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QUERIAM ASSASSINAR JUSCELINO �ânio reassumirá'
RIO! 26 (Asapress) -I cujo aposento, no Hotel

'

O "DIário Carioca" no- Imperial fronteiro ao Pa· h
-

tic�a hoje, que a Policia Iäcío dd Catete, a Poli- aman a
"

evitou a execução de cia encontrou cêrca de
.

u!D "complot" Interna- trezentos mapas do Bra
cíonal para assassinar o sil, indicando a marca

p�esident� Juscelino Ku- ção das fronteiras e a

bítsehek, ao prender, localização das jazidas
, atend�ndo à denúncia da de urâno, tório e mona

Emba�xada brasíleíra na zita, está preso incomu
Bolívia, o espião albanês nicável na .Polícía Oen

Ant?nio Cobsulich Va- tral, à disposição das

l�ntIm. (ou. Gu�do Antô- �utoridadesmilitares, que
mo Lípertínellí), encar- Investigam a extensão
regado de levar a cabo do plano de agitação e

o atentado. O espião, em espionagem.

SÃO PAULO....,... O go
vernador Jânio Quadros,
que regressa-boje de sua

viagem aos Estados Uni
dos, reassumirá a, chefia
do executivo 'estadual
amanhã, às 9 horas. Do
Rio, onde chegará pela
manhã, a bordo do "Uru
guai Star", o sr. Quadros
virá imediatamente para
São Paulo, 'por via aérea,

___, --; sendo recebido no aero-

[ r-
.-

f I
porto de Congonhas pelo

on lomue' no u uro vice-governador, todo o Não podem é a s a r
a: � secretariado e demals

Zenon cio Si/VII Fernancles autoridades.
Segundo informou, à

reportagem, o sr. Quin
tanilha Ribeiro, chefe da I RIO - A Cúria Me
casa civil do palácio dos i tropolítana dirigiu uma

Campos Elíseos, o gover-I nota oficial ao clero e

nador do Estado, logo' fiéis em geral, lembran
após reassumíe o cargo, do 'que são proibidos os

anunciará diversas mo- casamentos no religioso
dificações no seu sistema de pessoas impedidas de
de trabalho,' entre as casar no civil. Essa ado
quaís a suspensão das vertência refere - se às
au di ê n c l a s públicas, pessoas desquitadas e

afim de que possa dedi- outras em situação que
car mais tempo aos pro- as impeça de contrair
blemas administrativos. matrimônio.

Diretor: ARTUR MÜLLER

Não obstante a extraordínaría complexidade
que constitui o elo entre a situação econômica e

a estabilidade do regime, não bá como negar-lhes
a imperiosa necessidade do perfeito desenvolvi
mento em comum para o bem estar do povo e

. maior grandeza da Pátria.
'

_

Assim é que na analise das causas e· efeitos
da nossa atual desesperada situação, não se pode,
penso eu, relegar a plano inferior tão sério e

fundamental principio que significa o maís impor
tante fatôr da nossa salvação.

Todo regime é bom e funciona normalmente
se o povo tiver o justo e humano privilégio de
desfrutar razoável situação econômica. que lhe
permita resolver suas mais prementes necessida
des.

Assim não se ocorrendo, é muito natural e

até mesmo lógico que a sua intranqüilidade so

cíal pode assumir perigosas proporções, pondo
em perigo os msís fortes esteios da nossa vida
politica. _ " .

.. Nª,o são
.. os_ pequenos vencimentos q\l� 9r_iam

o
.
perigoso paradoxo entre a lei da oferta' e da

procura, mas sim os exageradamente grandes,
'prodigamente distribuídos para tão .poucos a cus

to do saeríttcío da, maioria absoluta que vive nu

ma ínjustítícävel e aviltante desigualdade.
Que sé estabeleça 'em todo país.. observadas

com o maximo rigôr as particularidades de cada

região, vencimentos mínímos excelentes e maxi
mos ràzoaveis, se-gundo os maís elementares prin
cipios da dignidade humana" que logo teremos os

benéficos e patrióticos resultados de uma' comple-Ita estabilitiade social para a consolidação. da nos·

sa Democracia. .

Jaraguá do Sul, 27 d,e junho de 19p6

Crime em

Itaiópolis

/

,L O C A I 5
noite, um larapío assal
tou quatro casas. As re

sidencias visitadas fo
ram as dos snrs, Walter
Janssen, Fídélís Wolf,
Arnaldo Schulz e João
Lombardi.
Em 'todas arrebanhou

diversos objétos.

Câmara· Municipal. Terça
tetra .ultíma realíseu-se
mais uma sessão da Câ
mara Muníoípal, 'tendo,
entre outras, se maní
festado sobre as propo
sições seguintes: Pelo
vereador José Pasqualí
ni foi Iido um oficio do
c om e r cian t e Walter
Yark, de _Corupá, que
reclama o pagamento de Alb lo B d b gCri 19.183,20 por Iorne-

er ran en ur

cimento feitos ao. Servi- Faleceu día 27 de Ju-
============ ço da Malaria, ímportan- nho p. p., em sua resí

cía essa que o sr. Pre- dência, á Rua Benjamin
feito Waldemar Grubba Constaut, nesta cidade o
se comprometera a pa- sr, Alberto Brandenburg,
gar o que não fez até natural de Blumenau e

hoje. O oficio termina que a longos anos resí
pedindo a intervenção dia em Jaraguá do Sul.
da Câmara junto ao Bxe- O extinto que contava
cutivo para efetuar o a idade de 69 anos, dei
pagamento. xando viuva Dona Ida
O mesmo orador, sr. Adratt Brandenburg e os

José Pasqualini, falou seguintes filhos: Erwino,
longamente sobre o re- Carlos, Hermann e Ani
curso do PSD contra a ta Brandenburg.
diplomação do governa- O seu sepultamento,
dor Jorge Lacerda; ma- deu-se no· dia seguinte
nífestando - se contrário com graúde acompanha
aquela medida e solicí- mento.
tando mesmo que da áta A família enlutada a

dos trabalhos constasse presentamos nossos sen-

o repudio da Câmara tidos pezames.
.,

=-- ----------------_ Municipal ao pretendido
esbulho. A Câmara apro
vou por unanimidade de
votos a proposição, ten
do 'até os vereadores do
PSD votado íavoravel
mente.
A Câmara negou o au-.

xilio pedido por uma

guarda sanitário do Ser
viço de Malaria. para

Tendo o snr. José Pas

compra -de uma bícícle- qualini, Vereador 'por Co

ta. Negou também a Oâ- rupé, escrito uma carta ao

mara o pedido de Faus- Exrno, Sor. Dr.. Juscelino
tino Bortolini, que pedia Kubischek, lV!.' .0. Presi

isenção de impostos so- dente, da Repubh�a, fazen
bre índustrías e protís- �o ver a necesstdede da

são visto ser o mesmo .lDstalação de uma Agen
me�or de 16 anos.

cia Teleg�áfica Nacional

Os senhores vereado-
em Corupa, este recebeu

. o telegramél que segue.
res aInda aprovaram di- Palácio Catete 7941-45-
versos outros projétos de d
lei abrindo créditos e al-

ata 22-6 do Rio - José
terando o Código Tribu- Pasqualini -. Corupá.
tário.

Senhor Presidente da
R�pública incumbiu - me

Denunciados. O Dr. Arno comunicar assunto sua

F. de Macedo, Promotor correspondencia, foi em

Público da C o m a r c a, caminhado ao D. C. T.f
apresentou denuncia con. em 21/6/56 afim de ser
tra os snrs. Erich Batis- devidamente apreciado,
ta, Ildefonso Piazera e Protocolado P. R. 27190.

Hartwig VolkmailD, acu- Saudações Alvaro Lins,
sados de terem ameaça- Chefe da Casa Civil da

. do testemunhas num pro-, Presidencia da República.
cesso crime.

Exceto os secretários do
Estado, presidentes de
autarquias, senadores,
deputados federais e

estaduais, além dos pre
feitos municipais, as

demals pessoas que pro
curareDl o governador
serão atendidas pelo
chefe das casas civil e

militar.

religiosono

CORREIO DO POVO

Três.Flagrantes
Por .J. DE CASTILHO PINTO Agencia telegráfica

Im • CorupáMUNOO
..

A presença 40 Ohefe do Estado Maior
" da Fôrça ,A�rea norte-amerícana•. general .

Nathan Twining, às festividades .. da Avia'ção
sovíétíea,' re,alizà4as' domingo uUi{Do� o �JIl
Tucbino, presença essa decorrente da acei
tação. dum convite especial feito por Mos
cou,' talvês seja o primeiro sinal da adesão,
pelo govêrno

.

russo, ao Plano Bísenhower
de inspeção aérea reciproca e- permanente.
O primeir"o sinal de adésão e, possfvelmeIi
te, a porta aberta e larga da "sinceridade"
para as negociações que hão de levar a

Rússia e os Estados Unidos ao desarama·
"

mento, para a seguran9a e sossêgQ do'
·Mundo.

Acidente latal. Domingo Faleceu eX.I·D.lerveDultimo, o jovem Paulo
Hilesheim, filho do sr. lor do Pará

'IDomenico Hilesheim, re· BELEM DO PARÁ-sidente na Estrada Rio
Molha, foi limpar uma Faleceu o conbecido po-

espingarda, tendo a ar- litico paraense José Car

ma disparado e o atin- neiro Gama Malcher, que
gido no abdomen. foi interventor do Pará

O infeliz moço veio a
em trinta e cinco. Seu

falecer horas depois. filho, sr. Celso Malcher
é o atual prefeito de Be

Os ladrões agem. Em uma lem.-
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1�. de J u Ih o

Campeonato Municipal
de Futeból

Torneie Iníaio
'-I

Gampa' do ..

C.,A. Bclependí
1. jogo s. E. João Pessôa x C. A. Baependí
2. ,» S. E. ,15 de Nov.embro x Botaíogo F. C.
3. » -S. Ú: Acaraí x E. C. Estrela
4. » S. Ê. Agua Verde x Seleto E. Clube
5. » vencedor do 1. jogo centra o vencedor do 2.
6. » » » 3. » » » t »�c

'

,» 4.
7. » » » 5. » » » »

..
» 6.

,

H O R ·:A R I O,

,

-----------------------,-----------------' _-----------------------------------------

,

Edital de citação -1-"'-·o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de di- MUD AS-reito da comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San- '

ta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.' , I
FAZ SABER aos que o presente edital, com o

prazo de vinte dias, virem ou dele conhecírriento ti- Frut/feras e

verem, que renho sido o reu João
-

Damaeío dos San- Ornamentais
tos, condenado a quatro mezes de detenção, por in
cidir nas penas do artigo 129 do Codigo Penal,' por
sentença proferida por esre juizo, em data .ÇIe !,1 do Laranjeiras, Pe-
córrente, e 'se encontrando dito reu em lugar íncérto ceguelros, Ka-
e não sabido, pelo presente edital chamo e cito ao kíseíros, Mecí-:,

referido João Damazio dos Santos, para
-

comparecer eiras, labotica-neste juizo, no dia 14' de julho próximo vindouro, as I beiras, _
etc. Ro-

tO horas à audiencia de leitura da referida sentença seíras, Dahllas,
e pela qual lhe foi concedida a medida 'de Iivramen- Camélias, Co-
to condicional por espaço de dois anos, sob (IS pe- niferas, Palmei- O T NA���;c1: !� ��:h��i���ioarJ�e��uEs:�:s:� �b;���n� ras, eIC:, etc. ' ftUIO�SE..,A ; If::::::::::::=-:�:::::::::::::�::::::::::;::::::::::::;::;::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::?\
te que - será afixado no lugar de, coslume e publica·

-

.

::>eçam Calálo- ����� �:����:�c���! :!�c��:.: !.'!.: \
1Jl\10)0- ," ��nrrI8I ITr A\1[Jf1Mr A �y�y l.:!.·do pel,a imprensa' lo.:al. Dado e passado nesta "cida- com confi&l'iça ii
lUll& �� 'L ID\8l !VllßH�!�

ii
dê de Jaraguá do Sul, aos onze dias do 'mez de ju� ,go Ilustrado

ti' MEDICO CIBU.RGIA.O ii
nho do ano de mil novecentos e cincóenta e seis.

LeopoldO Se'ldel

I
flUX�"'"SEDATINA H -, "

ld d d d
' li

Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. Assinado), ii Fermado pelas Facu a es e Me icina das Univer- ii

Paulo Peregrino, Ferreira: - Juiz de Direito; "Está Córupa PCON'i'i�A..§� EH TO!)! PARTE ii sidad�s de ColÓnia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii
'conforme o original do que dou fé.

.

, ..,..__ li ii
--.
-

ii CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B, iiJaraguá do Sul, 11 pe junho de 1956. ii
,

_
CLINICA GERAL

. :", .� ii

r?"='C'====="�==:::�=:�=::::=='� I Dr. Wczlde:n-i-r-o-M-,-az--u-r-e-,,-c-h-e-n---· � WD�c':�:õ: �..!:��!�pe.. .·11
.,I! CUnica de Olhos - Ouvidos - Nariz e

_
Garganta H CASA DE S&UDE ii Tel. 244 - Rua, Preso Epitácio Pessôa; 405 ii

I! DO 'JI� .A••IIA ••11l i,'!: Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704 t! CONSULTAS: !!
.. -,. (antiga residência de Emanuel Ehlers) .

,:i,:i
MODBRNA B PR[MOROSAM_ENT� INSTALADA

"ji'..:1 CI'
-

-

I éd'"
'

'd' d It
'" I'.!.;i ' Pela ma.nhã: das 8 1/2 ás 11 horas :'.:1.:1A melhor aparelhada em Santa Calarina 100ca gera mico - clrurgla e a u os e G:nanças

.... P,ela tarde '. das 14 1/2 a's 17 1'/2 'boras II.'.

R
..

- Parto!' - Diatbermia Ondas curtas e Ultra-curtas

f,l U!l 'A.bdQ.�BaJti�é) I (�e�Qt� � '!�N?TICIA'.' ,!.�.I lndutotermia - Bisturi-elétrico - Electra.cauterização II ,Atend,'e' chamados tambem à Noite ii
,

'
- Ráids Il}tra-vérmelhos e aZl!is�. ,_

"

Ei., ' i,!
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: 1. logo das 13,00 - 13,20,horas
,
2. » ,,'» r »:

13,30 ';" 13;50"
co.

»
t" -r· ,.' ._,-,"-

3. » »14,00 14,20·
14,30 - 14,50
15,00 15,20
15,30 15,50
16,15 - 16,�5

,�

»

4. » »»

5.
P-_\:J.

» » »

»» »

7. »

Pr�f�itrrra Mun�i�àl tl� Jara�rrá �O �ul
, REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS

Maria Longo, bras. - - Habite-se para alugar
duas casas, sito rua Mal. Deodoro da FOnseca.
Mauricio Koehler, bras., Funcionário Público - li ..
eença construir um rancho nes fundos de sua pro
priedade, sito Rua' Blumenau. Lino Baratto, bras.
comer. ;, licença constcuir uma casa em alvenaria,
sito rua Domingos R. da 'No'(7a. Oecilía S. Sanches,
bras. prof. - exoneração do cargo. Adão Norosny -

licença.faser pintura interná e pequenos concertos
bem como recuar uma Iossa existente nos . fundos
de sua propriedade. A�cmllo, Germano Bartholde
KoneU, bras. - .licençarestabelecer-se com pequena
-loja de calçados, sito estrada Rio Oêrro. Walter
Steínke, bras. Vistoria, Fiscalização e Habtle-se pà
ra sua casa recem-construída, sito rua D. Pedro II.
Alberto Harbs - baixa impostos s/ padaria. Egon

" Stein; bras.• licença, estabelecer-se 'com pequena
/

oficina Elétrica, a rua Presidente Epitácio .Pessôa:
Egon Stein, bras. - licença colocar uma placa de
60 x 0,35, em frente sua oficina. AffoIlSO Franzner,
bras. lavrador > baixa impostos si camionete, ven
dido para fc)ra do município. Antonio Schweizler -

licença estabelecer-se neste município, como com

pr'a�orEt:\exportador de frutas. Oia. Maquinas Fa
mao - licença construir um puxado de madeira em

sua oficina, a rua Oel. Procopio Gomes.' Herondi
QO João Corrêa, bras. ferroviário, - licença construir
uma casa, dê madeira, a e�tr�d�, Bompland. Edgar
Baumer,' bras. comer. - transferencía da 3a .. e '4a,
quota dos impostos s/ Industriá e Profissões; pará'
o nome de G. Rodolfo Fischer, em virtude de ter
vendido seu estabelecimento comercial para o mes

mo. Leonida Kook, bras. 'comer. ... baixa dos im
postos s/ alfaiataria e roupas feitas. Laubert K]o� �

ser, llustria_9.P, ruotºrj�tª : _ baixa do_s. impostos si
caminhão, vendido para f6ra do.muuicípío. Afonso
Finter, bras. comer. - baixa des impostos -si suas .

atividades comerciais. Joaquim 'I'anoon :' - -,bras.
'comer. - Habite-as para sub-locar um quarto da

_ casa onde reside. Luiz Kienen, bras. Ind. - licença
para fazer aumento e reformo de seu estabeleci
mente índustrial. Olga Ballock, bras. - licença de
molir e reconstruir um rancho existente nos fun·

, ;1 dos de sua propriedade, rua: Preso Epitácio Pessôa.
Leopoldo João Grubba. bras. industrial - demolir
um galpão existente em sua propriedade, rua Exp.
Antonio Carlos Ferreira, e montar o mesmo em

sua propriedade, sito ruo Benjamin Oonstant, nes
ta cidade. Walter Arnold, bras.. - cancelamento im
postas, co�o,ooaserUadrGr à-e-calçadoso":AfoBsa,Lar
sen, bras. cancelamento impostos s/ mercador am

bulante de aves, ovos e manteiga. João Nicolau de
Macedo, bras. - licença construir sua propriedade,
sito Estrada Itapocuzinho, uma casa de madeirá
C019 IiS dimensões de 8 x 7 mts. Estevão Lunelli,
bras . .,. ·licença construir casa em alvenaria, sito Es
trada Itapocü; com as dimensões de 11 x 8 mts.

DESPACHO - Oomo requer
Diretoria, do Departamento dó Expediente,

,

Educação e Assistencia Social da Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul, em 13 de junho de 1956.

. " �
,"

JOA,O MATHrAS VERBINENN - DJretor,

l\mor"fa'1I8 com vnnta\Z3m pe�a
�(jMbQt.r aas Ir<f.gul,aridadés das

fur;ç�u p.rl6dlcas d�t; 8E1nhoras

É Çillm,�V'it<l ., 1.;Jul&.dor d&ssas
, SI1I!(iÕ81J
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Derrotado o 15 de Novembro por. 4 x O Outras Notas
.

Tivemos oportunidade
de assistir domingo últl
mo no colosso de cimen
to armado da rua Duque
de Caxias, em Joinville, a
tão. esperada partíde re
vanche entre as represen
tações do América e Bae
pendi, cujo ,prélio estava
fadado a se eonerltulr em

grande espetáculo, princi
palmente pela soberba
atuação do campeão ja
reguäense na primeira pe
leja disputada em JaragUtí,
quando a própria crônica
joinvillense aqui presente,
teceu os maiores elogios
á conduta da equlpe bae
pendiana, taxando de jus
tíssima sua v i t ó r i a. A
oportunidade para a des
forra por perte dos ame

ricanos e o desejo de con
firmar o triunfo anterior
pelo lado do Baependi,
eram os principais atrati
vos que por certo dariam
a partida um colorido to
do especial, e quem Iu
craría com isso éra o pú
blico que em grande nú
mero tomava es depen
dências do magestoso es

tádio americano. Todavia,
meus amigos, nada disso
aconteceu, pois si o pré
lio tinha éssas credenciais
pera agradar, bastou que
o desonesto lulz Benedito
Rib�iro de Cam'pos. fôsse
o dirigente da partida, pa
nl rranstormar o belo cam

po da luta num pobre cir
co, sendo ele com suas

artimanhas conhecidíssi
mas e sua atuação ver

gonhosa o principal arlis
ta a desfilar. .Iniciado o

encontro notou-se que o

quadro visitante jogava
uma grande partida e com

constantes ataques levava
de r�ldão a retaguarda do
América, que tinha prin
cipalmente em Cocada, na
zaga central, seu ponto
mais negativo. Eram de
corridos oilo minutos de
jogo e os locais já ha
viam concedido cinco es

canteios contra nenhum
do adversário, numa de
monstração de superiori
dade dos azurras que até
então, justiça seje feita,
eram superiores dentro do

gramado. Durante esse

curto periodo de disputa
os jogadores Turibio e

Mazico, que parece não
se darem muito bem, an
davam as turras e foi
quando na cobrança de
um lateral o zagueiro ru

bro agrediu visivelmente
o ponteiro jaraguáense,
estando junto ao lance o

instrumento Benedito Cam.
pos, que ao invéz de ex

pulsar o faltoso de cam

po se limitou a adverU-lo,
demomstrando claramente
sua maldosa intensão. En-

.

tretanto, aos 10 minutos,
para surprêsa geral do
público que não conhece
a moral do degenerado
iuiz, quando novamente
Mazico se desintendeu com
Turibio, este prontamente
sem siquer advertir como

havia feito antes, expul
sou da, cancha o ponteiro
baependiano, d e i x an d o
permanecer em campo o

elemento que nas suas

barbas agrediu o atléta
que agora éra expulso.
Daí' por diante compreen
di perfeitamente qual o

Esbulhado o C.A. Baependí em Ioínvílle.
,pela atuação desonesta e cretina' de Benedito Ribeiro de Campos
Expulsou Turibio e Taranto do gramado aos 10 e 17 minutos da
la. e 2a. etapa, respectivamente, conseguindo assim uma goleada
em favor do América. Triste espetáculo presenciou 6 públicoESPORTESzendo que não houve Ir

regularidade. E foi assim
meus amigos que o Amé
rica conseguiu golear o

campeão jaraguáense,mar.
cando três tentos centra
déz elementos e os res

tantes cinco tentos conrre
apenes 9 jogadores. To
davia não posso compre
ender como o redator de
"A Noticia", analisou o

desenrolar do prélio em

seu comentário publicado
na edição de terça-feira,

I Por Je ANDRADE I
ml!rl!l!idil uilóriil do HgUiI Dl!rdl!
Agua Verde e 15 de sua superioridade no OUTROS DETALHES

Novembro prelíaram na gramado. No primeiro Local: Estrada Nova _

tarde de domingo no periodo houve certo equí- 10. tampo: Empate O x 0-
gramado de Estrada No- librio de forças, e o pla- Final: Agua Verde 4 x O.
va, num prélio em que eard não foi movimen- Marcadores: Agenor 3 e
a torcida alvi - verde tado. Porem na segunda Pereira _ J'uiz: Elpidioaguardava com ansíeda- etapa os aguaverdeanos da Silva _ Preliminar en
de, pois seu quadre ago- souberam encontrar o tre aspírantes : Ag u a
ra remodelado necessí- caminho das rêdes, con- Verde 3 x O - Renda:
tava passar por uma pro- sígnando os quatro ten- Cr'. 700,00 - Quadros:
va de fogo pára aquílí- tos que 'lhe deram a ví-
latar suas verdadeiras AGUA. VERDE: 'I'ícó,tória final. Triunfo [usto Pereí P

.

M bípossíbílídades com rela- ereira e alva; a I-
e merecido da represen- h H á' G' .

ção ao campeonato cí- n a, or VIO e nmm;
tação do Agua Verde, A B é J'tadino prestes a iniciar. genor, age, alme,

E na verdade o Agua que assim se prepara ati- Francínba e Dorival.
Verde saiu-se aírosamen- vamente para fazer be- 15 DE NOVEMBRO:
te bem, pois conseguiu Ia figura no certame da' Atti (Ursino), Olibio e
derrotar a equipe quln- cidade. Dirigiu o encon- Miquimba; Lauro, Alva
zista pela contagem de,

tro o sr. Elpidio da

Silo,
ro e Tiãozinho; Henri-

4 x O, cujo resultado de- va, que teve um traba- que, Unildo, Bubi, Euclí-
monstra perfeitamente lho aceitável. des e Ney. .

papel que desempenhava
o cretino juiz no grama
do. Vingar o 1 x O sofri
do pelo América em Iara
guá do Sul. Mos para
vingar aquele honroso re

sultado conseguido pelo
Baependi, necessário se
fazia uma goleada, e psra
tanto éra preciso usar dos
meios que só esse inde
coroso árbitro sabe fazer.
Mesmo com déz elemen
tos o quadro do ßeepen
di não esmoreceu, susten
tando um duélo de igual quando nem slquer fez
para igual, cuja, resístên- menção ao nome do ér
cia só foi quebrada aos birro Benedito Ribeiro37 mlnutos . quando Gal- Campos, e o que é maísvora conseguiu abrir a extrenho não focalizou a
contagem, pera aos 43 expulsão de Taranto aominutos Renê ampliar o reclamar centra a valida
marcador, em jogadas le- de do terceiro goal ame
gais, é preciso que se dl- rlcano. Lendo o aludido
ga, mas que a própria comentário cheguei a duasdefensiva do Baependi conclusões, ou o cronistacolaborou bastante para o não esteve no gramado,êxito final, terminando as-
sim a primeira etapa com e se esteve está faltando
2 x O a favor do Amérl- com a verdade, num íla
ca. Veio a segunda etapa grante intuito de acober
e o esbulho cometido pe- rar o esbulho que sofreu
lo desonesto Benedito a equipe do Baependi, nas
Campos, ainda não esta- mãos cretinas de ßenedí
va encerrado, pois a g:o- to RibeirQ de Campos .: É Sa-Oleada que pretendia ainda preciso ser muito sem
não se desenhava,. por vergonha - snr. Benedito
quanto a briosa esquadra Campos, para praticar Revestiram-se de pleno
do ßaependl, mesmo in- uma palhaçada de tarne- êxito, os festejos de São
feriorizada, numéricamen- nha montá. Vençam-nos João, que pela primeira
te não se entregava. ôur- joinvillenses, mas o façam vêz, for�m !e.vados e éf�i
giu então o tenro de Bas- com méritos,. pois si vos- t� na stmpattca agreml�
tinho eselneledo em ver- so objetivo foi desmoralí- çao do Botafogo Futebol
gonhoso impedimento, que sar o futebol Iareguéense, <_2lube, de Barra do Rio
o bandeirinha Levy ôe- 'd d ,cerro.lonke por inúmeras vezes

por sermo� uma CI a e Intensos' preparativos,
levantou o seu bastão, mas m,:oor eslao enganados! vinham sendo desenvolvi
vendo que o juiz não to- pOlS saberemos p�rde� SI dos pela turma alvi-negra,
mava conhecimento, ('a-

nossas forç�s assim dlta- afim de que' as festas ju
lou-se preferindo compar- �em, mas nao use� como ninas deste ano pudessem
tilhar com a desoneslida- IDs_rrumento um baiXO .ma- marcar época, e ficar de
de, (ambos são da mes-

terlal hum�no do quilate grata recordação na so

ma 'escola). Irritado com
de. Beneduo R. de Cam- ciedade. E, o que se viu,

a facciosidade do juiz e po�, para. ��rtar nossas foi um espetáculo, que
com a covardia de seu

reais pOSSibilIdades. trará para o futuro, mui-
auxiliar, o médio Taranto. OUTROS DETALHES ti�simas lembranças -do
capitão da equipe procu- dia 23 de Junho de 1956.
rou saber o motivo da Local: Estádio do América. A turma da Barra, "ban·
validade do tento, e foi 10• tc:mpo: América 2 x O -

cou caipira" e tanto a pdS-Final. AmérIca 8 x O. Marca- .

B R· ""'

aí que o "São Benedito" dores: Bastinho 3 Renê 3 e seata, via . 10 \...erro-

encontrou a outra grande Gaivota 2 - Juiz': Benedito Jaraguá, como o "casório",
oportunidade para satis- R. de Campos. mereceram do público, que Ifazer seus ridiculos dese- AMÉRICA: Bosse, Mazioo assistiu as mais elogiósas ----------.------------
jos, expulsando inconti- (Sabiá) e Cocada; Grilo (Ira- ,palavras, enaltecendo to
nenti Taranto do grama- cin�), Nilton e So�a (Quica); dos, a idéia original, de
do, quando esse jogador GaIvota, Bia; Bastin!t0' Eucli- como em séculos passa-des (ManécoJ e Rene.

d II • "

apenas procurava defen- os, mais ou menos ,se
der um direito que lhe BAEPENDI: Gaulke, Piaze- festeiavam os c.asamentos
assistia. Com' �

x O no
ra e �orge; Taranto (Nutzi), realizados na róça.a AmerIcano e Schwerdtner (Zi- .

marcador e com apenas 9 co)· Guido Nutzi Janôt fla- Pelas CIDCO horas da
elementos nada mais res- milton e Turibio.

' ,

tarde, iniciou-se o desfile,
lava ao Baependi há não
ser lutar desesperadamen
te para evitar a elevação
da contagem, o que não
foi possivel, pois além de
lutar contra uma equipe
que jogava completa, tinha
ainda contra si uma atua

ção vergonhosa de um

árbitro desclassificado e

inescrupuloso. Na produ
ção que os tentos ameri
canos iam nascendo, da
do é claro, a inferiorida
de numérica dos visilan
tes, e estando assegurada
a goleada por ele' trama
da, tratou então o cretino
juiz de favorecer um pou
co os azurras, deixando
até mesmo de assinalar
uma penalidade' máxima
de Schwerdtner sôbre Bas.
tinho, quando o placard éra
de 6 x O, e foi quando o

venal juiz colocado no

centro· do gramado, em

mais uma demonstração I Ide que não tem brios,
acenou' com o braço di- .. • • -=

no Escreveu WORJoão

t Hgrild�eiml!nlD
..............................�

Profundamente consternados comunica
mos a todos os nossos parentes, amigos e

conhecidos, o falecimento de meu querido es

poso, nosso pai, irmão, sogro e avô

Walter Engel/mann
o.corrido no dia 22 de Junho p. p., com a ida
de de 61 anos.

A familia enlutada vem por meio deste
externar os seus sincéros agradecimentos as

pes8ôas amigas e vizinhas- qué êliviaréim flo
res e corôas e acompanhllram o falecido até
a sua última ·morada.

Especialmente agrddecem ao Pastor Geh·
ring, pelas consoladoras palavras proferidas
no lar e no cemitério.

Tres Rios do .Norte, 25/6/56.
FamiJia Engel/mann

Botafogo
partindo da farmácia "Ga ... culo, que pedimos, pera
leno", tomando parte, uma que seja repetido no ano'

galhóta rebocada pelo vindouro•.
carro do. "compadre War. E o que dizer tambern,
ta", acompanhando ainda do "casório", lá no salão
o tröle do "compadre Ru- do "compadre Weege".
bini". Fazendo Cl percurso Tudo um acontecimento,
Barra do Rio Cerro-Iara- inédito, onde os "caipiras",
guá do Sul, com a pas- demonstraram um senso
seata pelas ,ruas de nos- artístico dos mais apre
sa cidade, a turma do Bo- ciados. Tudo correu além
tafogo, arrancou vivos da espectativa, e eu creio,
aplausos do "úblico, que que a data de São João
boquiabérto, não cansava deste ano, será recordada
de admirar os "ricos"

I
por muilo tempo, pelos

'rajes dos noivos, das tes- da Barra, quando se fa
temunhas, e demais acom- lar no dia 23 de Junho do
panhantes, que pela pri- ano de 1956, nos festejos
meira vêz, mostraram aos juninos do Botafögo Fu
nossos ólhos um espetá- teböl Clube.

Ern ,resposta ao oficio enviado pelo
Clube Atlético Baependí, a diretoria do
América F. C., para realização de' nova
partida entre os dois conjuntos nesta
cidade, acaba o tri-campeão de receber o

oficio que publicamos na íntegra.

Joinvile (SC), 27 de Junho de 1956
Oficio nO. 89/56

lImo. Sr.
Dr. Murillo de Azevedo
Presidente do Clube Atlético Baependí
Jaraguá do Sul - S�.

Prezado senhor,
Damos como recebido o seu Oficio de 26 do

corrÉmte em que convidam a nossa equipe para a
realização de nova exibição nessa cidade.

Informamos-lhe que, embora fôsse de nossa.
vontade cooperar com essa Diretoria ,no louvavel
desejo de dar uma satisfação à sua assistencia,
lamentamos não poder aceitar o jogo para a data
prevista, ou seja o dia 29 dêste, em face dos nossos
compromissos oficiais iniciarem-se a 10• de Julho
proximo, e tambem ao fato de estarmos lutando,
no momento, com vários problemas ocasionados por
contusões, em nossa equipe principal.

Ficaremos, no entanto, ao dispor de V. S. para
uma outra oportunidade e estamos certos de que
farão a justiça de reconhecer que o América F. C. e
a sua Diretoria nada tiveram a ver com os aconte
cimentos que, no domingo último, vieram a deslustrar
a partida realizada. '

Aproveitamos a oportunidade para apresentar
lhe as nossas

Atensiosas saudações
Pelo AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

Roberto Carvalho Barros
Secretário

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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____ ..___J der General Motors der

Schweine mit Rindfleisch zu füttern, das durch irgend

M
.,

Ik I
' welche Krankheit verreckt ist. Diese Tiere' muessen

unlzlpa ammer. n der in cida getanen Wohltaten tersrützre und die nretige sich eugenblicklich in Rio eingegraben und möglichst mit Kalk ueberschuerre

.�etzter S\A!oche' sbtattghefUn- durch die Verwaltung des materielle Hilfe gab, zu .beflndet, verhandelt mit werden. Die Uebertreter machen sich der hierzu e:
enen itzung esc loss hochw. Paters Antonio, verdanken. einer Fabrik ueber die lessenen Verfügungen schuldig lind werden bestraft
die Kammer über folgende engefangen bei der Kons- "

II Montage von Lastwagen.
Eínrelchungen: Lesung der truktlon der.maleerätíschen .Daraufhl;" .schl_lderte er 1962 will .er 100.000 lähr- ARBEITER - São Bento do Sul. Der Mindest

Abfertigung, die ein Tele- Kirche. Der Redner endete, d!e Sch�lerlgkelten, um lich -Iíeíern. In Rio Grande lohn ist bislang noch nicht festgesetzt worden, jedoch
gramm des Herrn Zivil- i ri dem er Herrn Artur �!e Arbeiten zu Ende do Sul will die Volkewe- der Vorschlag fuer unseren Staat angenommen. In

chefs der Präsidentschaft Müller, der extra zu die- fuhren' z��kqnnen, die i�Ó1 genfabrik aus Deutschland Florianopolis wird er, zufolge des Vorschlags, auf
der Republik ueber das sem Feste eingeladen war,

fuer die Konstruktion 60.000 ,Wagen jaehrlich Cr$ 2.100,00 festgesetzt werden. In Joinville, Blume

der Gesetzgebenden Kam- das Wort erteilte. Dieser auferlegt waren, a�er Dank herstellen und in São nau, und anderen Munizipien grosser Entwicklung
mer widerfahrene Unglück gab einen Bericht ueber Gottes und des Volkes Paulo' wollen die Italiener wird er mit Cr$ 1,900,00 und den anderen Munizipien
behandelte, reichte Herr die geleisteten Dienste und konnte er alles zum guten eine dritte Fabrik aufstel- mit Cr$ 1.700,00 festgesetzt werden. -'
Kammerrat Mario Nicolini Wohltaten, die. durch die Ende fuehren. Ien fuer 50.000 Fahrzeuge. INDUSTRIELLER - Ieragué. Die Kontrakte mit

eine Eingabe ein, die ver- Kongregation' des Heiligs- Die rellglcesen Kongre-
Vorbehalt des Eigentumsrechts (Reserva de dominio)

schledene Informationen ten Herzens dem Munizip' d
zahlen doppelte Steuermarken (seios).

des Herrn Präfekten erbat, zuteil wurden, angefangen
gatlonen un das Volk �I·e alll·chlen der UDn bel· Die ôteuermerke (selo) wird proportional bezahlt

was einstimmig angenom- bei der ersten Perochtel-
von Retorctdeüberreíchren U II wenn die Mieten im Kontrakt nicht festgesetzt wurden'

.. .. dem Pater Antonio einen
men wurde. Derselbe Red- sc_hule, �eute Gymnasium Betrag als Reisezuschuss. Heute findet in Braç

und das Haus nicht als Wohnsitz bestimmt ist und

ner appellierte noch an ôão LUIZ. Er betonte dann do Norte, in diesem Staat
o die Miete Cr$ 300,00 übersteigt.

den Herrn Präfekten, dass die vielen
-

Kapellen und Der "Correio do Povo" die Wahl des neuen Pr;' NEUGIERIGER - Jaraguá. Choplm ist ein

er anordne, die Bruecken Kirchen von Jaraguá, Re- schltesst sich den Ehrun- fekten statt. In letzter Stun
brasilianischer Vogel, schwarz mit stahlblauem Glanz.

ueber den Rio Cerro in torcida und Corupá. Das gen an und wünscht eben- de beschlossen der Kan-
Er ist auch unter den Namen Vira-bosto, gauderio

der Estrada Jaraguá und Seminar von Corupá und falls dem Pater Antonio didat des PSD und de
schwarze Maria und Graúna bekannt. Er baut kei�

Tavares Sobrinho in der Unserer Lieben Frau der eine glückliche Reise und
r eigenes Nest und legt seine Eier in die Nester ando-

certllche Vikar, die die "

Estrada Ilha da Figueira Fatima von Rio Cerro baldiges Wiederkehren in PSD unterstuerzten, sich
rer Vcegel, Hier nennt man auch ein Individuum

zu decken. ,Herr José sind hervorragende Arbei- unser Land. der UDN beizupflichten Chopim, 'das nicht arbeitet und auf Kosten seiner

Pasqualini reichte eine ten, die durch den Pater wodurch nur einer fue; Frau und anderer lebt. Man nennt sie auch "Gut-

Eingabe des Herrn Alfredo dieser Kongregation her- Die Verfolgungen dauern an. diesen Posten in Frage Lebende", die während die, Frauen arbeiten, in den

Lange ein, der um Aus- vorgerufen wurden und Der .!�kale PSD fährt fort, kommt
Cafés sitzen und Brasilien retten wollen.

zahlung der Gratifikation dürfen wir nicht vergessen, demürlge Beamte �u ver-
.

bat, zu der er als ôubde- dass ebenfalls das Hos- f�lgen.. Er zahlt DIcht an ----,------

legado der Polizei dieses pifaI São José eine Arbeit die, die der UDN ang�- Unvorsichtigkeit fs VlI·r� lucke' b Erhoehung der ,

Bezirks berechtigt ist. Di:e des betreffenden Priesters h�ren und versetzt die r ue en
Kam m e r nahm durch war. '

'

Lehr':f, die. �it dieser, eíaes Jägers
. BankangeslellteD.

Stimmenmehrheit die An- Sich auf. den Pater An- Partei sympansíeren, Aus- In Rio herrscht Zuckerk-

steht der Finanz- und tonio beziehend erklaerre ser der Lehrerin Isaura In Itajaf jagte Augusto napphelr, Die Cofap ver- RIO,. 21. Die Erhöhung
Houshaltskommission an, er, dass er ein' Wohltäter Koe�rer, die nach Gari- Teodor? Filho einen Tàtú handelte mit den Zucker- fuer die Bankangestellten
die um Elnrelchung der des Munizips war, denn �aldl -.:ersetzt w�rde, �urde A�f

..

semem Weg ,kehrte fabriken im Norden und ist im Einklang mit den

Talons und Dokumente er' war zum Teil der Ad- Jetzl die Lehrerin Eh Leh- er lo" den L iii d � n des sandte eine Ladung von Arbeitgebern und Arbeit

der Monatsbilanzen von ministrator des Seminars nerrôchulta von der Schule Amadeu ,Alves em und 172.000 Sack nach dort. nehmern auf 30% festge-
Februar und März bittet. in Corupá, der' Kirche in in R.io Paulo nach Gari- legte sein !3ewehr. ueber

. setzt worden.

Einstimmig wurden die Retorcida und augenbllck- baldl v�rsetzt. Der .Ehe- den �adentlscb mit �em
Eingaben um ôpeztalkre- llcher Administrator der mann dieser Lehrerin Ist Lauf 10 das Innere gerlch- • ....__---.........----_
dite angenommen,' und Konstruktion der Haupt- L.ehre�. an einer ôchule in teto Im Aug���lick �o Frau •

-� . '

- - -

zwar einer, der das Steuer- kirehe und des neuen
der Nahe von Corupa, wo Alves vorbelglng, glDg das

+gesetz regelt und ein an- Hospitals in Jaraguá auch seine Frau unterrích- Gewehr 108 und traf die

derer, der die Gehalts- " tere, Er wurde aus klein- unglückliche Frau in den

klessen festsetzt. Weiter Darauf sprach.der hochw. Iichem, unmenschlichem Bauch. In das Hospital
,

wurde der Kammer ein Pater Orlando, unser Pas- Geist versetzt, um das eingeliefert, starb sie bald

Geeetzesentragemgerelchr, ror, im Namen aller Pa- Ehepaar zu trennen, un- darauf. Sie war Mutter

der um die Vollmacht rochtaner, die so viel dem beachtet des Gesetzes, das von 6 Kindern und erwar-

bittet, ein Darlehn von Geehrten schulden, der den Beamten freistellt, tere das 7.

Hundertzwanzig tausend 'die Insteendígsten 'Bitten vorzugswelse in Orten zu -=---------- I
Cruzeiros zur Zahlung der und Gebete der Redner arbeiten, wo auch ihre

Ob I I fiersten Rate zum Kauf eines und der hier versammelten Ehefrauen beschäftigt sind. leS, oerz es DUZ80U.
Traktors aufzunehmen. Pater dahin zusammen- Glücklicherweise haben
Zuletzt gerrehrnigte ,

die tesste, dass sie' ihren wir noch eine Munizipal- Am letzten Donnerstag
Kammer die Bitte um Kollegen eine glückliche kammer, deren Kammer- stuerzte an der Küste der

Steuerfreiheit fuer Herrn Reise und baldiges Wie- reere den Verfolgungeg des Vereinigten Staaten ein

Faustino Bortolini.' derkommen in unser Land Herrn Präfekten zu begeg- Flugzeug mit 74 Passa-

,
.

wünschen. nen wissen, oder wie man gieren in den Atlantik.
Ehrung des hoehw. Herru Paters Zuletzt sprach der G�- diese Ungerechtigkeiten

I
Das' Flugzeug gehoerte

Anlonio. Das Volk von Re- ehrte selbst bewegt und sonst nennen will. e i n e r venezuelanlschen
torcida ehrte am letzten dankte' fuer das ihm zu Linie und befand sich auf
Sonntag den hochw. Pater Ehren stattgefundene Fest Wenn die UDN diese dem Wege nach den Ve-
Antonio bemerkenswert, und meinte, wenn er ir- Ungerechtigkeit zurueck- reinigten Staaten von

der nach Europa reist, gendetwas fuer Retorcida
weist und der PSD ver- Nordamerika.

um seine Ferien dort zu und I das Munizip getan folgt, was ist das?

verbringen und sich ge- hrette, 80 hietle er es dem
sundheillich behandeln zu freQndlichen Volk, das
lassen. stets seine Initiativen un-
Die Ehrung erreichte

ihren Hrehepunkt mit dem
grossen Bankett im Salon
Parochial, zu dem fast 150
Personen erschienen waren

Danksagung
Tlef erschüttert teilen wir allen

unseren.Verwandten, Freunden und Bekann
ten den Tod meines lieben Mannes, Bruders
Schwiegervaters und Grossvaters

'

Walter Engelmann
der am 22. Juni im Alter von 61 Jahren
verstarb, mit.

Die trauernde Familie dankt auf diesem
Wege herzichst allen befreundeten Personen
und Nachbarn, die Blumen und Kränze
schickten und den Verstorbenen zu seiner
letzten Ruhestatt begleiteten.

Ganz besonderen Dank sprechen wir
Herrn Pastor Gehring fuer seine trostrei
chen Worte im Hause und am Grabe aus.

Três Rios do Norte, 25-5-56.
FAMILIE ENGELMANN
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Der SeDat bewilligte das II WIR SUCHEN ii

Gesetz, welches den wegen ii ii

Streik verurteilten Arbei- ii, zum sofortigen Antritt fuer unsere mecha- !I
tero, den prozessierten oder II nische Werkstatt einen aelteren Mann, um ii

wegen Pre'Ssevergehens!! den Posten .der i:
verurteilten Journalist-en ii ""erkzeugausgabe II
und den seit 1953 Aufsäs- ii ii
siaen Amnestie gewährt. II auszufuellen. Solcher mit etwas Fachkennt- :1

o ii nissen wird bevorzugt. !!
---------- ii Zwei bis drei Mann fuer verschiedene ii

II �::iet�� �::::.�:::t::i�erden
noch ein, II

.lli, INDUSTRIAS AUGUSTO KLIMMEK S/A. :1:1São Bento do Sul - S.O,
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•. ííb;.;;"'j';;;huß• I. ISC,hlas Nerven- und
,Gicht Kopfschmerzen

í TabletteD Erkältungen • Grippe "

Togaliatimln- andÂaalaadbeWlhrtunclãDerk8l1nt-eewirb
ruda und zuverlluig.Selbst In harmlckigennu-warden....
Erfolge enielto UDICbIIdlich und gut ..ertriglicia.Topl ....u-t
BUch Ihr Vertra_ -1IWlbeD Sie noch h_te .....V_chi

rcTOgal.T�letteDdndlDalloaApotboba_hIltL
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In der Mitte des Tisches
sitzend, an der einen Seite
den hochw. Pater Orlando,
Vikar der Parochie, an

der anderen Seite den
hochw. Pater Mauro, Rek
tor des Seminars des
Heiligsten Herzens, denen
die hochw. Paters B.ernar
do, Guilherme, Jose Kau
Iing, Pater José, Kaplan IF==""""'=============�-�:;";";;"�'''''''I
des Gymnasiums São Luiz,
und Tacisio folgten.

'

Der Geehrte wurde an

ers.ter Stelle durch den
Seminaristen Lino Borto
lini begrüsst, dem sich der
Lehrer José Morelfi an

schloss, der im Namen der
Marianischen Kongrega
tion und der meisten reli
,liösen Vereine von Retor
cida sprach, die die Ehrung
offerierten. Der Redner
unterstrich die für Retor- II===================�I

Apotheke '"Sebulz'''
J&RAGUA DO SUL

Dr. Francisco Antonio Piccione
,

:"jl[�D:m:CO
Cirurgia Geral de adultos e criança!!! Olf--

, 'nica Geral - Partos - Operações "':-
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialis,a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAh DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruscbka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
CÓ:R.u=I-A - 8ANrA CA�AH.INA

MEDIKAMENTE UND·PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertráuens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.
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OORREIO no povo DOMINGO DIA 1-7-1956

Proibição
Pela presente fica. ex

pressamente 'prolblda a en

trada nas matas de nos

sa propriedade, seja para
caça, tirar cipó ou outro
qualquer fim.
Não nos responseblll

zamos pelo que possa
acontecer a quem trans

gredir esta nossa derer
minação.
Rio Cerro II, 25/6/56.
Henrique Borchardt, Ar�

no Borchardt, Albrecht
Borchardt, Adolfo Bor
chardt, Erich Holz, AI4>x
ôpless, Rudolfo ôpless,
Alfredo Volkmann, Leo
poldo Volkmenn, Edmun
do Volkmann, Albrecht

�=============================== Volkmann, Alberto Briese.

Ata da Reunião Ordinária de 13�3-56
Aos treze dias do mês de Março do ano de

mil novecentos e cincoenta e seis, pelas sete horas,
na sala do Forum, no edificio da Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul, reunidos OR snrs.: Ney
Franco, João José Bertoli, Fidélis Wolf, João Lu
cio da Oosta, José Pasqualini, Artur Müller, Mário
Nicolini, Augusto Silvio Prodoehl, Erich Batista e

Raimundo Emmendöerfer. Oonstatada 8 presença
de número legal, foi pelo snr. Ney Franco, Presi
dente, declarada aberta a sessão, ordenando que
se procedesse a leitura da ata da sessão anterior.
Após lida foi posta em discussão. Oom a palavra
o snr. Raimundo Emmendöerfer, requereu emenda
ao que se refere á discussão do projéto de lei n.
11 onde o mesino esclarece, que as exonerações
não são feitas por perseguições politicas e sim pa
la reduzir as despezas, enquanto, digo enquadran
do-sé no artigo 115 da Lei Orgânica. Posta em vo

tação foi a mesma aprovada com a emenda supra.
Expediente constou: Ot. - convite da Escola Técni
ca de Comércio São Luiz .. Of. n. 104/56, do snr.
Prefeito Municipal, encaminhando o projéto de lei

n, 11. Oí. n. 118/57, do snr.· Prefeito Muni
cipal, enviando o Deer éto: n. 2. Oi. n. 137/56 do snr.

Prefeito Municipal, encaminhando o 'requerimento
de Ourt Vasel. Of. Agradecimento; Câmara Muni
cipal Caçador. Prefeitura Municipal de Florianópo-.

lis, Prefeitura Municipal de Porto, União, Câmara
Municipal, digo Prefeitura Municipal do Bom - Re
tiro, Prefeitura Municipal de Ituporanga. Prefeitu
ra Municipal Orioíuma, Prefeitura Municipal de
Nova· Trento. Câmara Municipal de Tubarão. Oís.
Oomunicações : Câmara Municipal de Timbó, Câ
mara Municipal.8ão José, Câmara' Municipal Curi
tibanos. Ofs. nrs. 1 e 1./56. enviando informação
solicitada á esta Oasa, da parte do snr. Prefeito
Municipal. Ninguém querendo fazer uso da pala
vra, passou-se á Ordem do Dia. Parecer da Oomís
são de'Finanças e Orçamento, referente ao Decrê
to n. 1, aprovado em 2a. discussão. Parecer da
mesma Comissão, referente ao requerimento n. 5;
aprovado em 2a. discussão, Parecer da Oomissão
de Legislação e Justiça, referente ao projéto de
Lei n. 5. Com a palavra o snr. Emmendöerfer, diz
que embora contrário aos interesses da Prefeitura,

faz um apelo á Oasa, para que aprove o dito pro
jéto, pois não é''Possivel que no mês de Janeiro
descontando-se os domingos EI feriados, possa-se
fazer, digo pagar os impostos sem haver prorro
gação. Requer o snr: Müller a consigaçãc na ata,
da afirmativa' do snr. Emmendöerfer, do que a

prorrogação da cobrança de impostos é oontrária
aos Interesses da Prefeitura. Com a palavra o snr.

'Erich Batista, afirma categóricamente não terem
os contribuintes! pagos seus impostos em Janeiro
no Govêrno do 'snr. Artur Müller, para o fazerem
no Govêrno do snr. Waldemar Grubba, darem á
ele com esta arrecadação meios para a sua admi
nistração. Parecer da mesma Comissão,. r/eferente
ao requerimento n. 12. Oom a palavra digo o pro
cesso em mãos, esclareceu o snr. Artur Müller, que
embora relator fovorável ao recurso, enviados a

esta Oasa, por Octacilio Pedro Ramos, onde o mes

mo declara ter pedido dispensá do exercício do

cargo de Diretor do Expediente, e que o snr. Pre
feito Municipal baixou portaria dispensando-o do
cargo, do qual era efetivo por força da Lei. No

entanto concordo com o parecer em separado do
sur. Costa, que deve-se solicitar informação ao sr.

Prefeito se foi intuito exonerar do cargo ou ape
nas dispensar do exercício do cargo. Parecer da
Comissão de Legislação. e Justiça; referente ao re- .

querimento n. 11. Com a palavra o snr. Emmen
dcerfsr, diz não ter fmalidade alguma o parecer
deste requerimento uma vez que o requerente foi
exonerado por ter funcionários em demasia na

Prefeitura. Aparteou-o o snr. Artur. Müller disse,
se há exesso, porque chamou funcionários já apo
sentantados para ocuparem seus lugares anterio
res. Sendo que o snr. Emmendreerfer esclareceu,
que os mesmos assim o fizeram pa!a au�ilia�. aiatual admíuistração. Posto em votação, fOI o OIto

parecer aprovado em 2a .. e última disc�ssão. Pare
cer da Comissão, referente ao requerimento n. 1,
posto em votação foi aprovado em Ba. e última dis
cussão. Pediu e obteve a palavra o snr. Augusto Il;;;;;;iiõõiiõiiõõiiõiiõõiiõiiõõiiõiiõõiiõiiõõiiõiiõõiiõ-'1
S. Prodoehl, referindo-se a aula inaugural do dia
12 do corrente, da Escola Técnica São Luiz, justo

Cc rnor-o -M·u nici pai
,

/ antes de comprar um piano •••
umSchwarlzmann .ouça

------------------�

���G�t��L
CONTÉM

EXCELENTES

ELEMUTOs T�NICOS

Fósforo, 'C�lcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o

Tonlco dos convalescentes

I Tonico dos desnutridos I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Ceiam, Crianças, ra
quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

5

o melhor som no móvel mais atraente!

• Apresenta 88 notas, 3 pedais, c�r

das cruzadas e chapa de metal. Diver
sos modelos e vários preços. Ouça uma
demonstração sem compromisso.

REVENOfOOIl AUTOIIIZAOO;

Casa Lothap SODnenhobl

, Dr. IMurillo Barreto de Azevt�-o,
I ADVOOADO I

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca Nv, 12·2

laraguli do Sul
����� �--------------

e:=========�. (!)S8--------·-------------------------·II!fiCi
PA RA F E R I DA S, i MOTOCICLETA ,.E C Z E M A S,
'INFLAMAÇÓES, Vende�s·e uma

WANDERER, 2 1/4
!C O C E I R AS, H. P. Retificada, com
F R I E I R AS, pintura nova.

Tralar nesla Gerencia .

ES P I N HA S, ,E TC. , i I
1il8l!!ll·--- --------------. - .. -.-- .. -- ..�

)1 :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::i\,,:;.' "....
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r=� r � § 1f «J) lffi IE f IE lR( =11 'l'
ii II

ii RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA,. 158 II
!!. JARAGUÁ DO SUL BTA. OATARINA ii

I ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, II
II u
II combustível e acessórios. II

III Lubrificação-carga de Baterias etc. Ii
II II
I! CONSBRTO - RHPORMA H RHTIPICAÇÃO OH AUTO-

, II.1,
..

ii MOVHL H CAMINHÃO. Ii
II II
ii q
U. SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO iI
"i\:::::::.::.::::::::=:::.::=::::::=:::::::::::::::::::::=::::::;:::::::::==:::::::::r

Caixa Postal, 11

- Jaraguá do Sul -

Santa Catarina

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

:?::==:::=::::::=:::=:::=:::==::.::::::::::::=::::::.:::==::::::�::::::::=::::::::::::=:::::::::=::::::.�:::::::::;:==.:::::.:::===:::::::.�
!i Empr, Sul Brasileira de Eletrecidade S�A. II
ii JH:ATJRIZ:· JOI�V:m:JLLE ii
ii liii Para a n6ssa distinta tregnezia mantemos em estoque: II

li Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ii
ii

_ rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE M�DI- ii

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

:: PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- II

li os, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de IIII luz e força de qualquer capacidade. Contadores OE a prazo. . .

iiii .

A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de ':!;:;instalação de luz e força.
�:"'.:::::::=:::=:::::.-==.::==:::=:::==:-.:==:::=:==::::::=::::::=::::::..-==:::==::::::=::::::::::::::::::=::.P

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

, FARMACIA
-

NOVA
de ROBERTO !'to HORST

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

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã

Calçados

llIRGO
são os melhores e
- mais baratos -

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseb Irmãos S.A. Fc��O Despachante Aduaneiro

�O Matriz: Rua Babit"\nga, 23 FUial: Praça General Osõ-
• Edil. próprio. Telefone, rio, 115 - Edificio .Santa

�
213 • ex. P., 35 • End. Juli." • Apart. próprio, 32

Tel. eBrancos Telefone, 4773
S. Francisco do Sul • S.C. Curitiba • ParaJlá

�Imponação - Exportação e Cabotagem - Ques·
. tões admiDiatrativas

OO�iOO�OOli bem como todos os serviços junto à Alfladeg.
5:2:.lmlmlZ's�ms m:l de São Francisco do Sul, são executados com pon.orgulho do ensino em nossa terra. Propôs o mes- � CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X OO� tualidade e presteza, dispondo para êste fim

�mo a consignação em .ata de um voto congratula- �

O O C � D'A' dI-E
.

t P' d �� r. s ny u as. qUI n o�� eet,(ucnmicdoos.rganiZação perfeita com escritóriostório, ao snr. Diretor rmao varIS o 10, sen o o
� "-

mesmo extensivo individualmente aos senhoras pro-
fessores que compõe o distinto corpo docente da

I I' Di8põe de páteos para depósno de madeira

�
referida Escola. E que ao Diretor fosse oficiado � CIRURGIÃO DHNTISTA 00 junto ao quadro da estação e nos trapiches
cumprimentàndo O. Nada mais havendo a tratar, o 00 CLINICA • CIRURGIA BUCAL _ PRÓTESH 00 de embarque da Conta da Cruz, bem como
snr. presidente encerrou a sessão, convócando os SI!!!! Tralamentos de caBaes sob contrlle radiográfico· l!i!BI armazem para depósito de mercadorias em ge-
snrs. vereadores, para a próxima reunião que se 00 Modernas ,onies miJeis em lIicronium e oaro �Ialinado 00 ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

.realizará dia ·20 do corrente, com a séguinte Orde� 00 H O R Á R I O 00
Odo Dia: Trabalho das Comissões. Findo o que fOI � MANHÃ _ das 8 às 12 � Ellcarrega-se de Embarques de Madel!'as e de outras

d
-

u 1 f Itou o snr veresdor � �

�
m.rcll�lIrias para o exterior do Brasil 8

O
encerra a a aessao a q a a

_

. 00 TABDI - Atende com horas Marcadas � Localidades BrasileirasDurval Marcatto. Sala das Sessoes, em 13 de Mar-
00 Residência e Consultório ao lado da 00ço de 1956.

(ass.) NEY FR!NCO· 00 Prefeitura Municipal - Fone 220 00. O
Tradiçio lÍe mais ile 20 aDos, de seniços co�staDtes 00JOÃO J. BERTOLI 00 .JARAQuA .DO SUL .

- SANTA CATARINA � às matores firmas do E.tado e dos estados VISiDhos. OFIDÉLIS WOLF OO��i��OO fP�c:::::a�C:::W=��8
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Registro Civil industriário, domiciliado e�
O C A I S

� residente neste distrito, á
�. L' 'i� Artur Müller, Oficial do Re- Estrada Ieraguã, filho de
� ,_ _ , gistro Civil do r". Distrito Maria Matilde Segundo.
� (Contrnua,ao J. 1a. pagrna) , da Comarca [araguâ do Sul, Ela, brasileira, solteira,
...,._,..,_ --_

Estado de Santa' Catarina, índustrlérla, domiciliada e

Falecimento. Com a ida- de. : a sra. Sylvia Mar� Brasil. residente nesre dístrlto, á
de de· 68 anos, faleceu quardt Frutuoso,' 'esposa . faz saber que comparece- Estrada Vila Nova, ülha
no dia 23 de' Junho o sr. do sr. José Frutuoso e ram no cartório exibindo os de André Lopes Maga
Luciano Leone, lavrador, o menino Oscar, filho do documentos' exigidos pela lei lhães e de Joaquina Dulra
residente em Itapocuzí- casal ,E dem a r --R u t h afim de se habilitarem para Magalhães.

.

nho.
'

. Schmalz, residente em casar-se: E I 4 O�t7 2<1; 6 1::6O extinto foi um dos São Bento do Sul. dita n. . u ,de o- -u ,

príméíros colonos daque- Dia 6, o sr. Waldemar Edital n. 4.035, de 21-'-5�., Ewald Rapcinske e

Ia
.

zona, sendo assim da Costa, gerente da fí- Wendelin Kramel e Hildegard Behling
pioneiro da eolonisação lial em São Francisco Lieschen Horongoso Ele, brasileiro, solteiro, I Guaramirim, 28/6/56.
naquele vale. do Sul, da firma Manoel Ele, brasileiro, solteiro, operérlo, domiciliado e

Iii
Era viuvo de Rosa F. da Costa S. A. e a sra. lavrador, domiciliado e

residente nheste distrito, emLeone, deixando seis fi- Paulina Manes, esposa residente neste distrito, em Irapocuztn o, filho de AI-

lhos e 31 netos. Entre do sr. Hermenegildo Ma,. Garibaldi, filho de Prau- berro Rapcinske e de -AI-
__

!��:�:uit�Z:J�gJ;� ;;��do��:�i����:�i�� ::5JJ;.�éCr��;:; ;:�J;::f:.:�:�i'!�:�n !.IF:r;��;;;:;;�i.;.!l MPre�ceUarnal:esOe !
A enlutada familia nos- maseli; a srta. Glacir residente neste distrito, em

Estrada Irapocú, filha de
-

Um rapaz de is a ii �� ��sos pezames. Gessner, sobrinha do sr. Garlbaldl, 'filha de Carlos RodLolfo BeBhlhiol.g e de Mar-
16 anos para servi- ii . competente

Manoel F da Costa e o Horonzozo ... de Azoetl- ta ange e mg. , I'
h

.

G N O I d '
.

e .. e ços de escritório. i:i:
�

com, con ecimen-

I
ente ova. ar o ea-

sr. Antonio Vieira, mo- h KI' H E I ""8 d 2 6 6sal Augusto e Lina To- torista, residente nesta
n a em orongoso. ditaF n, 4:0u 'R

e ,5- -5 . Informações na ii tos: tornearia e
melin, foi enriquecido no .

' Edít I" 4036 d 21-6·56
" eusnno osa e G e r ê n c i a" des t e ii ferramen tas

d' 22 d J h cIdade.. a n. .

.

' e . Elfrida Gertrudes Gehring J I
..

� �n��Cime:to u�eo'u���o� ri!t��d�: c��p��:;;:���� �e�t�a AE����hM�;:I���� cO��;ci��f:il�i��i�Sl��i�O� l�:::::::�:::::::::::::::::::::::::==::::::::::JJ ���.��busta garotinha, que na do "Correio do Povo". Ele, braslleíro, solteiro, residente n�sta cidade, á
.

pia batismal recebeu o -

-.-�--_---'___i'-___:_-----____,
'nome de Dirce. rua Quintino Bocaiúva,

,

Parabéns do "Correio
S

filho \ de QuintiIio Rosá e

do Povo".' Sec. ,"Hospital 'ão José" de alivia Bassini Rosá.
Ela, brasileira, solteira,

Aniversários. Faz anos ho. Ed-t '. d C
- industriária, domlclltada e

je o sr. Guilherme Pra- •. a e onvocaçao residente neste distrito, no
di, proprietário .do Bar São convidados os senhores membros do Morro da Bôa Vista,' Iílhe
Oríon, nesta cidade. Conselho Administrativo, bem como os senhores de Anton Gehring e de
Amanhã a sra. Alvina médícos e farmaceuticos e todas as pessôas inte- Carolina Gehring.

Sehwedler, professora ressadas nésta Sociedade, para uma réunião de
em Estrada Itapocú. assembleia geral, a realizar-se dia 2 de Julho p.f. Edital n. 4.039, de 26·6 56.\

Fez anos no dia 21 de ás 20 horas no Salão Paroquia), para deliberarem Jos� Bie.rnàzki e

Junho o sr. Rudolfo Hass, sôbre a seguinte ordem do dia: Maria �I�vanella, .

co�erciário ap?sentado, t. '_:_ Eleição do novo Conselho Admínístra- I Eled, braSldleIr�, 'I�OdlteIro,
re�:��:;o eHâ!I°rofe,!:rg� " .. -;�-�� ,;__"tiv�:4ß,�a<Côrd;o�:c,o,m:>Q,Jlrü��:?; ,§��. ;l':::�:������'t��to�� -

," .'
,P

,

dos estatutos SOCIais. Garibaldi filho de Carlosmuttos ,anos professor 2 - Eleição da diretoria executiva pelos B' k.' .

d M"naquela localidade, ten-
.

membros eleitos do Conselho Adminis- B!er�azk! e' e arclana

do por isso recebido as trativo.... )�IDazb I. '1
.

I'!I0menagens .

dos seus ,3. - Assuntos gerais de interßsse da Socie- doni:�tic�asld��iciTi���ra� -=-===- jInUmer08 amIgos, quan- dade. .

'
..

do completou 64 anos.' resl�eete. ne.ste distrito, em
Entre os presentes no- Jaraguá do Sul, 25 de Junho de 1956. Garlb.aldt, (Ilha de Man?-
tamos tambem seus ami- SOCIEDADE "HOSPITAL SÃO JOSÉ" el GlOvanella e de Juha
gos de São Francisco do Mario Tavares da Cunha Mello - Presidente Bridarolli Giovanella.

Sul, que o vieram t.r�- Pe. Orlando dos Passos Kleis - piro do Hospital Edital n. 4040, de 26.6·56.
zer o abraço de feheI- Hilario Tissi e

dad�s. . q::=:::::::.:=:::�=�::::::::=:::::.._-:-.::::==::::=::;;;:::::::::::::::::=:::::.� Sibila Pa ngratzDIa 3, o sr. Pedro Wm- i.::.; .a. ... a. 6:l'.a. 4!4!.,6:l'. H 'If ••• ii Ele, brasileiro, solteiro, Consult6rio e Residência: Rua Preso Epi·
te,r e a srta. Ana Izabel

ii
.. - ..�.. �. � ii lavrador, domiciliado e re. tácio Pessôa n. 206 \ex-residencia de dr.

Mascarenhas. I!
,_ JARAGUÃ DO SUL _

II sidente neste "distrito em AJ-varo Batalha).
Dia 5, a sra. Lilly Mül- iI

-

II Ribeirão Cacilda filh� de
'

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 ha.
ler esposa do sr A O

'i ::

J
)
T'

.

d C· h .I_EU_I ._IUSii!SIII_nl_II"IIIi ..I_ •• "'111_111_"'_1'
,

'

. rn. Medicamentos e Perfumarias ii ose ISS) e e onc eta
Müller, industrial nesta ii Alefl'i Ti8si. - Atende chamados de dia e a noite -

cidade' a garotinha Tâ- Simbolo d e Honestidade ii Elä bras)'leI'ra' solte'lra /

.

'
. . ConfiaDA8 e Presteza ::' t , 1111=' 1=:'11 ...... _111_111_11_11._11__ llI_I .. _.,m

Ola Ma�Iza, fIlha do sr. 'Y ii domé�tica, domiciliada e
.

Egon SIlva; o sr: Carlos A que melhor lhe atende li residente deste distrilo, !lU !!' i, IEiiiiEll&IIiiii!ilEiii!ii!: iii 11:: II. II. n-:;_;iEiiiE!'!!
Hafermann, competente e pelos menores· preços ii em Ribeirão Cacilda, filhaI' mfarmacêutico nesta cida- l\.•...._ - __. .•. ......_ _ , __..__.._ . ..ij de Francisco' PanO'ratz e Febres (Sezões, Malárias, .,

, "'--.. - -- - ---.---,..-----,,.--.- -.---- -.--"

de Eleonora Pang;atz.

I h,npalUdísmo 'IE h

" '

Maleitas, Tremedeira
para que c egue ao -co-

,

'CCOITRA CaSPA, nhecimento de todos mandei
- CURAM-SE RAPIDAMENTE OM-,-

" QUEDA DOS "I. pas�ar o presente edi.tal ql1f' . ,ICapsulas Antisesonicas I., sera pubhcado pela Impren- _
'

• '"
.

sa e em cartório onde será I M .nancora Iatixado dUl ante I fi dias. Si

I 1:-bEm Todas as Boas Farmáciasalg�em sou er de algum im-
_

�eàiment.o acuse-o para

051
É um produto dos Laboratórios MINANCORA öl

tins legaIS .

\
" III

,

ARTUR MÜLLER - Join-ville - Sta. Catarina - IIOiicial ;:;I�I_!!=:=·--u �!= .. Ilii$$$r.!!ii!F!!_ittiiiiJi.-d i!il

10
ANO

.'

XXXVII - DOMINGO, to. DB JULHO DB 1956JARAOUÁ DO SUL

'BflOS E DEMAIS

.fUÇOU DO"

ORO CABUUfO.
TONICO CAPILAR

POR EXCELÊNCI"

t
Os filhos do extinto Augusto Lemke,

por meio desta, vem externar de público,
o seu profundo agradecimento aos seus

vizinhos, amigos e demais pessôas ,.

que os

assistiram no doloroso transe por que pas
saram, bem como áqueles que enviaram
telegramas, fonogramas, cartões, corôas e

flôres. Agradecem, sensíbílísados, áo côro
da ComUnidade Evangélica" á Sociedade de

, Atiradores Diana, ao Clube Recreativo Gua
ramirense e ao senhor João Lucio da Costa,
pelas palavras proferidas á beira do túmulo. '

Muito em especial externam o seu profundo
agradecimento ao Rev. Pastor Hans Riegel
pelas palavras de conforto DO lar e no

campo santo, bem' como ás pessôas que
acompanharam o extinto até a sua últíma
morada.
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O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBR-IGUEIßA MINANCORA
,

'Vermitugo suave e de pronto"
, Iefeito Dispensa 'purgàute e dreta l , .',,'

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-
, ME o n. 1, 2, 3 e' 4

" "

"

Proteja a saúde- de seus tiihos e a ,lIua próprial
Evitará muitas doenças e poüpará

' dinheiro em'
remédios

Compre boje mesmo uma LO.BRIGUEIRA
, r

--

:' " MJNAJÇOR4,.. para,. o.�,�ll. tilbinltQ� ".
-

,.

E, um" produto dos Laboratórios . Minancora
� j O I N V I 1. L E, -' .

Dr. Fernando A. Springmann
Formado pela Faculdade de Cienclas Mé
dicas da Uni-versidade do Distrito Federal

Cllnlea Médiea - Cirurgia Geral - Partos

,
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!i . Pudim Medeiros _' A Melhor Sobremesa II
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• (O) Sàlt))ão' (Marca BegjBtrada)

�irg.m Especiali.dade··
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(conserva 'o te'éidd ;dá
. rqupa pqrq,�e lava. f3:�i1m�rite f;): com rapide�. ; :1.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


