doação de Waldemiro Schmitz �::l(Nüton) Souza e Ibrahi . G i I' T I I G'

• 27 - Um Leitão, doação de Adolfo Bruchm, a -

li! ra ar nes 8 erenCl8. III: 28 - Um Plantador, doação de Imp. e Exp. Freitag Ltda. - Blumenau

�:'E�g33: JZ:J'�;o.Basti- �8S' . _. .. � ;:'. 29 - Um Alfange, doação de Alexandre Haacke ::::�30 - Um Saco Adubo, doação de Buschle & Lepper Ltda, - Joinvile
31 a 33 - Um Sc. Ração Balanceada, doação dos Moinhos Riograndenses - Jv.

l�:. 3,4 - Um Aplicador "Blemco", doação de Blemco S. A. - Porto Alegre �::�_
35 - Uma Máquina de fabricar torrões para plantas, doação do Dr. J. C. Horta

Barbosa, diretor do Acordo Florestal

�: 36 a 40 - Um Porquinho de raça - Centro Agropecuário "João Oleophas" :J= 41 a 42 - Quatro maços pregos, doação de J. Luiz Foerster S. A. - Curitiba =
= -

.
43 - Uma Semeadeira Dupla, doação da Fed. Catarinense das Ass. Rurais =

�.�' 44 - Prêmio Segredo, doação do Posto Beyer :.=.'145 a 49 - Um casal de Marrecos "Pequim"
50 a 55 - Duas Galinhas "New Hamphsyre"

��:: 56 - Uma Polvilhadeira �:::57 - Um Nivel "Oanárío"
58 - Um Moinho de Café

�::: 59 - Um Balde Zinco . '�:.160 - Uma Máquina para plantar, doação de Carlos Schneider & Cia. - Joinvile
61 - Um Machado "Colins"

�::::
- 62 - Duas Foices "Tupi" . =:.·.l63 - Uma caixa Aguardente "Rubini" doação de Rubini Irmãos

64 - Uma Batedeira de Manteiga, doação de Ricardo Wendorff

f.�:· 65 - Uma Tina, doação de Ricardo Wendorff �::lf 66 a 70 - Um casal de Fra:ngos "New Hamphsyre" �
b� .", �..•*••••••••,.•••••••• ).!.!... ·.··.·�t··.··.··.·,.· ..e •••••••,.•••e e.e � ••••••• -.:." ••••••••..:.,,�� : •••........r •••........: :' ._••••••• "Q

t Aaradecimento
Ainda consternados com o faleci

mento de nosso querido pai, sôgro e avô

AUGUSTO KONELL

CONTÉM
EICELElfT&S

Carlos Sbardelatti ELEM'F.NTOs T�lfICOS

ocorrido no dia 30 de maio p. p., com a ida
de de 64 anos.

A família enlutada ,vem por meio deste
externar os seus sincéros agradecimentos
as pessôas amigas e vizinhas que enviaram

. flores e corôas e. acomparam o querido fa
lecido até a sua última morada.

Agradecem aos srs. Drs. Fernando A.
Springmann e Waldemiro Mazurechen.

Especialmente ao Rev. Padre Orlando,
pelas consoladoras palavras proferidas no

cemitério.

Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o

I Tomco dos convalescentes

i Tonico dOS, desnutridos I
I Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to
nificação geral do orga-

nismo com pJaraguá dp Sul, 1-6-56.

FAMILIA SBARDELAT1'I

--------------�----_.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche Beilage· des "Correio do.Povo"
LOKALES Die UDN kämpft gegen die WahMle·"'"t·i.mkl b

h he L
·

tt I·
I I ar u

O eu ensml e preIse '

Bei den Wáhlen des
Militärklubs gewann die
durch den General Sega
das Viana angefuehrte
Liste, die im Inneren 4.139
Stimmen und in der Haupt
stadt 2686 Stimmen erhielt.
Der Kandidat der Cruzada
Democrática, General Ni
cenor, erhielt im Bundes
distrikt 3.777 Stimmen und
im Innern 2894.

Hospital São José. Die Bau- des vorgesehenen Kosten, ren und zusammen bei der
arbeiten des neuen Hos- anschlages fuer das mu- Staatsregierung fuer die
pifais São José sind 'gut nizipale Stadion zu ennul- Schaffung eines Polizei- Wie das Nationale Di- Für die UDN moechten
vorangeschritten. lleren. Der Gesetzesantrag dlstríkrs in Retorcida zu rektorium der UDN schon wir noch betonen, dass
Der Mítrelpevlllon und zwecks ôteuerbefrelung pleedíeren. •

gegen die erhcehten Post- bei dem Eisenbahnnetz
drei Seifenpavillons sind der Röhrenfabrik von Ana ranfe kämpfte, bestimmte Paraná-Santa Catarina die
schon beender, es fehlen Dumke Pedri wurde ange- Er stach seinen SChwiegerva- es auch jetzt seine Depu- Fracht fuer einen Waggon
nur noch zwei. 'nommen. Zum Schluss ler nieder. In Retorcida tierten, in der Kammer Bananen nach Rio Grande
In dieser Woche war verebschledete sich Herr lauerte das' Individuum gegen die Gesétzesantrãge, do Sul von Cr$ 4.800,00

eine Kommission, zusern- Kammerrat João Lucio da João Silva seinen Schwie- die die Steuermarken auf Cr$ 17.000,00 gestíe
mengesetzt aus den Herren Costa, der in Ferien geht, gervater Llresres Gadortl (selos) und die Gesund- gen ist. Somit ist die
Pater Orlando, Vikar der von seinen Kollegen. auf der Strasse auf und heitsmarken erhoehen, zu ßenene, eine Frucht der
Parochie, DL F. Spring- f T SI' J' T' f

stach ihn nieder, "wobei keernpíen. Armen, ein Luxusartikel
mann, Oswaldo Heusi und m!.10 elß, unlor. Ie. e er versuchte, ihm die Kehle In kurzer Zeit erhoehte geworden.
Artur Müller in Floriano- Bestürzung verursachte 10 durchzuschneiden. die aktuelle Bundesregie- Dann wird noch behaup-
polls um mit dem Herrn dieser Stadt das uner- Das Opfer wurde in rung nicht nur die Post- tet, dass man die Produk-
Gou�erneur Jorge Lacerda wartete H.i�scheid.en d.es ernstem Zustande im Hos- tarlf d h di ti twí k I '11 H'H E I ôt J

an e, son ern auc re I Ion en WIC e I] Wl. ler-
über diese wichtige Arbeit errn .�I 10 el!l urnor pital São José eingeliefert, Etsenbahnfrechren, d i e mit tötet man die blühende-
zu verhandeln und ver- der tredltionellen rarague- wo die Herren Leutnant Hafengebühren, Licht, Gas, ren landwirtschaftlichen
sprach der iIIustre Regier- enser Familie.

. Garcia, Polizeidelegado, Telefone und Omnibus Betriebe Santa Catartnas
ungscheí, die Beendigung D�r Verstorbene erreich, und Osni Müller, Polizei- passegen, ab.

-

dieses wichtigen Gebeeu- re em Alter von. 56 Jahre� schreiber, den Fall auf- , _

des wirksam zu unrerstür- und war verheiratet 'mit nahmen. h
zen. Dona Erna, geb. Buhr. Der von schlechten Vor- Inell immer der Brood Amnestie
Das neue Gebäude ent- Die Beerdigung ging

I
fahren abstammende Täter b I h tsprtcht allen Anforderun- von seiner Wohnung in entfloh. - der Stootskommer a ,ie e n

gen moderner Niederlas- der Rua José Bonifacio '

sungen der sozialen Hilfe. de Andrade e Silva aus Munizipalkammer. Unter dem Die Untersuchung zur
Die B und es kam m e r

Das Munizip Ieragué zum Munizipalfriedhof un- Vorstrz des Herrn Ney Feststellung der Ursache lehnte' die Proteste der

benoetlgt ein neues Hos- ter grosser' Beteiligung, Franco und in Anwesen- des Brandes des Gebäu- allgemeinen Amnestie, die

plral, denn dem alten, ab- die den grossen Freundes- heit der Kammerneie João des der ôraerskernmer auch die Kommunisten

gesehen davon, dass es kreis kennzeichnete, des- J. Bertoli, Fidelis Wolf, dauert an.
mit einschliesst, ab. Das

nicht genuegend Kranke sen sich der Verstorbene José Pasquallnl, Artur Nur Weniges konnte angenommene Gesetz ers

aufnehmen kann, fehlen erfreute. . Müller, Augusto Silvio vom Archiv gerettet wer-
treckt sich nur auf die

jeglicher Komfort und die Der trauernden Familie Prodoehl, Erich Batlsta, den. Alleine an Schreib, vom 11. November und

wünschenswerten Apparate sprechen wir unser herz- Durval Mercetro und Rai- maschlnen wurden 34 fortlaufend Verwickelten,
fuer moderne Medizin. llchsres Beileid aus. mundo Emmendoerfer fand zerstört. einschliesslich der von

In der ersten Hälfte des O· k'
.

UDR
wieder eine Versammlung Der Herr Gouverneur Iacareecenge.

Julis wird ein grosses
Ire lonam der • Am der Kammer statt. Nach- eröffnete einen eusseror- -.. • _letzten Mittwoch fand eine dem die Akte verlesen und dentllchen Kredit vonceffentllches Fest zum V I d D' k -

Besten der Arbeiten dieses e�samm'dung UeDsN ' trtett- genehmigt war, bat Herr Cr$ 2.500.000,00 zur Ins- Wenn ich dich fasse •.•ronums er s a , José Pesquallnl um das tallierung der parlamenta-Neubaues stattfinden, und di b hl 'h
wird erwartet, dass die

re u. a. esc oss, mre Worr, der einen Appell en rischen Arbeiten in dem Der Abgeordnete Casrl-
Iaraguaenser alle mit zum

Solidarität mit der in den Herrn Prãfekterr rlch- oberen Teil der neuen lho Cabral forderte den
vollen Erfolg' beitragen.

Ioínville begonnenen Karn- tere, die Deckung der Polizeikaserne. Kriegsminister General
pagne zur Gründung einer Bruecke "Rio Novo" zu Lott wie folgt heraus:

Munizipalkammer. Es ver- In.genieurfakultät zu erklä- beenden und rigoroser die
O

'

l' d � "Wenn Ew. Exzellenz
semmelre sich die Muni- Getreide- und. Ge!l�egel- eoullerter UIZ e uOUla I Preeeldentíellst isr; wenn
zipalkammer, die unter _ NERVENSVUWAECBß haendler zu Ilskaltsleren, ' Ew. Exz. so viel Liebe
anderen Angelegenhelren de,ren grceserer Teil kein.e .v= seiner R.eise .aus I zum Regime 1956 hat,to Allgemeine Ermattung und S hl d R hübet folgendes beschloss: Blutarmut finden rasche und reuern Zé! r un somit 10, wo er SIG emes warum' lassen Sie dann
Dem Kammerrat João Lu- zuverlaessige Hilfe durch eini- den sesshaften, ehrlichen chirurgischen Eingriffs am nicht den Präsidenten frei
cio da Costa 90 Tage g� Flaschen .Arsenoferratole der Handel schädigt. Herr João Kehlkopf umerzog, kehrt-e regieren, warum zwingen
Ferien zu geweehren; Die Fl!ma Boehrínger So.hne-Mann· José Bettoll bat, die fiska� der Abgeordnete Luiz de Sie ihn immer, in Ueber-
Eingaben des Kammerra- ��:�tifr::n�!�ra!i;kt Bi��k::� lischen �assnah!11en wei- Souza zurück. einstimmung mit Ihnen zu

_ tes Artur Müller wurden perehen bildend und nervenstaer· ter auf die HaUSierer aus- handeln?"
angenommen, betreffs der kend, --Schmec�. �ut und wird zudt'hnen, die" ungestraft M 'd
Ingenteurschule hí Joinville auch vo� empfIndlIchen Personen durch das Innere des Mu- ao gewooo elßeo UOU
und ein Appel an den ::�te!�!cfa�letr:�tr��n�itlJ;.tzt nizips reisen.und ihre

verlor el'neo !lode'reoHerrn Munizipalpräfekten,
. Waren den Bmwohnern u' •

anzuordnen, mit d�r Rei- andrehen. I...nigung des Friedhofes der PERTUSSIN. Zur Tagesordnu�.g wur- �Ie U!)N. verlor mit 60

Strasse Princeza Isabel in Das weltbekannte Mit t e I den Herrn Artur Muller 30 Stlmm�n die �raefekte�·
Corupá fortzufahren, da gegen Keu�hhu8ten. Bron.chial- Tage Ferien zugestanden, w.ahl In Canomhas 10

er vollkommen durch die Katarrh wIe. alle. AffektIonen die Ersatzmaenner Fran- d�esem Staat�.und gewann
ff I· h M' I f

der Luftwege 1st Wieder ueberall CI'SCO Modrock und Mart'n die von CUritibanos.
re ent IC en Ille au ge- zu haben. I

AS' d d'geben sei. Hauck wurden einberufen. m
.

onntag fIO et .Ie
Zur Tagesordnung wur- Anschliessend wurde der Wd�1 .

10 Turvo und Im

de ueber den Gesetzesan- G�setzesantrag angenom- JUDI 10 Braço do Norte

rrag betreffs der Steuer- men, der di.e Bauplaen.e stall.

freiheit der Taschenfabrik der Evangehsch - Luthert- ------.------

Capri verhandelt. Zuguns· schen Kirche i� Rio da betreffende Fabrik ausser
• • II!!!!!

ten der Konzession

spra-,
Luz von saemthchen A�, Taschen auch Gürtel und

chen die Kammerräte João ��ben und Taxen befreit. Strohhuete herstellt, wel·
Lucio da Costa Fidelis Hierauf stand der Geset· che Produkte sl,hon im
Wolf und Dorval Mal'Catto zesantrag, der die Ta- Munizip fabriziert werden.
letzterer nur um Brklär� schenfabrik Capri von den Herr José Pasqualini ver-

ungen abzu'geben, da er Munizipalste�ern be.freit, teidigfe die Pruefung der
an der Firma interessiert zur DiskUSSion. Hierzu Angelegenheit. wobei er-

ist. Herr Artur Müller un- nahm Herr Emmendoerfer durch Herrn Brich Batista
ferstützte sei�e gegenteili- Ein »Vollbad« mit Nivea' er. das Wort, der zu Gunsten unterstuetzt wurde, der bat,'
ge Ans i c h t ueber die frischt und hält die Haut der Konzession sprach. eine Kommission zu er·

Steuerfreiheit die sich auf geschmeidig. Wie gut, Das Wort nehmend unter- nennen, um festzustellen,
die Inform�tionen' des daß es Nivea gibt. stützte Herr Artur Müller ob tatsächlich die Fabrik
Herrn Praefekten begrün- die Ansicht der Gesetz- ein Erfindungspatent der
deten, das die, betreffende gebenden- und, lustizkom- von ihr fabrizierten Pro-
Fabrik auch Huete und mission, die sich auf die dukre besitzt, wie Herr
Gürtel fabriziert, welche Information des Herr Prä- Durval Marcatto angab.
Artikel' schon andere Fir- 6 H 49, fekten berufen, dass die Hiergegen erhob sich Herr
men produzieren. Bei der 11=====================11 Marcatto, der erklaerte,
Abstimmung ergab es I das� die Information des
Stimmengleichheir, die der Herrn Präfekten listig war
Prresident Ney Franco Apotheke "8c li uIZ" und dass er, wo nun ein-

gegen die Konzession mal die Frage an diesem
aufhob rind die Ansicht J.&BA.GUA DO SUL Punkt angelangt sei auch
des Berichterstatters un- ._ fuer die Annahme stimmen
terstützte. , wuerde, wen n er auch
Die Kammer nahm einen MEDIKAMENTE UND' PARFUMERlEN Teilhaber der zu beguen-

Gesetzesantrag an, der stigenden Firma wäre.
einen zusätzlichen Kredidt pas Symbol der Rechtschaffenheit, des Der Antrllg wurde ab-
eröffnet und einen ausser- Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie / gelehnt" da er nicht die'
ordentlichen ablehnte, der am besten zu den geringsten Preisen bedient. nretige, vom Gesetz vor-

anordnete, die' Klausel geschriebene zweidrittel
(verba) von Cr$ 200.000,00 Mehrheit, erreichte.

-

I

Te.peno

Terreno com a área
de'91 alqueires e meio
distante desta cidade
17 quilometros ne

estrada de Mafra To
do cercado. Conten
do c a s a de mo

radia coberta de te

lhes, barbequa novo,
p a i ó I s,' potreiros,
menguelrões, chíqueí.
ros e grande depósi
to pare herva mate.
Servindo de ótimas

aguadas. Bôas pas
tagens. Três mil pl- Inheiros Industrlallza-

"veis e ainda outras
,<

madelras. Muita le
nha. Herval pera fa
zer todo ano 1.500
arrobas. No mesmo

terreno ainda tem 15
alqueires te rerra de
cultura cercado a

parte.
Junto com a casa

grande lavoura cer
cada."
Preço: 7 mil o al

queire corrido.

Informações com

Alfredo Garcindo
Caixa Postal ·,56
Canoinhas - S. C.

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

H,""orragend '6etDährt bei:

Rheuma HexenschuB
Ischias Nerven- und
Gicht Kopfschmerzen

i7i; Tabletten Erkältungen- Grippe ,

Togai ist im In. mad A118lmd bewlhrtmadmerbDnt - eilwbk&
ruchUndzuverllalig. Selbst in hutulckigeuFllleD wmdeD ....

.

Erfolge endelt. UlIICbIdlich madpt vertrllglich. Top} venlieat
auch Ihr Vertra1l8D - maeheD Sie noch heute ebumV_chi
Togal.TabletteneinclinallenApotbebnerhlltL..

-.

te·

Danksagung
Gott, dem Hérrn ueber Leben und
Tod, hat es gefallen, unseren Lieben

Vater, Schwiegervater und Grossvater,

August Konell
am 20 ten Mai, im Alter' von 71 Jahren 8
Monaten und 26 Tagen, in die Ewigkeit ab-
zurufen.

'

Herzlichdanken wir allen unseren lieben
Nachbarn und Freunden, die uns waehrend
seiner Krankheit treu zur Seite standen.

Besonderen Dank Herrn Pastor Gehring
fuer seine trostreichen Worte im Hause und
.am Grabe. Ebenfalls danken wir unserem

Kirchenchor fuer ihren Gesang, so wi,e allen
denen, die unseren lieben Verstorbenen zur

letzten Ruhe geleiteten und sein Grab mil
Blumen schmueckten.

I

Barra do Rio Cerro, 24 de Maio de 1956.

Die trauernden Hinterbliebenen
RUDOLF
HEINRICH
GUSTAV
WILHELM
ALlDA

.. ) �
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�!�ri��I�ri�. Rc:.� �U���� rmf�ifura Muni�mal tl� Jara�uá no �ul Prefeitura Ma�:�alN�e :4aragaá do Sal

Junto de ßlistamento Militar de Jorolui �o Sul RE���nI��lirq� �r�s?fo����a�c9t� o sr. Waldem��nGer���!�t�����ito Municipal de

Extrato dos Deveres manto impostos a que estava sujeito nesta Repar- Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições.
tição, visto ter encerrado as atividades. Zigfredo Faço saber a todos os habitantes deste Muni-

do Reservista Atanazio, bras. _ licença construir fundos sua pro- cipio,· que a Câmara Municipal votou e eu promul-
RESERVISTA: priedade sito a rua Rio Branco, um rancho de ma- go a seguinte lei:

Lê atentamente estas instruções. Elas represen- deira. José Rank, bras. pedreiro - licença construir Art. 1. - Fica concedido um ajut6rio ao snr.

tarn o mínimo de conheclmenros eôbre os teus de- mausoléo na sepultura de Evelina Müller Ra.nk, Antonio Pedrotti, na importancia de Cr$. 200,00
veres, pare que não caias em grave faha e, mesmo, inhumada no eemiiérío municipal I

desta cidade. (duzentos oruaeíros) mensais, enquanto viver.
em crime militar, prejudicando re e ao Exercito, o Eugenio J. da Silva, bras. eomr. - licença para co- Art. 2. - O Prefeito Municipal providencíarã,
que é contrário aos teus sentimentos patrióticos. locar mausoléo na sepultura de João e Magdalena oportunamente a abertura do crédito especial, para

O Decreto Lei n. 9.600 (L.S.M.) de 25-VIl-1946, Müller, inhumados no cemitério. municipal desta fazer face a despêsa decorrente da concessão do

estabelece deveres aos reservlstas que não poderão cidade. Guilherme Konell, bras. - licença construir referido ajutório.
ser ignorados; dentre êles destacam-se os seguintes: casa em alvenaria, sito a estrada Rio Oerro. Oar- Art. 3. - Esta lei entrará em Vigor na data

1.) Art. 110 - Os reaervlstes de qualquer los Küpke, bras. licença construir um rancho nos de sua publicação, revogadas as disposições em

categoria deverão: a) em caso de convocação, apre-I,fundos de sua propriedade, sito a rua Domingos contrario.
sentar-se nos locais e dias deterrnlnados pelos Co- R. da Nova. Willy .Hass, bras. - licença construir. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

mandos competentes das Forças Armadas; b) em easa residencial em sua propriedade, sito a estra- 23 de maio de 1956.
caso de mudança definitiva de residência, cientificar, da Rio da Luz. Rosa Bandelow, bras. - licença Waldemor Grubba - Prefeito Monicipal
ao C!rgão alistador mais proxlmo de sua residência, construir mausoléo na sepultura de Carlos Bernar- João Malhias Verbinenn - Diretor do Dep. do Exp.
pessoalmente ou por escrito; c) no Dia do Reservista. do Bandelow, inhumado no cemitério de Oorupä. Ademar M. da Silva - Escriturario Z - 5.

apresentar-se no Pôsro designado. .

Waldemar Sehulz, bras., funcionario municipal -

2) Art. 1 t t - Os reservlstas de qualquer exoneração do cargo de professor. Arno Stein,
categoria que receberem diploma técnico ou científico bras. - licença construir casa de madeira em sua
em Escola de Ensino Superior, ou passarem a propriedade, sito a estrada Três Rios do Norte;
exercer ofício ou profissão de caráter técnico ou Alice Pedri, bras., 'professor - 90 dias de licença
científico, deverão comunicar a ocorrência à Circuns- para tratamento de saúde. José Albus, bras .. natu
crlção de Recrutamento de seu domicilio. ralizado - licença construir um rancho com as di-

3.) Art. 12ã - Quem deixar de apresentar o mensõea de 13 mts2, sito a rua Abdoa Batista. AI
Certificado de Altstemento ou Certificado de Reser- vino Klitzke, bras. - Alvará de Hahite-se para alu
vista pera as anotações 'regulamentares ou não fizer gar sua casa, sito a rua Domingos R. da Nova.
a comunicação de mudança de domicilio, ou a fizer Tercilio Demarchi, bras. indo - braixa dos impostos
errõneamenre, pagará multa de 20 a tOO cruzelros. de Ind. e Profissão sobre serraria. Alfredo Leve-

4.) Art. t 24 - O reservista que deixar de renz, bras. - licença demolir sua casa de madeira
epresenter se, no Dia do Reservista, sem motivo e construir no mesmo local, sito a rua Abdon Ba
justo, pagará multa de 60 cruzeiros.

. .
tista Fundos. Adolfo Stein, bras. comer. - transfe-

6.) Art. 140 - Nenhum braslleíro, entre dezes- reneia dos impostos do estabelecimento comercial,
sete e quarenta e cinco anos de idade, poderá, sem adquirido de José M. da Cunha. Dorival Ferreira
fazer prova de que está em dia com suas obrigações de Paula, bras. barbeiro - transferencia dos impos
militares: a) ser nomeado fúncionário publico ou tos sobre barbearia, vendido para o sr. Alfredo
extranumerario federal, estadual ou municipal, ou Bock. Julio Padri, bras. - Habite-sé para sua casa,

ingressar como functonérío ou empregado em insti· sito a rua Bxp. Cabo Harry Aadlicli: João Batista
ruros para-estatais, autarquias, associações ou' em- Rudolf, bras. indo - licença retelhar parcialmente
prêsas oficiais, oficializadas ou subvencionadas ou sua casa de moradia, bem como pintura geral e

cuja extstencta e funcionamento dependam da euro- ealhação. Alfredo Fischer, bras. - licença construir
rização ou reconhecimento pelo poder público; casa de madeira, ein sua propriedade, sito a estra

b) assinar contrato de qualquer natureza com o go- da Rio Cerro I. João André dos Reis, bras., fun
verno Federal, Estadual ou Municipal; c) obter pas- oíonarío municipal - 15 dias de licença para trata
saporte ou prorrogação de sua validade; d) obter mento de saude. Despacho - Como Requer
carteira proftsslonel ; e) obter licença pera o exerci- José Thomaz de Araujo Jnr., bras. comer. licença
cio de qualquer indústria ou profissãQ;, f) metrlcu- .anexar em seu estabelecimento comercial, mais a

lar-se ou prestar exame em qualquer estabelecimento atividade de madeiras por atacado. Construtora
de ensino. Schmidt Ltds. - registro nesta Prefeitura. Erich

03S. - Com referência ao Art. 125 acima, os Johann Schweinie, bras., Instalador Sanitário - re

reservistas de qualquer classe, residentes nesre Mu- gistro nesta Prefeitura e lançamento para paga
nicipio, que ainda não tenham apresentado seus mente dos impostos devido. Ottocar Ricardo Hrusch
Certificados, nésre D. R. pare as necessárias anota- ka, bras. - licença atravessar a estrada em frente
ções, deverão o fazer, com a possivel brevidade. sua propriedade com um boeiro, afim de dar es-

coamento as aguas estangnadas. .

Despacho - Deferido nos termos da informação
,Bernardo Meyer /& Cia. - Certidão se acha-se lan
çado para pagamento de impostos nesta repartição
e se acha-se quites com os cofres Municipais. In
dustria Textil Jarita S/A. - Certidão se a mesma

aoha-se legalmente estabelecida neste Municipio.
.

Despacho - Cer�ifique�se
Waldemar Porath, bras. - licença construir casa em

alvenaria em sua propriedade, sito a estrada Ri·
beirão Grande do Norte. Arno Bertoldi, bras.

Ico�er. - licença reform�r o telh�do de um r.ancho
'eXIstente em sua proprIedade, sito a rua PresIdente
IEpitácio Pessôa.' Despacho - Deferido
Luiz Feiller, bras. viuvo J seja procedido uma vis
toria por essa Municipalidade, em seu prédio sito
a Av. Getulio Vargas, afim de verificar os danos
causados pelo inquilino, afim de ser levado a efei
to uma reforma do mesmo.

Despacho - DefirQ o pedido na parte que se

rElfere a reforma do prédio? De.acordo com a in
formação do D S G. Quanto aos qemais quisitos
não é da alçada do municipio.

Jalille Tobias Amodio, bras. comer. - averba
ção em nome de soa,- firma, JaliUe Tobias para Ja
lille Tobias Amodio. Despacho - Averbe-se
Afonso Klug, bras. - licença represar parte do rio
Jaraguázinho, afim de locomover uma olaria.

Despacho .. Como requer, assinado o compe
tente termo de compromisso.

Manoel Gonzaga dos Santos, bras. comer. -

mOdificação' das plantas de sua construção, já apro
vadas pela Prefeitura.
Despacho - A vista das informaQÕes como requer

Isaura Koehler, bras. professor - exoneracão
do cargo. Despacho - Concedo exoneração

Diretoria 'do Departamento do Expediente,
Educação e Assistencia Socirl da Prefeitura Muni
cipal de Jarsguá do Sul, em 23 de maio de 1956.

JOÃO MATHIAS VERBINENN - Diretor �
O

Encarrega-se de Embarques de Madei!'as e de outras O
O.

. Mercadorias para o exterior do Brasil e

�
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA LocaIidalles Brasüeiras
A melhor aparelhada em Santa Catarina

�I Rua Abdon Balista (Defronte a "A NOTICIA" I O
Tradiçlo lie mais de 20 aDos, de serviços cODstaDtes

OI
_ J O I N V I L E _ ii às maiores firmas do Ertado. e dos estados visiDhos.

I! iI Iilc:::::;::. c::::;::..
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Calçados

são os melhores e

- mals baratos -

Produtos da:

IDdústria de CalçadoS.
Goseh Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

- Jaraguá do Sul �

SaDta Catarina

:f.::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::'.::::::::::::::::::::::__....:::=::::::::::::::::::::::::::::::::�

ii 1IJ)1. !ErurCIBI IAlUfMIANN li
II ii
t! MEDICO CIBURGIAO I!

1.11111 Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- .::/'.11sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre
.

ii ii
i! CIRUROIA - S'BNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II
ii CLINICA GERAL II
ii Longa pratiea em Hospitals Europeus n
ii Consultório e residência: i!
I' II

!I Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 ii
ii CONSULTAS: II
.1 IIii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 boras· ii
II li
II Pela tarde : <ias 14 1/2 ás 17 1/2 horas II

II Atende chamados tambem à Noite II
�::::=:'�=::::::=:::::::=:::::::::::::".:=::::::==:::=:::::::::==:::==::::::=::.J)

:1'-:::::::::::::::::"-:::::::::::::::::::::=::::::==::::::==:::::::==.::::::::=:::::::::==::::::::::..,
'J

CUniea de Olltos - Ouvidos - lariz e Garganta
DO B.� ••••11. alllll

L E I Nr. 15
Concede

. isenção de imposto e

cancela dívida ativa.
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuíçõss.
Faço saber a todos OB habitantes deste Muni

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

Art. 1. - Fica concedido a Germano Vicenzi,
isenção de pagamento do imposto sobre explora
ção agrícola de sua propriedade rural sito' a es

trada Itapoousínho, neste Munioipío.
Art. 2. - Fica ainda cancelada a divida ativa

inscrita em nome de Germano Yicenzí, na impor
taneia de ,Cr$. 188,00, relativo aos impostos sobre
exploração agrieola dOS exercícios de 1953 para cá.

Art. 3. - Esta lei entrará em vigor na. data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrario.
Prefeitura Municipal Ide Jaraguä do Sul, em

23 de maio de 1956.
_,

.

Waldemar Grubba - Prefeito Municipal
João Malhias Yerbinenn - Diretor do Dep. do Exp.

Ademir M. da Silva • Escriturario Z - 5.

o

LÕMáRIGÔElif SirNANCOÂÂ I
Vermifuga suave e de pronto Iefeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n, 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilbos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIR!
.

MIIAKCOR! para o seu tilhinho.
E um· produto dos Laboratórios Minancora

OINVILLE -

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
·1 .ADVOOADO I

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

laraguá do Sul·

�c::::=-cc:c:::-:::>c::=>-==-===-c::::::::::oc::c:::::oc:::::oc::>

0ÕC:::- Ce-Iso Branco c;::::.õ
� Despachante AduaneiJo

Matriz: Rua Babit"lnga, 23 filial: Praça General Osó-
,

• Edil. próprio· Telelene, rio, 115 - Edificio ,«Santa

O 213 • Cx. P., 35 - End. Julia. " Apart. próprio, 32
Tel. «Branco. Telefone, 4773

S. francisco do Sul - S.C. Curitiba Paraná

Importação - Exportação e Cabotagem - Que.'
- tões administrativas

bem como todos os serviços jupto à 'lfindega
de São Francisco do Sul, são executados com pon·
tualidade e presteza, dispondO para êste fim
de umd organização perfeita com escritórios
e t€cnicos.

. Di8põe de páteos para depõsllo de madeira
junto ao quadro da estação e nos trapiches
de embarque da Conta da Cruz, bem como

armazem para depósito de mercadorias em ge
rai, junto aos trapiches de embarques na cidade.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO 00 POVOA�I
_________..... ' �� Como pagar-te aquêle amor tão puro �JARAGUÁ DO SUL DOMINGO, 3 DB JUNHO DB 1956 SANTA CATARINA - N. 1.893 - Os sofrimentos que por mim peseeste?

�� Rindo, ou chorando, tinhas-me seguro,
� Ao colo teu, ó mãe, que tanto amaste I

i'c=�============-=-=-==-======'=ii Registro
Civil gundes e de Maria Fa-

�
,Como pegar-te aquelas noites frias, �

L O C A' I S' gundes. - O sono que perdeste mãe querida? �.
.

Artur Müller, Oticial do Re- Ela, brasileira, solteira,

I
Quando tinhas,me ao lado, só sorrias,

I
.

gistro Civil do IO. Distrito industriâria, domiciliada Tua face, de amor era florida.(Continuação da L«. página) da Comarca [araguá do Sul, e residente nesta cidade, Como hei de pagar-te êsse amor supremo,

1Estado de Santa Catarina, á rua Marechal Deodoro � Se já partiste pera junto a Deus?Diretório da UoN. Esteve cisco F. Píseher, habil Brasil. da Fonseca, filha de An- � Mas o caminho pera o céu sereno,reunido quarta Ieíra-teí- contabilista nesta cidade faz saber que comparece- gelo Zapella e de Aga-

�
Terei também, ó mãe, dos sonhos meus.l

Ira ultima o Diretório Mu- e a menina Neli Luzia, ram no cartório exibindo os tha dos Santos Zapella. Aqui, só se tem dor, e sofrimento... .

níeípal da UDN, que en- filha do sr. Edgar Schmitt, documentos exigidos pela lei A vida é uma ilusão sôbre êste mundo:tre outras deliberações industrial em Rio Molha. afim de se habilitarem para Edital n. 4.021, de 29-5·56. � Só a mãe poderá dar doce alento, �
resolveu dar sua solida- Dia 9, a sra. Alzira Pí-

casar-se: Antonio Reiser e � Porque tem coração de amor profundo I . . . �riedade a campanha feita coUi Poleza, prolessora
.

Gisela Wasch

� iem Joinville para criação em Rio Molha; a sra. Alí- Edital n. 4.018, de 24·5-56. Ele, brasileiro, solteiro,
__�__ !���:��_��_���_�:���� . .�_�.ali de uma Faculdade ce Monteiro, esposa do Hilbert Manske e ferreiro, domiciliado e �������������������

de Engenharia e pleitear sr. Evaristo Monteiro; a Ursula Emma Todt residente neste distrito, , _

junto ao governo do Es- sra, Wanda Krammer, Ele, brasileiro, solteiro, em Jaraguä-Alto, filho de
tado, a criação de um esposa do sr. Bernardo comerciário, domiciliado João Reiser e de Luiza
distrito policial em Re- Krammer; a sra. Maria e residente neste distrito, Watzko Reiser .

.

torcida. Lenzi, esposa do sr. Gíar- em Itapocuzinho, filho de

Enl8c'e Schulz _ SOllnenhohl
dini L. Lenzi e o jovem Guilherme Manske e de
Antonio Fortunato An- Elsa Blödorn Manske.

Realizou-se dia 26 de gelo. Ela, brasileira, solteira,
maio p. p., o enlace ma- A todos os aníversa- doméstica, domiciliada e

trimonial da gentil se- riantes os cumprimentos residente neste distrito,
nhorita Elvira Schulz, do "Correio' do Povo". á Estrada Itapooú-Han-
filha do sr. Max Schulz . sa, filha de Rodolfo 'I'odt
e de sua exma. esposa Casamentos. Reahz�ram- e de Anna Hoffmann. Edital n, 4.022, de 29-5'56.
dona Sophia Sehulz, re- se ont�m nesta cldad� Alfredo Haumann e

sidente em Joinville com os se��mtes cas!lment08. Edital n. 4.019, de 25,5-56. Lily Proohnow.
o sr. Lothar Carlos Er· I

DOfCIdiO Fenskí com � Arlindo Nicolau Macedo Ele, brasileiro, solteiro,
nesto Sonnenhohl. do al- srta. Helga Hackbarth, e Alinda Sevignani lavrador, domiciliado e

to comércio local. Harry Volkmann com. a Ele, brasileir?,. s,olteiro, residente neste distrito,
Ao registrarmos tão srta. Isolde Berndt; WI�- lav�ador, domlclb�do. e em Jaraguä-Alto, filho de

feliz acontecimento, en- ly Daugs ?om a sr�a. LUl-1 residente n�ste d!stnto, Ro�erto ,Baumann e de
víamos aos nubentes os z� Mathes, Leonorío Ba�. e� ltapocu�lDho, fIlho de Guílhermína Baumann.
n08SOS votos de muitas dín c�m a sr�a. AmélIa NIcolau Joao Macedo e

Eia, brasileira, solteira,
'

felicidades extensivo aos Costa, Curt .Rlchter. com de Rosa Oapraro Mace.do. doméstica, domiciliada e
--------��--.---------

seus dignos progenitores. a. srta. In.grIt Behlmg e EI�, �rasIlelra! ��ltelra, residente neste distrito, IDIIIiEll 'i ii íEIiiii,�i!!i!i!:I:.: :.:*5E!F.Ei!!!!IliiEi!ilEElliS
, Sígold Voígt com a srta, doméstica, domiciliada e I J r guä-Alto filha de I iii

�niversáfiDS .. Faze� a,n0s Paula Ramthum. reside,nte n�ste d.istrito, ��ic; ;rochnow 'e de 01- •Febres (.sezões,
M,alárias,

11!1hoje o menino LUIZ ( ...ar- em Itäpoousínho, filha de
F' her Prochnow

I
Impaludismo

108, filho do sr. Faustí- Vicenso Sevignani e de ga ISC '.

.
Maleitas, Tremedeira

.

no Rubini; a menina Ro- Emílio Stein JUBior Ottilia Nicolini Sevignani. E para que chegue ao co-
_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _

se Mary Clotilde, filha Causou profunda cons- E
.

I {}20 d 28 5 56 nhecirnento de todos, mandei , '..

I"
do indu8.trial A!fredo ternação na cidade o �ta �'. 4. F' e

d

- -
.

pa.s�.ar
o presente edi.tal que 'Capsulas AntlsesonlcasLanger; o sr. Aliberto inesperado falecimento

erm I<;>
h a�un !f e

sera pubhcado pela Impren- ill'l" M. ,.,
Ewald ,e o jovem AUre- do sr. Emilio Stein Ju- ,Teresm. a. ape a. sa'. e em cartório onde será III Inancora
"do Tomelin. .

d t d" 1 f
Ele, bra[lIlelr�,.�oltelro, afixado dUIante I l dias. Si I Em Todas as Boas Farmácias II

Amanhã a menina Ar- Dlor, e ra ICIona a- lav�ador, domlclh�do. e
alguem souber de algum im·

.

U
lete, filha do sr. Daniel miga i;��f:a:����va 56 re�l�rhte d neFt.e d�strl�<;>� pedimento acuse-o para os I É um produto dos Laboratórios MINANCORA �lHamann. Na mesma data

anos de idade e era ca-
em a a. Ig,u�lra, I

tins legais. .

-

iiia sra. Amida Schi�ch�t, sado com dODa ErnaBuhr
lho de Pedro AvelIno Fa-

ARTUR MÜLLER �I - Joinville - St�. Catarina -

Igesposa .do sr. HIlárIO SteI·n. Ot'
.

I .'.I.........'_u-.I '1IIIIIIIII!!'1==='_-"-"-_-.JIII!!!!!!!!!!!'"leta iii,iiiiill""i&iI_I_.�_'_.I'iel" "_'I_'''_...Ii_�Schiochet. O enterro saiu de sua
'

Dia 2 fez anos a sra. residencia a Rua José
em Angelina. municipio --------- ii! ';=��,=_.�m=:::=::!!!!!!!!!!iiI:_="·

I�.II H do de, São José, o sr., Adão iU
'

rene �mann, esposa . Bonifácio de Andrade e Nicolau Scho:1itt''',. .

P ·b·" III
.

.

sr. DaDlel Hamann. Na Silva para o Cemitério O extinto deixa Vva. rOl Iça0.n.i· II Fc' t'·o''. p. ·IQzera I. '1-"mesma data a sra.' An.a, Municipal, com grande Ig,Harbs. esposa do S1'.. NI- acompanhamento, dado o
p.Maria Luiza Dechamps Devido os estragos so-

col�u Harbs. grande circulo de ami- Schmitt, 14 filhos, 97 né-
fridos em nossos terre-

pIa �, o sr. Inác� T.o- zades' de que gozava o
tos, 213 bisnétos e 1 ta-

nos em Estrada Itapocú,
�asellI; a srta. RecIlvu�" falecido.

taranéto.
fIlha �o sr. A.nonso N�- A família en]utada

Era progenItor dQ sr.
proibido a passagem, EIl

COlUZZI . e MarIo �au, fI· apresentamos .n o s sos
Arnoldo L. Schmitf, in-

c a ç a das e pescadas,' Iiilho do s.r. Waldemar Rau, sentidos pezames.
dustrial nesta cidade.

não nos responsabiliza- 'mlll AGORA MELHOR INSTALADO BEM
comerCiante em Estrada O "Correio do Povo"

mos pelo que possa DEFRONTE Á PREFEITURA MUNIC�PALNova\. que sempre contou com
acontecer aos contra- , •

Dia 6, a sra. Adélia a -amizade da respeitá· ventores deste aviso. m '.
--.- .

_ m=.o�o:eW:iiIe�;P;:�fe�� Adão Nicolau Schmilt ::!::���r::��!t�ea���: Ricardo Piske ii Atende tambem to,.a, a qualque,. ho,.a Isora em JaraguasI.·nho. Com a idade de

931 fundo pezar pelo infausto
Oswaldo Gumz III

._U_b_""_"_I.P I .i!i!iii:;;;;;;ai:===51 �::tII1I-:__-=-..iiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiNa . mesma data a sra. anos, faleceu dia 27 de acontecimento. ali o Lenz
Ana Holler, esposa do maio p. p., onde residia '.

.

Ernesto Sobn �===="'=="""""�""""""""""................"""""........""""""""""................"'7!'...11
sr. João Holler, comer- IIciante em- Estrada Blu-

COITRA CaSPA, Imena.u.

Dia 7, a sra. Maria ; tuEOA DOS C••Mascarenhas, viuva do
sr. Pedro P. Mascarenhas.
Dia 8, o sr. lrineu Pe

ters, guarda -livros em

Guaramirim; a. sra. Lina
Schneider, viuva do sr.

Oscar Schneider; a srta.
Irmgard Voigt; o sr, Fran-

ANO XXXVII

Ela, brasileira, solteíra,
doméstica, domiciliada e

residente nests distrito,
em Jaraguä-Alto, filha de
Miguel Wasch e de Ce
cilia Erhardt Wasch.

'Câmara Municipal
Resoluç:ão Nr. 2&

O Cidadão NEY FRANCO, Presidente da .Oã
mara Municipal de Jaraguá do Sul.

Faz saber que a Câmara votou e eu promul
go a seguinte RESOLUÇÃO.

Art. 1. - Fica concedido ao snr. João Lucio
da Costa,' a licença que o mesmo requereu,· de
acordo com o artigo 29 do Regimento Interno da
Câmara, pelo prazo de noventa (90) dias, a partir
de trinta (30) de maio, eorrente.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em con

trário.
Sala dai Sessões, em 22 de maio de 1956.

NEY FRANCO
Presidente da Câmara Municipal

Jaraguá do Sul - Telefone 296

BElOS E DEMAIS

AffCCOES DO f'

OURO tAlUdO.

Dr_ Francisco Antonio Piccione
:MJ::mD:m:CO

Cirurgia Geral de adultos e criançab CU-
nica Geral - Partos ...:.. Operações -
Moléstialll de Senhoras e Homens.

EspecialiSfa em doe!1ças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das lf,. as 18 hs.

"

co H. 1[JP Ao.. � SilANlrA CAlrAH.J[NA,
1������������õ====�1

�:::==::::::=:::::::::=::::::==::::::==::::::::::::::::::=:::::::::==::::-':=:::::::::=:::===:::::===::::::=:::::::::=:-'::::::'.:::::::::::=:::::::::;:::::=::=:::::::::==::::::=:::===;:::===::::::=:::::::��:::=:::::::::=::::::::::::::::=====:::::::::=:::::::::==::::'-:::::\*1ti '

!jii

Pudim. Medeiros - A M'elhor Sobremesa i:

l==========,=======,=�==,===;==-=========�===�========.=��====J
,

I
•

•

({)) §a lblâl.(()l (raarca RegiStrada)

Virgem Especialidade
dia CnAo WIEllEl _nN]))[J§1[I�.n!1L JonlOlvHlie
'conserva ,o tecido da roupa porque, lày'a f�cilme�te e com rapidéz�

c;,,,6Á� ylRCfA,
.. _

ESPEÇIAUQADE •

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


