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JUBILEU DE VIDA
RELIGIOSA

Missa, no Grupo Escolar
Divina Providência.

.REOIFE, 18. - Desa
bou ôntem um prédio
comercial nesta cidade,
tendo sido feridos 70
pessõas, e regístrando-se '

já 9 mortos.

merece.
No nosso Estado, es

peeíalmente no Município
de Jaraguâ do Sul, em

tempo algum se cuidou
tanto do Lavrador e dos
seus interesses como se

ha _feito após o advento
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Murilo Baldulno 1931
Odorico Ramos 1931
Ollndlo Tomazelli 1931
Rudolfo Lemke 1931
Salvino Neumann 1932
Venenclo da Silva ,1933
Solano Stecheski 1932
Waldemar Siedschlag 1935
Walmor Bltencourr 1931
Herbert Mahas 1935

MANQEL CARVALHO LOPES
1°. Ten. Del. êe. D. R.

Dr. Fernando A. Springmann

1 - Solicita-se o comparecimento' com urgên
ci� à Jun� de Alis�m�n� Mili�r deua cidad� dos ����������--�--����-

������������������
cidadãos abaixo. relacionados, ou de parentes ou _���������__�__����_

pessôes que os conheçam e salbam seus paradeiros.
N°. de
ordem NOM_ES

.

CLASSE
1 Aparício Sansão B31
2 Armin Butzke
3 Rodolfo Ianlng
4 Alberto José Rosa
5 Domingos da Silva
6 Edmundo Debetim
7 Ervino Bartz
8 Eugenio Lach
9 Francisco João Bitencourt
10 Hingo Beck
11 Marfim Bosse

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

ClIniea lIédiea - Cirurgia Geral - Partis

Consult6rio 9 Residência: Rua Preso Epi.
täeio Pessôa n. 206 \ex-reillidencia de dr.
Alvaro Batalha).

.

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
, .

._UI_'n_rnl_III_III_IH_IFI_UI_"._II_III __

1933
1935

- Atende chamados de dia e a noite -
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OORREIO no povo DOMINGO DIA 22-7-1966
�--����e- �---�__�� ��������� � �

Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
L O ,I{ A L E S Die

Obilos inscritos. No Oar-

a::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti lun�w irlschalll icfie ����� d?ns�:i1��troosCj:��
II WIR SUCHEN !! 81111"llooe guintes obitos: João LUi,Z
li !! U U do Nascímento, com. 78
ii zum sofortigen Antritt fuer unsere mecha- ii, anos de idade, era casa-

1,1: nísche Werkstatt einen aelteren Mann, um o!i' Der Herr Kriegsminister do com Maria Esteve do

:.'1. den Posten der' i: 'beendere die Gqiendimg Nascimento, residente em

n H, landwirtscháftlicher Batall- Nereu Ramos; Walter
u \1/erkzeugausgabe !i lone in allen

F

netíonelen G e rman o Engelmann,II auszufuellen. Solcher mit etwas Fachkennt- Territorien.'" com 61 anos de i'dade,
!i nissen wird bevorzugt; Die Ausgelosten werden era casado com Ida Ema
.. Zwei bis drei Mann fuer verschiedene in der Landwtrtschétt.. Augusta Engelmann, re-II Hot- und andere Arbeiten werden noch ein- hauptsächlich zur Weizen- sidente em Tres Rios doii gestellt. pílenzung, etngeserzt.. Norte; Luciano Leoní,ii Vorzustellen bei�: com 68 anos de idade,li era viuvo de Rosa Leo ..

!! INDUSTRIAS AUGUSTO KLIMMEK S/A.
ni, residia em Itapocuzi-II, São Bento do Sul - S.C, nho; PaUlo Hilleshein,ii' ii com 17 anos de idade,'::::::::::::=:::::::::::::::::::;:.-::::::::::::::::::::::::::::::-.::::I.:::::::::::::;::::::::::::::-::::::::::::: • ..dI filho de Domingos Ril-
leshein, residente em RioWahlen fuer 'de� IlIuslra

"

'Besucher
",�.,"

f
"

','I
"

•

',���h�i a���IO�e Y�!de�:Vize-Gouverneàr

�,e,ra viuvo de Maria Vo,.
. Fuer die ,íiêúiig.e'�' Fést-

� gel, residia em Garjba:l'
.
D,as regionale, ,Wahlge- lich,keilen in ,d,�r ,Land- d' Alb t 'B d b

'

FiCht ,setzr� den .5. August 'und : Viehwirrschaftlichen I; er o ran en urg,
zur Stattfmdung der zu - J �

com 69 anos de idade,
sretzlich�n'Wahlen fnr den Stati<;>,n. ':Joã� Clet?;pha�" " ,." :era casado com' Ida
Vize-Gouverneur fest.

werden'· 10'" Jal'agua die ), Brahdenburg, residente
Herr He:riberto "Huelse; f:i.eJre.� ..._��J]�tQ!.......Çarlos Die Hausfrau, die Nivea nimmt, em Estrada Itapocú; Ri-

Gomes de Oliveira, die hat keine »Haushaltshönde«, cardo Pedrotti, com", ,45,der durch die Demokrati- Ih e H t bl 'bt t t 'Abgeordneten Leoberto r
. a!J e! ses ge- anos de idade, era casa-sche Front hierzu aus- L I K d n' P I schmeldlg. Wie 'gut, '

Illlll'AiIllt.

h K d'd
.

t ea, on er KeIS, au o daßesNiveagib do com Maria Pedroni,erse ene an I al, reis e Bornh,ause,n, Präsident der resio.ente em Guarami-schon ,zu den Munizipie.n, G
'

'b' d V, esetzge, en en ersamm- rim', Milton Floriani, comwo 't 2 Urnen 'wiederge- M 'L
, ' wählt werden sollen. lung, ario Bruzza, and- 5 anos de idade, m;tlO de

lil""':"�'�===�="""=�'�!"","=���"�'====='1lt W,iJtschaft8�e�retaer,; Her7 6ti so Angelo Floriani, residen:cilio Deeke�" Finánzsekre-

I
te em Nereu Ram�; 'Al:;'

, ,tter, Oberst Guedes, Kom- bertCl Ziese, com 67 anos

H e'r C I·I'I� o; O e:e'k e' mandant der 'Militarpofizei, '

de idade, era casado com
, I und andere hohe bundes Asthma I Rerminia Ziese, residen.

,
, ,

." . ,und: staijtHche Wijerden Wir werden darauf euf- te em Rio Cêrro; Anete
Am 17. d. M:' haite H'err í,räger erwartet.,' merksam

'

gemacht 'dass Suneit, oom 89 anos de
Herdlio Deeke, 'illustrer die Tabletten idade, era viuva de Fritz
Bundesab�eordneter, der

" Eui" " Suneit, residia nes�a ci-
augenblicklich das Amt . In dade €i Theodoro ,'Wa-
e i ne s Finanzsekretärs PERTUSSIN der C, F. BOEHRINGER ckerhage, com 87 anos
ausfüIn, Geburtstag. OIS weltbekannte M itt.el & SÖHNE, Mannhein, das de idade, era viuvo de
Dem iIIustren katéuinen- gegea Keuchhusten, Bron�hlal. bekannte und altbewaehr- Frederica Wackerhage,
P I't'k d·· GI k Katarrh wie alle Affektionen

A h M' I
.

d 'd' E' t' d J' ,
ser o I I er Ie uec -

der Luftwege ist wieder ueberall te st ma- IUe, wie er reSI la a s ra a ara-
II.:======-:;:,,-=========,"====='I wUnsche -dieser Ze�rung. zu haben. überall �rhaeltlich sin� guá.

�----------------------------------,----�

Zum 80sten Jahrestage
von Jaraguá do Sul

Iaregué do Sul kleidet sich in Gala zur

Erinnerung an den BOsten Jahresta� seiner
Gründung. Acht Dezennien verliefen seit der
Ankunft eines groben Kanus des tapferen
Obersten Emilio Carlos Iourdan und seiner
Ptonlerkarewane an den Ufern des wesserreí
chen Itapocú.

Fünf Jahre auf fünf Jahre, Dezennien auf
Dezennien keimte, wuchs und blühte der durch
�en Kolonlsaror und Bezwinger der Zusem
mentluesse des Itapocú und leragué-Flusses
gesäere Samen, geliebkost durch Tau und
Wind, durch die Sonne und gernässlgtem
Unwetter, die die Bildung des freigiebigen,
fruchtbaren und guten Saftes belebten,

Jaraguá do Sul wuchs, entwickelte sich
im Fortschritt seiner fleissigen echten Führer,
seines Volkes, WO die Erde, die alles für nichts
gab, "fortfuhr, ihre Wunder zu unserem Glück
zu offenbaren",

Sein Sinnbild sind der Pflug und die
Hacke, die von ursprünglichem Ruhm des
landverbundenen Mannes singen, eine Sinfonie,
die heule nach achtzig Jahren sich in Rhapso
dien der Stampfer, Riemenscheiben der Web
stuehle, der Ambosse und der menschlichen
Maschinen des menschlichen Fortschritts vertieft.

Fest verwurzelt und unveräusserllch in
nerhalb des kolontserortschen Geistes seines
ausgezeichneten' Gruenders, der in der mit
Schilf bewachsenen Struktur die Basis' fuer
ein meechrlges Iaragué do Sul ahnte, wusste
er Handbreit um Handbreit den Ort, der heute
in der Seenerle Santa Catarlnas mit zu den
schönsten Gegenden gehört, zu erobern, wo
durch den kräftigen Mannesarm der Saft der
Entwicklung das bekannte Land direkt durch
dringt, unterstützt durch den Traktor und die
Hackmaschine.

Die Kernklasse. die in den alten Kolonien
geborenen Landwirte, sind heute als männliche
Wesenheit in dem Landwirtschaftlichen Verein
formiert, dem Sinnbild [ereguéenser. land- und
viehwirtschaftlicher Kraft, der von Etappe zu

Etappe, allen Wldersteeuden innerer und äus
serer Natur sich widersetzend, den Bauernstand
mit Kuehnheír und Beharrlichkeit mit einer
Handvoll noch idealistischer Menschen vertei
digt, verstanden und begünstigt durch Regie
rende des Staates und der Nation, denen die

, víeh- und landwirtschaftliche Entwicklung Dank
, schuldet.
\

:

Mit gerechtem Stolz, denn der heutige
," Tag, wo' der Lendwlerschafrllche Verein" diese
lebhafte Zelle munizipalen land- und viehwlrt
schafrllchen Könnens, Besuche von den wür
digsten und vo.nref.fli_çh�t�!1 Brastlíenern c des,
Staates und der Nation empíeengt, mannhafte
Vertreter der brestüeníschen Streitkräfte, die,

, hier die Gelegenheit haben, Jaraguá' do Sul,
o

seinen Nerv, seine wirtschaftliche ,Stärke und
.: den unschätzbaren Wert seiner unerschrockenen
'; Söhne kennen zu lernen, und die' Notwendig
�,keit fuer eine immer bessere Zukunft zum

" "Wohle Santa Catarinas und Brasiliens ins
,

Auge zu fassen, sehen wir auf die vergange
,i nen Zeilen zurück.

"
,

(�
,

"

"

ES LEBE JARAGUÃ DO SUL t

,"';,(
, '

'HeN!Qrragend bewährt bei: "

'�

,,:,; iB� Rheuma

I
HexenschuB, ' ,',

,', :"i
"

i I,. 'lschJa� Nerven- und
,::-:

,

' "Gicht, \Kopfschmerzen
';; i:(: TabletteD 'Erkältungen. Grippe

,

Top! ist im In· und AaaLmd bewIhrt aadÚa__t- eswük&
,

.

ràeeh und zuverlilMig. SeIh., in bartDlckigeuFIlleawmdea lide
." ,

Éi'folge erzielt. UaeehlIdlic:h und gut vertriiglic:h.Topl •...u-t
, àu:c:h Ihr Vertra_ -lIIIICheu Sie Doch heute __ v__ r

�.Togal.TabletteDlliDclba,��,�tl.,' , ,�

JARAGIJ:&. DO SUL

am

>

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

be�ten,; zu den g,eringsten Preisen bedient.

'heutíqen
FesllichkeilenMunizipal kammer. Unter dem Antrag, das Steuergesetz

Vorsitz des Herrn Mario zu erhöhen, wurde geneh
Nicolini versammelte sich migt.
die Kammer und stimmte Pender - Omnibus. Um den
unter anderen Vorschlägen Transport zwischen der
ueber folgendes ab: Auf Stadt und der Land- und
Veranlassung des Herrn Viehwirtschaftlichen ôta
Kammerrats Augusto ôll- fion "João Cleophas"vio wurden die Herren weehrend der heutigenJoão J. Bertoli, Martinho Festlichkeiten zu erleich
Hauck und Erich Batista tern, hat die Ernprezadazu ernannt, die Kammer Andorinha einen speziellenbei den Festlichkeiten Omnibus zum Pendelver
ánlaesslich des "Kolonís- kehr eingesetzt, der alle
renreges" zu vertreten. Stunde, von morgens 8
Herr José Pasqualini reich- Uhr an bis 15 Uhr, von
te eine Eingabe ein, in der Station' Rodoviario
der er den He.rrn Präfekten abgehend verkehren wird.
aufforderte, eIßen Kosten -

"

anschlag fuer die Beendi-I Landwirlschaflliche Trakloren.
,'i=='============

gung der Kanellslerungs- Der Landwirtschaftliche
arbeiten an der Strasse Verein erstattet detaillierte
Corupá-Jaraguá vorzule- Auskunft ueber Ansehat
gen. Die Kammer nahm fung in bar oder durch
in letzter Lesung den Finanzierung von Trakte
Antrag an, der den Herrn ren .Fiat fuer die Land
Praefekten bevollmächtigt, wirtschaft. Dieser Dienst �====

ein Darlehn zur Anschef- wird durch Vermittlung des menino Isrnar Antonio, fi
fung eines Traktors "Con- L an d w i rtschaftssekreta- lho do sr. Miguel ôchwertz,
tinental" aufzunehmen, Der riats, erledigt, alfaiate nesta cidade e Ed-

son, filho. do sr. Manoel
. Albino Duarte, residente

Briefe und Konsulten :emDi�lor���ó�oli:�: Harry
Buchmann, eletreclsta nes-

A. t<. - São Bento do Sul. An anderer Stelle t� c!dade.. .

dies Blattes veröffentlichen wir die neue Tabelle über Dia 25, as sres. Alice
den Mindestlohn. Dipold, esposa do sr. Al-

E, A. V. - Iereguä. Ein Bürgschaflsbrief muss varo 'T. Dipol�, residente
proportional ueber die volle Bürgschaft selliert werden. em S?? Franctsco do Sul

CHAUFFEUR - Ieragué. Ein Mietsauto JahrgaQg I e Onélla Horst, esposa do
19M ueber 1.800 Kilo Gewicht zahlt an die Pet ro- er. Roberto M. Horst, íar
bras' e-s 1.600,00. Die Fabrik�te bis zum Iahte 1945 mac�ufico nesta cidade.
sind von dieser Abgabe hefrelr. D.la �6, o. sr, Angelo

I
ERBE -,Guaramlrtm. Bei Schenkung der Eltern T.orIRelh, residente nesta

an die Kinder oder an einen bestilIjmten Nachkommen clda.de. ,

muss dié Llrkimde von allen t1bterzeichnet sein. Durch Dia 27, a sra. Elida
Zwischenhandel getaetigle Keeufe, noch dazu als Bauer, esposa do sr. Hu:
böswillig nachgewiesen, koermen annulliert werden. go. Bauer e os srs, Andre
Die Klage verjährt erst nach 5 Jahren nach dem L.�I!hold e Humberto Ru-
Tode des Scherikers. blnl,

Die Ankunft des .Herrn Gouverneurs
Jorge Lacerda und anderer Autoritäten

Zwecks Teilnahme an Der Empfang der íllus-
den heute stattfindenden tren Besucher finde: in der
Festlichkeiten zur Ehrung Land- und Vtehwlrtschaft
des Kolonisten und zum

BOsten Jahrestage der liehen Station "João Cleo-

Gründung Ieragués, wird phas" um 1 O Uhr morgens
der Herr Gouverneur, Jorge srerr,
Lacerda in Begleitung Die Organisationskom
verschiedener Staetssekre- mísston bittet alle, die am

kretäre, hoher Würdl'nträ· Empfang teilnehmen wol
ger und Hauptfunktionäre lien und Automobile besít
fuer landwirtschaftliche

I
zen, die Besuchet in Barra,Arbeiten gegen 10 Uhr hier do Rio Cerro beim Posto

eintreffen. Weege zu erwarten.

L O C A,'I S
(Continuação c/a ultima pagina)

Dia 28, o sr. Harry Grub
ba, índustrlel nesta cidade;
o sr. Lother Sonnenhohl,
comerciante nesta Cidade
e a menina Antonilda, Ni
coluzzi, -íílha do sr, Ve
nanclo Nicoluzzi.

A todos os aniversari
antes os cumprimentos do
"Correio do Povo",

Casamentos, Realizaram
se ontem nesta cidade
os seguíntes casamentos:
José Petry com a srta.
Alvina Petry ; Augusto
Strebe com a srtá, Ber
ta Kassner e José Bier
naski com a srta, Maria
Gíovanella.
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OORREIO DO POVO ,'OOMINGO DIA 22-7-191)6

Edital de �eilão-. Cârn'ara ,Municipal
o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz d. Ata da Reunião Ordinária de 3-4-56

Direito da Oomarga de Jaraguá do Sul, Estado de A.os três dlas do mês de abril, do ano de mil
Santa Catarina, na forma da leí, etc.... novecentos e cíncoente e seis, pelas sete horas, ne

FAZ SABER a todos os que o .presente edi- sala do Forum, edificio da Prefeitura Municipal de
tal de leilão, COm o prazo de vinte días, virem,. Jaraguá [do Sul, reuniram-se os snrs.: Ney Franco,
ou dele conhecímento tiverem ou interessar pos- João José Berroll, João Lucio da Costa, José Pas
sa, que findo esse prazo, hão de ser arrematados quallní, Artur Müller, Mário Nicolini, Augusto Silvio
por quem mais der e maior lance oferecer, em Prodoehl, Erich Batista, Raimundo Emmendöerfer e
frente ás portas do Edifício do'Forum, -no dia 14 .Durval Mercano. Consratede a presença de número
de agosto vindouro, as 9,30 horas, os bens penho- legal, sob a presidencia do SDr. Ney Franco, foi aber.rados á Gerhard Voelz, na ação executiva que ta iI sessão. O snr. secretário leu a ata, sendo a
lhe move Carl H. F. Jütte, e abaixo descrímína- mesma aprovada sem emenda, e assinada pela mêsa.
dos: O Expecienre Constou: Of. Circular n. t /56, da Cê-

1°. - Um terreno situado neste muníctpío, á mare Municipal .de Campo Alegre. Of. n. 31/66, daEstrada Nova, com a área de 1.600m2., com 20 Câmara, de Vereadores do Muníclplo de ltuporanga.metros de frente por 80 metros de fundos, fazen-. Of. n. 164/56, da Prefeitura Municipal de Jardguá do
do frente na dita Estrada, fundos com a linha fero Sul, encaminhando o balancete referente ao mês de
rea e entre terras de Henrique K09k � Miguel Janeiro. Projéto de Lei n. 13, do SDr. Waldemar.

Kock Filbo, registrado nesta Comarca, no livro Grubba, concedendo ajutório. Of. n. 162/66, encamí-
n. 3 - E, sob o n. 11310. nhando o requerimento do SDr. Antonio Pedrottl. O

2°. -. Uma c�sa de madeira, edificada no
snr, presidente deu livre a palavra, e como ninguemterreno �clma <!_escrlto, de ? x 9 mettos. fez uso da mesma,' passou-se á Ordem do Dia: Foi

�s_slm serao os r�ferldos ben� arrematados I lido o parecer da Comissão de Finanças, Economia
em leilão. I!0r quem maia dér e maior lat;1ce ofe-

e Orçamento, referenre ao projeto de lei n. 10; apro-'
recer, n? día, horas e lugar supra me�çIOn,ados, vado por maioria. Parecer da Comissão de Legislapodendo os mes�os bens serem examínados por ção e Justiça, referenre ao projeto de lei n. 16, epro-
q.uem Interesse t�ver, em o local em que se acham vado por maioria. Parecer da dita Comissão, refe- L E I Nr. 21
sItua�os, nesta cidade. E para que chegue ao co- reute ao requerimento n. 18, do SDr. Felipe Aristides, Autoriza empréstimonhecímento de tod.os e a quem In�.eressar, se pas- aprovado em Ia. discussão. Parecer da Comissão
sou o presente edital que será atíxado .no local referente ao' requerimento n. 17, aprovado em la.

O Snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal-
d� ?ostume, á.s portas .do Fo��m, p�bIIcado �? discussão. Aprovado o parecer da Comissão de Le-

de Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições.
DIárIO da Justiça e no J.ornal Oorreío do Povo . gislação e Justiça, referente ao requerimento n. 16. Faço saber a todos os habitantes dêste Muni
Dado e pas.sado nes!a CIdade de Jaraguá do; Sul, Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, rele- eipío, que a Câmara Municipal votou e eu promulgo
aos nove dla� do mes de �ulho do ano de mil no- rente ao requerimento n. 12. Pediu e obteve a pala-

a seguinte lei:

vect:n�os e clDcoen�a. e seis. Eu, A�adet1 Mahfud, vra o SDr. Raimundo Emmendöerfer, referindo-se ao Art. 1. - Fica o Executivo Municipal autori
e8cr�vao, em �XerCl?IO, o s�bs.crev,�' (a) Paulo Pe- requerimento em questão, disse que em vísta do fun- zado a contrair um empréstimo de Or$ 120.000,00
regr�n? Ferreira. JUIz de DIreito. Está conforme cíonärlo ter pedido o afastamento do cargo de Di- (cento e vinte mil cruzeiros), em qualquer estabe-
o orígínal, <ia que dou fé.. retor do Expedlente, e na conformidade da Lei n. 78, lecimento de crédito ou parti�ular, ao juro maximo

Jaraguá do S�I,_9 de Julho �e.1956. a gratificação é elo Diretor em exercicio, e ao afas- de 12.po� cento ao _ano, destI��d_o ao pagamento
O Escrívão em exerCIc�o ter-se do cargo, 'perde esse direito. Fazendo uso da da prImeIra. prestação da aqursiçac de um trator

AMADEU MAHFUD. palavra o snr, João Lucío da Costa manteve o seu marca Contmental.
lema de defender o que é certo e justo, combatendo I Art. 2. - A amortização dêsse emprestimo,Sociedade Esportiva Ipiranga o errado. Disse ter o funcionário errado em pedir será feito em duas prestações iguais, sendo a pr i
dlspensa do exercicio do cargo, pois uma vez que a meira no decorrer do mês de Janeiro e a segunda
Câmara o efetivou, ele aí devia permanecer. Aper- em Junbo do proximo ano de 1957·, devendo capitat

Pelo presente ficam coóvidados 08 senhores teou o snr. Artur Müller;' disse que o snr. Prefeito e juros serem destacados na Lei Orçamentária
sócios, para a Assembléia Geral Ordinária a rea- Municipal despachou o requerimento favorável e que para aquele ano
lízar-se no día 31 do corrente ás 19,30 horas em

I
na portaria dispensou o recorrente do cargo, perden- Art. 3. - Esta lei entrará em vigôr na data

sua 8éde social, afioi de deliberarem sôbre a se- dendo o mesmo a gratificação que a ele caöia. Pe- de sua publioação, revogadas as disposições em

guinte ordem do dia: diu o sor. Costa. que os demais membros da casa contrário.
1 - Prestação geral de Contas 'do ano findo. votem contra o parecer. Posto em yotação foi o Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em
2 _' Eleição da nova diretoria, para.o pe .. mesmo rejeitado por maioria. Parecer da Comissão 16 de Julho de 1956.

riodo de 1956. de Legislação e Justiça, referente ao requerimento n.

3 - Assuntos de interesse Geral. 1 ó, aprovado em 2a. e última discussão. Nada mais
NOTA: A Assembléia deve ser presenciada havendo a tratar o sar. presidente encerrou a reu

no minimo por 2/3 dos sócios quites, conforme Es- nião, convocando os snrs. vereadores para a próxi
tatutos, não havendo número legal presente na ma, que se realizará no dia IOdo corrente, com a

hora marcada acima, será a mesma procedida 1 seguinte Ordem do Dia: Trabalho das Comissões.
hora após com qualquer número de sócios. Findo o que foi encerrada a sessão, a qual, faltou o

Jaraguá do Sul, 18 de Julho de 1956. snr. Fidélis Wolf.
Carlos Hartlt Junior _ Presidente Sala das Sessões, em 3 de abril de 1956.

______________________ O Snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

rym--a\:n�tJe':S·�·d'··e\&&c�o'·m�&p&rJa':r·&&urum\�ip�l'a&n&O--m�--�--'i�=��:ci��I:�::���:::::;�:f� III �J gistro Civil do rOo Distrito OLINDA PRADI S_CH�O,9HET! ocupante d<;> cargof: :1 da Comarca laraguá do Sul, de �r?f�ssor, Padrao S '. do Qua?ro ÚI;llCO do
f: OUça :1 Estado de Santa Catarina, MUDlClplO, com os venClmento,s mtegrals, cor·

f: :1 Brasil. respondente ao decênio 1945 -1955, devendo Ber

f�

h
�1 filZ saber. q.ue c��parece- gozadá a referida l'icença, no. periodo de 1. de

f: um t -:}
ram no cartono eXlbmdo os Agosto de 1956 a 1. .de FevereIro de 1957.

� C war lmann i documentos exigidos pela lei
'." RAfp�tre�se e cumpra-se .

: : afim de- se habilitarem ?ara 'Pl'efeItur.a MUDlCIpal de Jaraguá do Sul, 16
f: \ -

" :1 casar-se: de Junho de 1956.
� , � WALDEMAR GRUBBA

II !i!f*Ji�II*lill!!:.!�� ::,:::V:"::::m:::�o�n:,�! � :;;i;�;�;����a�;�i�; Soe. Esportiva :efe:e:::::iva
(: se admirclvel piano, o preferido em todo o país, res· .

:1 �idente nesta cidade,. á rua "Bôa E s pe_rança
"

g ponde IJ moÍ> vibrante execução .de virtuose e tam- B Abdon Batista, filho de,
_

g bém ao c;lelicado bater de teclas do estudante. Li· B ,José Serafim Anacleto e

f: nhas elegantes, notável acabamento, grande solidez. ':� I de Manoela Machado.

f� �1 Ela, brasileira, solteira,
fi B. industriária, domiciliada e

f: -- �==-

:1
residente nesta cidade, á

: : rua Abdon Batista, filha

�: -===:l de José Debatim e de Ju-

:.; Apresenlo 88 notas notas. �. Iiana Debatim.
3 pedais. cordas cruzadas

�: e chapa de metal. :}
Edital D. 4.054, de t 9-7-56.

: : Victor Bauer e
i Diversas modelos e i Elvira Henschel
l: várias preços. :�
f: :J Ele, brasileiro, solteiro,

f: Ouça uma demonstração :�' industrjal,
domiciliado e

: sem compromisso. :' residentl> nesta cidade, á
i i rua Mal. Deodoro da Fon

�: :1 seca, n. 78 t, filho de AI-

f� �J berto Bauer e de Elfrieda

f�:. !����PZE���: �:.·1
Bauer,

f 1 Ela, brasileira, solteira,

t· .} doméstica, domiciliada e

� Casa Lothar Sonnenhohl � , restdente nesta cidade, á
: : rua -Mal. Deodoro da Fon-
(:

O
.

V S d d . �
1 d F

' b
. :1 seca, n. 1.122, filha de

g S quaIS •• po e a qUllll pe o preço e a rIca B Arthur Henschet e de

:;::�l··.··.··.·�··.··.··.··,�·.··.··.· •. :.:.··.··...,�·.·······�··�····�:·······.::c··.·····.·�··.. ······,:..:.�:;:·.··.··.. ·.�:·�·.··�,::.;.:;.::;.::.i1:�: I �dele Barlei Henschel.

Prefeitura Municipal d� Jaraguá do Sul
L E I Nr. 20!

Altera o Código Tributário
O Snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

cipio que a Câmara Municipal votou e eu promulgo
a seguin.te lei:

Art. 1. - Fica incluido na tributação a que
se refere a tabela "F" do Código Tributário, Lei
n. 79 de 22 de Dezembro de 1950, fábrica de tubos
e artefatos de cimento, tomando-se por base a taxa
geral de Cr$ 1.000,00, e o variável de 20%..

Art. 2. _ Esta Lei entrará em vigôr na data
de sua publicação, 'revogadas as disposiçõea em

contrário.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

16 de Julho de 1956 .

WALDEMAR GRUBBÀ
. Prefeito Municipal
JOÃO M. VERBINENN

Diretor do Dep. do Expediente
P. ELEONORA PLASTWICH

Escriturario Z-3

Assembléia Geral Ordinária

WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

JOÃO M. VERBINENN
Diretor do Dep. do Expediente
P. ELEONORA PLASTWICH

Escriturario Z'3

'PORTARIA Nr. 89

Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convidados os senhores

sócios quites a comparecerem a séde da socieda
de, a rua Preso Epitácio Pessôa, pelas 9 horas do.
dia 29 de julho de 1956, afim de deliberarem sô
bre a seguinte ordem do dia:

.

A) - Prestação de Contas da Diretoria;
B) - Eleição da nova Diretoria e do G omitê

Fjscal;
C) - Assuntos diversos de interesse da So-

ciedade.
.

NOTA: De acôrdo com o atr. 5°. dos Estatu
tos Sociais, a Assembléia Geral Ordinária funcio·
nará, em primeira convocação com l/a de sócios
quites e, não havendo número legal, funcioriará
30 minutos após, em segunda convocação, com

qualquer número.
Agradecendo antecipadamente pelo compa

recimento, permanec'e,
Emilio Klizke - Vice-President�

A Comitê Fiscal:
Oito Riee/tmann
Rue/o/lo Klizke
Erbert Enke

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"

Camara Municipal ria desta Câmara. Solicitou a palavra,' o snr. João te ao requerimento n, 12. Com a palavra o snr.

Lucia da Costa, requerendo seja inserido em ata Artur Müller, justificou na qualidade de relator do
Ata da Reunião Ordinária de 27-3 56 um voto de pezar, pelo falecimento do snr. Geral- pareoer em pauta, que o funcionário Octacilio P.

do Krause, e que fosse cientificada a enlutada ía- Ramos, na qualídade de Diretor do Departamento
Aos vinte sete dias do mês de Março, do ano milia. Posto em votação o dito requerimento foi do Expedísnte, .da Prefeitura Mumoípal tendo em

de mil novecentos e oincoenta e seis, pelas sete aprovado unanimamente. Passou-sé em seguida. á vista a 'atitude desrespeitosa de funcionários subal
horas na sala do Forum, edificio da Prefeitura Ordem do Dia: Aprovado em Ia. discussão o pa- termos que tinham livre o acesso aos arquivos da

Municipal de Jaraguá do Sul, reuniram-se OS snrs.: recer da Comissão de Legislação e Justiça, refe- mesma;' sem o \ReU conhecimento, pediu ao snr.
Ney Franco, João José .Bertoli, Fidélis Wolf, João rente ao requerimento n. 15., Parecer da Comissão Prefeito Municipal seu afastamento do exercício do
Luoío da Costa, José Pasqualini, Artur Müller, Má - de Finanças, Economia e Orçamento, referente ao cargo, sendo que o chefe do Executivo baixou

. rio Nicolini e Augusto Silvio Prodoehl. Costatada projeto de Lei n. 9, aprovado o parecer em Ia. Portaria dispensando o recorrente defínitivamente
a presença de número legal, foi pelo snr. Ney Fran- díscussão. Aprovada o parecer da mesma Comissão do cargo. Com o prejuizo de quinhentos cruzeiros.
co, declarada aberta a sessão, ordenando ao. 2? referente ao projeto de Lei n. 11. Aprovado_em Ia. Obteve a palavra o snr. João Lucia da Costa, la
secretário que procedesse- a leitura da ata da ses- discussão o parecer da dita -Oomissão, referente ao meneando ter· que discordar com o parecer do di
são anterior. Depois de Iída, e discutida, foi a mes- requerimento 1;1. 14 •. Em ta, discussão aprovado o to requerimento, achando que não devemos ser

ma aprovada sem emenda pelo que passou á ser parecer da aludida Comissão, reterente ao" projeto prescistentes em querer aprovar tudo aquilo que
assinada pela mêsa. A seguir passou-se a Ieitura de .Leí n, 12: Pareoer da Comissão de .Legíslação vem contra o executivo. E se uma pessoa, não es'"

do Expediente que oonstou j Ots. .comuniceções : .e Justiça, referente ao oücío n.152/56, do snr. Pre- tiver no exe�cicio do cargo, es�a não poderá rece
Câmara Municipal de Ooneördia. Câmara Municipal feito Municipal. Com ,a palavra o snr. Costa, re- ber os venctmentos a ele destinados. Requereu o

de Campos Novos. Oãmara Municiqal de Palmitos. queren, fosse enviado o dito Projeto .ä Oomíssão [snr. Co�ta" fosse constatado em ata o seu voto
Of', 93/56, da Prefeitura' Municipal de';Tur\�o. Re- de ViàÇão- e Obras Públicas; caso 'seja apl'ovado o contrãrío a apr.?vaQ�o de;> parecer em discussão.
querimento n. 16 do snr. Ingo Lümke. Of. n. 155/56, parecer, fia (m� Oomíssão., I>.ostq��� . vg_ta9�0 foi o Po�to. em votação �Ol o dito parecer, aprovado P9r
do snr. Prefeito Municipal, encaminhando os re- seu requerimento aprovado unanimamente. Pare- maroria. Nada mais havendo a tratar o snr. Pre

querimentos nrs.: 1,7.18. Oí. do Diretor da Secreta- cer.da Comissão de Legislação e Justiça,. rsferen- sidente encerrou a sessão, convocando os snrs. ve-
, , . ,...".., ; ,

readores para a' próxima, que' se realizará dia 3
------------------�------------.----------------------------,----------------------

������������������-.������������ �========�====���
de AbriL oo� ��gui�� O�em do.Dia: T�ba-

,it . .' ·11 lho das Oemíssões. Fmdo o que' foi encerrada a

ii:'
'

, ..... II sessão a 'quaf 'faltaram os snrs.: Durval Marcatto,
ii .. -i! Erich Batista e Raimundo EmmendÖerfer.

II' liiII ii :
'. Sala 48'S Sessões, em 27 de Março de' 1956.
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Brutnc menegotto
Ferraria

,FAbrica de. carroç:as
.

Ferra_e...... de corte,' etc.

ESTRADA

JARAGUÁ no SUL

NOVA

SANTA CATARINA

Pressentimento
. Teu olhar de criança me entristece,
quando percebo; nêle refletida,
tôda a beleza do esplendor da vida,
que tão cedo, afinal, desaparece!

Vejo nêle, vibrando, resumida
numa expressão de comovente prece,
tua crença no amor qu-e, hoje; te aquece,
e, amanhã,' te 'fará desiludida!

.
.

Por isso, teu olhar me põe trístonho I
Se êle', agora, reflete belo sonho,
b,á' de, m,ais tarde, refletir a dor r

Pois, no futuro, o teu sub.lime olhar,
quando fôres mulher, há de chorar, ..
amargàmente, o teu pet:dido, amor!

HELIO C. TEIXEIRA

Bom· Goslo
P!referindo os

" 1 ,I

Produtos da Fábrica

I"·.....:.,
.

'"

., ,

, LA·RANJINHA'
A MAIS NATURAL .

.
'

A MAIS CONHECIDA
. ,

A MAIS GOSTOSA

1 ,.' " .e) __.,

, Demonslre '
" .' ,

• ..,., • •

-

.' .. _,

• 1°
• I o:, ._:,'

.

__ �. '

Wl LH·E LI'\ ..�
GAZOSAS

Agua Fonte do Castelo

Abacaxi - Laranja
Framboeza - Limão

•• ' "j._" I

MI\X

.�
Depósito de

Cervejas
Aguas Minerais

E�garral��ento de.
Vinhos Aguardente

JARAGuA DO SUL Caixa Poatal, 22 .....;, Telefone, 222 � End. Telegr. : "Emedoblevê"

'Indústria fundada' ern-1924
,

CONTA COM LARGA EXPERIÊNCIA E PROF'UNDA PRÁTICA NO RAMO

Produtos fabricados nos estabelecimentos, nas instalaçõe3 mais modernas e higiênicas

_l

MAX WILHELM' DE MIO LTDA,.
OURITIBA -- Rua Cap. Souza Franco, 635 _:_ Tel. 1706 End. Telegr.: "Emedoblevê"

WIMI A Laranjad-a que ,revolucionou.
_

o
. mercado Paranaense

REFRESCOS
Guaraná Extra
Refresco Jaraguá
Xaropes diversos
Gengibre Especial

Agua Tonica - extra :!lorte

I'

Refrigerantes'
Naturais

I' Sucos de Abacaxi

Sucos de Laranja
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economia popular e regularização dos preços dos :i�:::::::::::::::::::::::::::::"_-:;:::;::=:"':::::::::::::::::::::::=::::...•:::::::::::::::::::::::::::::::::::.�M u n Ic i pa I gêneros de prime�ra _

necessidade'. Pedindo seja no- li 1f\\ID>. �T[))lTtrIHl W' � lTTTC!M � �T�T
, IImeado uma Comtesão que fosse ler com o snr. Pre- ii lIJIl&.. .1.1..11&.11 'l.,. .

1l\\.ß\ lU 1['!V11.8\l�!�. iiAta da .Reuniäo Ordinária de 20-3-56 feito Municipal, afim de tomarem as providencias !! MEDIf;O CIBUBGJAo iinecessárias. Postos em votação os seus requerlmen- fi liAos vinte dlas do mês de Março de mil nove- tos foram' aprovados unanimemente. Ao que o snr. li Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- iicenros e clncoenta e seis, pelas sete horas, na sala pre�idente indicou os sors.: Raimundo Emmendöer- II sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre lido Forum, no edifícío da PrefiJura Municipal de Ja- fer, Augusto S. Prodoehl e Fídélis Wolf, pare mern- ii liraguá do Sul, reuniram-se os vereadores snrs.: Ney bros da Comissão requerida .. Com a palavra o snr. !. ciRURGIA - SBNHORAS - PARTOS -- CRIANÇAS E iiFranco, João J. Bertolí, Fidells Wolf, João L. da Emmendöerfer, sollcírou informação, afim de saber CLINICA GERAL . IICosta, José Pasqualini, Mario Nicolini, Augu�to S.
em que altura se encontra na Comissão o Requeri- H.Prodoehl, Erich Batista, Durval Marcatto e Rall!1un- mento de isenção de impostos da Fabrica de Bolsas Longa pratiea em Hospitais Enropens lido Emmendöerfer. Constatada a. presença �e num_e- Capri. Sendo informado, que esré esperando lnfor- Consultório e residência: iiro legal, o snr, presidente de�l�rou aberta a sessao mação da parte do snr. Prefeito Municipal. Escla_re: Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 lie ordenou ao snr. 20._ becret�rlo qu� p�oced�sse a, ceu o snr. presidente, que o requerimento volreré � lileitura d� ata d_a eesseo antertor; apos Ilda f�)J pos- pauta na próxima sessäo. Em seguida p�s�ou-�e. a CONSULTAS:

lita em dlscussão. Com a palavra o snr. Raimundo Ordem do Dia. Foi aprovado em êe. e úlrlma dls- Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 �loras iiEmmendöerfer, requereu_emenda na ala, �o ,q.ue �� cussêo, o parecer da Comissão de Finanças e Or-
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas lirefere as suas decIar��oes, que os !u�clon�nos Ja çamento, referente ao requerimento n. 5. Lido o pa- :Iaposentados vem euxíltar a atual admtntsrreção, por recer da Comissão de Legislação e Justiça, referente Atende chamados tambem à Noite iihvre e expontanea vontade e sem despeza aos co

ao requerimento n. 9. Obteve a palavra o snr, Emmen- !:
__..._._._... ...__...})fres, Municipais. Posta em votação, foi a mesma döerfer dizendo que os vereadores do Partido So- ...."::::::::::;::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::__••••••_ •••••••••_ ••••••_.- ••

aprovada e assinada pela mêsa. O expedlenre c�ons- cial D;mocrático, já habituados, pois todos os pro-10U: Oficios-agradecimentos: Oí, n. 40/56, da çama· jétos e pedidos enviados por eles a Casa serem ne-
ra �u�icipal .

de ßrusque, Of. n. 9/56, da C�mara gados e não estudados devid�men!e ás vezes. Diz o
Munlclpal de .Blumenau, Of. n,.: 13/56, da. �amara snr. Emmendöerfer, que a srruaçao do snr. Artur
Municipal de Mafra. Of, da Ca�ara Mun!c�pal de Müller, não é idêntica ao snr. Lino de Mattos ou do
Laguna: . Of. n. 64/56, da P�efeltura .�uDlclpéll de

snr. Moysses Lupion, pois o mesmo quando eleito
Tangeré. Of. n. 174, da P�efeltura �u�lclpal de C_?n- esteve .no exercicio legal de Prefeito Municipal; e �ocórdia. Of. n. 321, da P.refellura �u.Dlclpal de Orleae�. die da posse dos eleitos á vereado�es o mesmo naoOf. n. 58/56, da Prefeitura MUDl�I�al de Ar�quarl. compareceu, sendo que a inobservancia dessa. soleFonograma do snr. Manoel P. Vieira, comuDlca��o nidade lndispensével á validade do mandato, da mar.
-rer assum�do o cargo �e Sub - Delegado de pO!lcla gern á perda do cargo eletivo. Requ�r�u o s�r.de Corupa. Of. cornunícendo a posse da Mesa da Emmendöerfer lhe fosse cedido uma copia do dito
G��ar?, Municip�l de Seára;. Convite da Igreja Eva�- parecer. Posto' em votação, foi o mesm� aprovadogeh�a A�s�mblela d,= Deus

'. Of. n. 23/56, d� �
Ca-

por maioria em 1a .. discussão. Nada mal� havendo ". �.g.5 �mara Munlctpel de Sao Frenctsco do Sul, solteltau-
a tratar, o snr. presidente encerrou a sesseo, convo W E o o.fdo informações. Oí, n. 152/56, do snr, Wal?�mar cando os snrs. vereadores pera a próxima que se c( � ;'s ...

g���ai4Z�6,��d�53�:�: .��ef:�� �������at��I��';;;il� I ����:��� s�� l:tu���f:;.e�:·la ���o�e�s";::.e�� 2� I c( � � g! en�ando o projeto de Lei n. 1�..Livre a palavra, pe- de Março de 1956.
..

w e.8<C( 5-8dlU e obteve-a o snr. Pasquahm, requerendo em no-I (ass) Ney Franco _ João J. Bertoli _ Fldehs ""olfl (; 0'0"" GI o
me do povo de Corupá, seja que CI atual Rua Prin-

c

•

" ln ;: �� �ceza Isabel, que coça na Intendência Municipal, subs- Ir-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::-.:::::::::::::::::::::::::",
.

O GI o ::I E U

tituindo o .seu nom� para "Rua João �ossini"•. Ren· fi Clfniea de Olhos _ Ouvidos _ Nariz e Garganta ii t) ;.r!-ä =dendo assim uma Justa homenagem a memoria do II .

lU i! o"> E';:: OlGlmesmo. Foi o dilo requerimento encaminhado á Co- h DO Bit ••••11••lIam !1 w GI 3! o o"gmissão de Legislação. e justiça. Com a palavra o ,U MODBRNA B PRIMOROSAMBNT,ß INSTALADA II � &,,'0 :;I'D
snr. Augusto S. Prodoehl; ref�rindo-se aos preços'li A melhor aparelhada em Santa Catarina li � &.� �:�dos gêneros' alimentícios, que estão muito elevados. li Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" li :;:) .!! � ;) �Requereu o �nr. Prodoehl" p�ra que �eja telegrafado !l _ (O I N V I L E ..:... ii �.8.g �=ä ãao snr. presIdente da Repubhca, enviando um voto !! . ii DI: �.5 8 � •congratulatório por sua salutar ação em defêsa a \'::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::$-:

Camara

Torrefação

Calçados

n IR GO
são os melhores e

- mais baratos -

Produtos da:

Indústria de Calçados
Gosch Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

Jaraguá do Sul

11-1;;;;;;;;iii_S;õ;;a_nt_a;;;;;;;;iiic_at_ar_in_a;;;;;;;;iii_

e Moagem de Café

BAUERMARCA

JARAGuA DO SUL - Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 739 - Telefone, 242 - STA. CATARINA

.I

..7116erto Bauerde

,;

Preparado e
, .

maXlma higienemodernos
,

.processos

Símbolo de qUàlidade - Puro, Aromático, Saboroso

Vendas na. seguin.es cidades = Joinvile, Blumenau, São Bento do Sul, Rio Negrinho,
Rio Vermelho, Guaramirim, Massaranduba,. lndaial, Timbó e Rodeio

Ba.uer.
Entregas ,à I
domicilio I

Ao pedir café, peça sempre

Café

�����===��====�=a�=======������
-,
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Marcatto, Clemente Mathedi, Cassiano A. Pereira, Iuzsi, Juliana Schmidt Rickert por seus filhos, Ju-

Impo"1"10 Tnrr,-lof'-i11 David Murara, Delfino Radünz, Desidério Sarti, liano Costa, Juventina Borba, Leopoldo Freiberger,
.I a:

Dezelina S. Severiano, Dr. 'Gelasío de S. Freitas, Leopoldo Gorges, Leopoldo Mathías, Leopoldo Toe
Emílio Briese, Emílio Liesemberg, Emilio Liesern- we, Leopoldo Werch, Leopoldo Wolf, Leopoldo
berg poe seus filhos, Emilia Gerent, Erich Harbs, Schmidt, Luiz .Besato, Luiz Jark, Luiz Sarti
Erich Witte, Ervino Brandenburg, Ervino Mene- Sobrinho, Lauro Luciano, Lonardo J. Brotz e Ir-De ordem do sr. Coletor desta Coletoria, 80- �t E' S h idt E

.

B ldi E
.

got o, rvmo o mt , ugemo erto I, ugemo mãos, Lilli Ana M. S. Rahn, Loecadio da Silva,licito ás pessôas abaixo mencionadas, o obséquio Pineegher, Eugenio Budal Arins, Estefano Oogros-de providenciarem o pagamento do seu ímpõsto sí, Eduardo Heidieck, Edllardo Hanhn, Eduardo Lino Jaeomini, Ladislau Buccí, Lucia Weiss, Lalau
até o fim do corrente mês, sôb pena do mesmo M. de Oliveira, Eduardo T. dos Santos, Edmundo Rath, Manoel A. de Oliveira, Manoel Corrêa, Ma
ser procedido pelo executivo, na forma da lei, Fischer, Edmundo Lombardi, Elsa Hertel, Ema noel A. Lopes, Ricardo Goltz, Ricardo Klemann,

Ooletoria Estadual de Jaraguä do Sul, 12 de Nikelati Irmãos e H. Fernandes, Erna Murara, Ricardo Krüger II, Ricardo Zumack, Manoel P.
julho de 1956. Ewaldo Bertoldo Schmidt, Ewaldo Schmidt, Ewal- Pommerening, Maria A. Pereira, Maria A. de An-

Escrivã: Maria de Lourdes Ramos do Zimath, Edgardt Ramthum, Egon Doege, En- dradi, Maria T. Gerent, Maria Luiza da Rosa, Ma-
Adolfo A. Luz, Adolfo Holz, Adolfo F. Kuehne, gelberto Freiberger, Engelberto Wilwert, Erondina

I
ria Pereira da Silva, Maria S. Martins, Mathias

Adolfo Püttger, Adolfo Stuy, Alberto Gorísch, Al- Gerent, Erico Gutz, Estanislau Kasteller, Estela Scheuer, Mathias Wasch, Miguel Pizysigny, Mina
berto Pedrou, Alberto Rawaohe, Alberto Bchroeder, Zulmira Nunes, Euclides A. da Rocha, Evaristo J. Matter, Maria Oarlos Dunker, Maria da Cunha,
Alberto Winter. Alberto João Tiegs, Alfredo Geís- M�nte!ro, �no. Weiss I�mãos, Erna. Schwerdt�er, Marçal e Antonio Alves Pereira, Marciana Malins
ler, Alfredo Hornburg, Alfredo Klamtz, Alfredo Elisarío SIlv�lra, Fr.anCls<:o C. Ra�hno. FranClsc� :ky, Mareolína Rosa, Martinha Rosa, Miguns Lei
Marquardt II! Alfredo Meier, Alfredo P. Günther, I Maas,. franms?o .NIColeUI,. Francisco Sevegna.Dl, tholdt, MHton Mello" Milton Osny Stinghen, Milton
Alf�edo Specht, �lfredo Voigt, ,Alvino F. da Silva, Francísea Martmdel,.Frederico HofmaDI�, Frederico Volkert, Nany Karsten, Nivaldo Pereira, Nelson
Alvmo Lack, Alvmo Maas, Alvmo Marquardt, AI- H. C. Sacht, Frederico Krause, -Frederíco Foster, Meis Nair Benke Nilza Junkes, Oswaldo Leithold
v�no Sehroe.der, Antonio Ernhöffer, Anton.i<? O:0e- Frie�a. Be�ling" Ferdinando !S-. Lan�e, Fausti.no P. Otto' Ehlert, ouo' Nagel Sobrinho e W. Nagel, Ot�
rmg, AntoDlo Wolf, Artur Blank, Artur Filísblno, Rub�Dl,. Ftorello L. Bassaní,

.

Floriano Freiberg, to Zêh, Otto Zêh Filho, Osvaldo Glatz, OswaldoArtur Hornburg, Artur, Hornburg, Artur Itner, Florentmo e Rafael Tomazelh, .�ermano. Hardt, Liesemberg, Oscar Ehlert, Otavio Cristofolini, OtaAug�sto Fuscho, Augusto M. Oardos?, Augusto G�r�ano �uester, Germano �uller, GUllherm.e vio Dana, Olga G. de Araujo, Olibio Müller, OresSarti, Augus�o Zoz, Arnoldo A. Staehh�, Arnoldo Bieging, Gl:ulherlpe �utzke, Gu.!lherme Ha�s, GUI-
tes Bortoliní, Osmar Oldemar Luy Voelz, OsmarDrews! Andre Pavanello, �lexandre Lafin, A.lexan- Iharme

. P.rlebe, Guilherme Wustfeld, GUIlherme O. Foster, Otanilio Rufino 'Dias, Paulo B. Horndre NIetsch! Albrecht Schunke, Albrecht Fischer, Zanghe).IDI, Gustavo Issbern�r, Generoso .Bona, Ge- burg Paulo Feliciano Silva Paulo Papp JuniorAlbrecht Siewerdt, Afonso' Braun, Afonso !(uehn, neroso Geraldo, Gerhardt Píeske, Geraldine J. Ro- _

'

.. .

'

"

Afonso Krueger, Afonso Rahn, Afonso Schulz, sa e A. Rosa Fernandes, Gerda Stricker, Guilher- Paulo Píecoli, Paulo Stein, �edr� E. Gerent, P�
Afonso Siewerdt Adão Mabba Albano Karsten mina da Rosa, Genesio Fagundes e Irmãos, Ger- dro Gorges, Pedro Maffezzolh, Pia Demathe, Pli
Albano Kanzler,' Ana A. Schwi�skosky, "Ana Bor� vasio Schiochet, Henrique Borchers, Henrique O. nio G�rent, Pe�ronilha João �alestirri, :almi�a De
tolini, Arno Flohr, .Arno Voigt, Arno Greul, Ardui- A. Schuenke, Henrique N. Freiberger, 'Henrique marohi e.Serafim S�tler, Reínoldo Zeh, Ricardo
no 'Bortolini, Adalberto Haffner, Adalberto Behling, Reichow, Henrique Spengler, Hencique Vasel, He- Bayer, RICardo Bublítz, Rodolfo �roeger Ro�, Raul
Advin Radünz Alex Wieneo Alidor Bàumann lena A. Becker, Helena G. M. M. Konell Helena Rodolfo fi) R. Hardt, Rodolfo Míelke, Rauhno J.
Alida Volkma�n, Aloisio Ger�nt e Irmãos. Alvi� Mathedi, Helena N. G. Nienow, Herbert' Passold. Nicoletti, Raimundo Behling, Rosa Behling, Rufino
Moretti, Alzira da Rosa, Alidio Blank, AlÍdio Flo- Hartwig Bauer, Helga Heinzle, Helga Luce, Her- de Andrade, Rufino Rosa, Ruprecht Loeffler, San·
riani, Amaro Alves Pereira, Anastacio Panstein, mann Brandenburg, Herculano Bucei, Hermilio Ma- ta Teresinha Pereira, Sebastião Fagundes, Sebas
Anastacio Tomazelli e Feliciano Sandri, Anezia Jo- fra Cardoso, Hildegard Geo:-g, Honorato Prestini. tião Kanis, Sif�edo Engel, Severino Ohristino da
sé Rodrigues, Apolonia Schmidt, Arcangelo Piccini- Herwig BehUng, Herwig Maas, Ida Rusch Utach, Silva, Silvino Stringari, Silvio Gobbi, Soe. Educa-'
81, Arlindo Pinheiro, Avelino Stringari, Ary Butzke, Ignez Luhr" Industria Reunidas São José, Ingra- cional de Es, Soco Escolar Getulio Vargas, Soe.
Ary Kanzler, Ary Bachmann, Adolar Eichstädt, cia da Rosa, Hilda Giese, Hilda Kanzler, Herberto Esportiva João Pessôa, Tecla Reichert, Tusnelda
Alvaro Karsten, Anton�o Pacher, Adernar M. da Marquardt, Harry Gaedke, Hedwige Zinke, Heinz !ttner, Theobaldo Sanson, União Brasileira de Edu·

, �ilva, Sagrado Coração de Jesus, Balduino Schmidt, A. Püttger, Heinz Schwerdtner, João Ambrosio, João cação Esino, Umberto Moretti, Valentin Reblin,
Bernardina Nicolluzzi, B�rtoldo Jansen, Bertoldo Basto�, João _!3achmann., João B;., Espindola P9r Vasel & Cia. Ltda., Waldevino Medeiros" VergiliaHoefter, Bruno AdrovandI, Bruno Beseke, Bruno seus �Ilhos, J�ao B. Espmdola, Joao _Bockor, Joao Oecilia Luz, Vergilia Pereira. Victor HlIss, Vitor StreGlasenapp, Bruno Lessmann, Bruno Vogel, Carl�s Ernhoffer, _Joao. E�gemo Gascho, Joao _Gualbert� low, Wally Araldi, Walter Butzke, Walter Lavim,Brandenburg, Carlos E. Sonnenhohl, 'Oarlos Hel- Rocha, Joao Hüarlo e A. Ferra�a, Joao Kovan �. '

,
.

deck II, Carlos Leopoldo Mey, Carlos Sbardellatti, Filho, João Mahchesky, João Moretti, João Rosa; Wa�da Arald_I, Wall�ath Sprede.mann, Wendehn
, Oarlos Zastrow, ,Carlos Zick, Carlos F. Vasel, Cla- João Ventura, João Würges, 'José Alves, José Breg- S��lIl, We�dehno Fodl, Werner K�tzberger We�ner
ra Sohn, Comunidade Catolica Santa Cruz, Ooora- nag, José Ferreira de Macedo, José Fussi, José Kuhn, Wlegando F. A. Glatz, WIlly A. Goermg,
do Horongoso, Oacilda Zulmar e Ana Marcelino, Lelilcowicz, José Martins, José Peters, José Slava- Willy Erdmann II, Wally A. Deretti, ÁnÍoldo KruQ
Calisto Maffezzolli; Candido A. Tomazzelli, Clau- nitz, Julio da Rosa, Jorge BoIler, Jorge E. Czer- ger, Miguel Wolodeski, Willy Porath, João Oeply,
dino Ollnha, Oortume Rio Molha S. A., Cristina E. niewicz. Jorgß L�nert, Jorge Mielke, Jorge Nicol-. Emílio Luiz Kopsch, Marilia Rosa e Lidia Prim.

. '. ]-. - - _. - - -- �-
-

Empreza de TraDsportes �'Franzei" S. A.
Matriz:· "aragula do Sul

, Avenida Getalio Vargas, 412 eaixa Postal, 25 Fone, 254-292 Enderêço Telegráfico: "F R E I Z E L"

Transportes Rodoviários em Geral

BLUMENAU
Rua São Paulo, 1184 - Fone, 1414

Agencias: JOINVILE
Rua 15 de Novembro, 786 - Fone, 632

TIMBÓ
F. Domning
IBIRAMA

RIO DO SUL

A�enida Rui Barbosa, s/u.

OURITIBA
Rua João Negrão N. 1900

Fone, 121

Desembaraço e redespachos de cargas para qualquer praça do país.
Entrega de carga em qualquer praça do Estado por combinação cl outras ,Emprezas.

Cargas para os demais Estados por Emprezas concessionárias
ou de indicação dos remetentes.

Transpor.te em caminhões próprios com entregas de domicilio a domicilio nas

praças de Curitiba,' Caooinhas, Joinvile, Blumenau, ,Rio do ��l, Iodaia), Timbó e Ibirama.

Dispomos de arriplos armazens" para carg� em trânsit? bem cqmo perfeito serviço
,

de despachos iunto à REDE VIAÇAO PARANA-SANTA CATARINA

"FRENZEL" Trildiclio �m Tfaß1POrll! RodooiiÍrio
,

F "" '
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OOOOOOOOOOOO�OOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO�iOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
���OOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000000000000;
00 0000mm ,0000
OO� ;00

II Emprêsa Sul Brasileira li
li d e E I e t r i c i d adeS. A. li
0000 0000
0000 0000
0000 0000
�� Matriz: JOINVILLE oo�0000 -00000000 00000000 0000�oo 00000000 0000
I !II Usinas Hidroelétricas - Bracinho - Pirahy - São Lourenço �I0000 0000oo� (Intercambio com a Usina Termo Elétrica de Capivarí) 00000000 00000000 �oo0000 00000000 00000000 00000000 0000oom F·ILIAIS: Fornecimento de �oo
0000 oo�
oo� Energia a outras

.

00; ,

moo Guaramirim 00
00

III Jaraguá do sei . Emprezas: II
� II! São Bento do Sul II !IIOO� 'Rio Negrinho São Francisco do Sul mOO -

�; Mafra Araquarí.; ;
00 00 Rio Neg'ro 00 00
0000 C

' 0000
00 00 L orup� 00 �
0000

.

apa ,
. 0000

moo Vale do Itoupava Canoinhas 00 00

OOm ' Vale do Rio do Testo Campo do Tenente ;000000 00000000 00000000 0000I� I�oo� ��0000 �OO
�OO 0000
�; mI
�OO. Para a nossa distinta freguezia mantemos em estoque:' 0000
0000 ,0000
oo�, 0000
00 00 Bombas de Agua, para fins industriais e uso doméstico. 00 00
0000 0000
� 00 Motores em geral: nacionais e estrangeiros, de alta e 00 00
OOm baixa rotação 220/380 Volt ,50/60 Ciclos. �IOO� ��,0000 �OO
�� Para o lar, todos artigos elétricos. 0000
0000 0000
mI Material, para instalações de luz e força. Aparelhos de medição, para alta e �I
;� ,

baixa voltagem. Contadores de luz - a vista e a prazo. Completo estoque, em· 00�
00 00 Lustres - Castiçais - Globos - Arandellas - Lampadas em Geral. � 00
�OO ;00;1 Tudo pelos menores. preços da praça �m
oo� 0000
0000 0000

II A seção de instalações. atenderá com presteza, IIlI
II

.

a qualquer pedido. de instalações de Luz e Força II
0000 ..

"
. \.

_
�oo

oo� ,.
.

, 0000
oo�oooooooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�ooooooooooooooooooooooool��oooo�oooo�ooooooooooooooooooooooOOoooooooo�in�oooooooooo�oooooooooooooo�oooooooooooooooooo�oooooooooo��oooooooooo
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OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 22-7-19M>

Esporte "I IIGO" rc;;-=-L�ht�
MuniCípio de Guaramirim O Tudo que V. S. desejar O

O c o m p r a r encontrará na
.' O

O e.IA illll"!lEell. O
O como: Chapéus, Guarda- chuvas, Casemíras, O
O

Linhos, Camisas, Gravatas, Meias, Sedas,
OLãs, etc., tudo enfim é encontrado na CASA

O LEUTPRECHT, pelos preços maís camaradas O
O

da praça.

O
O Concede-se õescontos especiais O
O Rua Marechal Deodoro da Fonsêca O
O JARAGUÁ DO SUL O
(!Jc:::::::=oc:::::::=oc:=:::o<::::::ac::::::::a==::aC::::::'OI::::::;:.c:::::::=oc::::;::::::.c:::::=oc:::::>c::::;::::::.<!J

Clube
Guarani-Assú Distrito de Massaranduba _'

Estatutos
bens sociais, sujeitos à sua guarda; c) resolver sobre
as despesas gerais, observar a economia social e

resolver sobre os casos omissos nestes estatutos;
d) advertir, suspender ou eliminar sócios quando
incorrerem em falias previstas, ou não, nesres esta

tutos; e) nomear diretores de secções de jogos que
forem criadas; f) apresentar relárórlo minucioso de
sua gestão por ocasião da passagem de seu mandato.

Artigo 26. - Ao presidente compete: a) presi
dir, abrir e encerrar os trabalhos da diretoria e das
assembleias gerais; b) dar voto de desempate quando
se tornar necessário; c) ordenar ao tesoureiro des-

Dos sócios e seus deveres pêeas ou pagamentos dando contas à diretoria ne

Artigo 2. - A sociedade compor-se-é de sócios primeira sessão; d) assinar as atas com os demals

fundadores, contribuintes e correspondentes. membros; e) pugnar com decidido empenho pela
Artigo 5. _ São considerados sócios fundado- ordem e díscípllna da sociedade. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

res todos os que assinarem a ata de fundação e Artigo 27. Compete ao vice-presidente substltuir � CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X 00
constituição da sociedade. o presidente em suas faltas e impedimentos. 2:Z:S O O C b O' A

· 00
Artigo 4. - São sócios contribuintes os que Artigo 28. - Ao primeiro secretérlo compete: 00 r s n y u a s qUI no 00

propostos e aceitos anteriormente à fundeção, por a) dirigir e redigir as alas das essembleías e as das�.'. �

sócios quites e que cumpram os seus deveres sociais. diretoria; b) escriturar os livros em ordem e arquivar � I I
2:Z:S

demaí
.

d f' d
� CIRURGIÃ.O DENTISTA �

Artigo 5. - São sócios correspondentes as os emers papers e ocumentos con Ia 08 a seu. t':6:S lZ:S

pessoas residentes tora deste distrito, que assim cargo; c) arquivar o relatório da posse apresentado 00 CLINICA . CIRURGIA BUCAL - PRÓTESE 00
sejam proposlas e aceitas. pelo presldente anualmente;, d) assinar as atas e � Tralamenlos de canaes sob conlrOle ladiooráfico l!iitiI

Artigo 6. - Para ser sócio é necessário: I demai.s . papei.s; e) ma!ricular· os. sócios. em livro � Modernas ponles móveis em micronium e ouro platinado m
a) ter exemplar comportamento; b) ser maior de especial, publicar an�nclos, e�pedlr convItes. e pro- 2:Z:S

_
H O R Á R I O lZ:S

dezoito anos de idade pera votar e ser votado; c) gr�'!Ias :eferentes as n�cessldades d� SOCIedade, 00 MANHA - das 8 às 12 00
ser proposto por dois sócios por escrito e com a oíicler a.vl�os de as�emblelas,�oni:urren�las ou ?utros; 00 TARDE - Atende com horas Marcadas 00
aprovação da Diretoria ou em assembleia geral. f) Substl!Ulr o presidente na ralta do vl��-presldenle. � Resídêncía e Oonsultérío ao lado da �

Arligo 7. _ O sócio fundador e contribuinte !\r!lgo 29. -: Ao seg��do secrerano compele 2:Z:S 2:Z:S

fica sujeito ao pagamento da jóia de vinte cruzeiros substltulr o p!lmelrO secrerano todas as vezes que 00 Prefeitura Municipal - Fone 220 00
(Cr$ 20,00) e mensalídade de Cr$ 2,00. fôr .convidado por meio de oficio assinado pelo 00 JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA �

Art. 8. - O sócio correspondente pagará numa preslden�e e por aquele... . OOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
só vez vinte cruzeiros podendo a jóia e a rnensa- Artigo 50. - Ao primeiro tesoureiro compete:
lidade 'dos sócios fund'adores e, a raxa dos sócios a) ter o livro de t_?lões rubr�cado pelo .pres!dente; I !l!:1 iii II �:,"�IO .... oe.... "'!Hi "' .......- ,,, .... '" ao " .... "' .... lO -'ll2

correspondentes ser futuramente elevada com a b) pagar as despesas eurorlzades pelo presldente ; O F dAS'aprovação de uma Assernbléla Geral.' c) receber .as importâncias .dos talões e outras q�a.is- f. erBan O • pnngmann
Arrig� 9. - Aceitar e desenvolver, desempenhar quer quantlas que se d:stmam ?OS f�ndos SOCIaIS;

os cargos pare os quals fôr eleito. d) apresentar �� sesseo .da dlretorl? um bala�ço
Artigo 10. _ Zelar pelo bom nome da socle- quand? esta e�I_�lr; e) escrJI�rar e assmar os t�loes

dade cumprindo e fazendo cumprir com fidelidade de recíbos de lOJaS e menselidedes todos os meses,

estes' Esterutos. assim como quando efetuar a cobrança.
Arligo 11. - Tomar parre nas reuniões, podendo �rl!go 5,1. :- �o segundo tesoureiro compete:

discutir os assuntos nelas tratadas. Substtruír o pnrneiro tesoureiro em suas faltas e

Artigo 12. - Convocar assembleias gerais por impedim�ntos auxiliando-o quando solicitado.
.

escriro com a assinatura de pelo menos dois terços Arngo 52: - Ao orador. compete: a) ser Inter-

dos sócios quites. prere dos sentimentos da socledade : b) representar
Artigo 15. - Acatar os atos da Díretorie. a. sociedade em tod?s as. feslas para as q�ais tenha

Artigo 14. - Comparecer assiduamente ás as- sld� a mesm� convlda�a, c) orar as s?lemdades da

sembléias gerais, quando convocados e não preiudí- SOCIedade, na� necessitando pera .t�l fim ser convi- m:::r..�,_" .... ' .... 01._ ..._"..... 01' ..... '_ ... _01...... _"i'J

car os tnteresses sociais e particulares dos demals dado pelo presidente e nem ser oflctedo.

sócios.
.

Artigo 15. - Tomar parle gratuitamente em

tôdas festas organizadas pela sociedade quando
quites com a .tesourarta, bem como os membros de
sua família, com excessão dos filhos homens maio
res de dezoito anos de idade.

Das assembleias gerals
Artigo 55. - As assembleias serão ordinárias I

e extreordínértes, sendo esta ultime quando convo

cada pela diretoria ou por associados de conformi
dade com o err. 12, capitulo II e em qualquer época.

Artigo ;54. - A direção dos trabalhos das as-

Das penalidades sembleías gerais fica a cargo da diretoria á mesa,

Artigo 16. - Perde os direitos de sócios: ,com a ":Iaioria de seus_ membros. .

a) aquele que deixar de satisfazer o . pagamento das Arrígo 55.; -:- S�rao convoc�dos_pelO preSIdente,
taxas ou mensalidades à tesouraria durante três tendo o secre!ano fello a comumcaçao d todos .os
meses consecutivos; b) que promover desordens ou associad.os, marcando �ia, h_ora e !ocal. ' .. "'�....-

faltar com devido respeito aos demais cónsóc.ios, _ArtIgo 56. - � dIretorIa. ser� .

empossada e_m
às familias e à diretoria. sessao solene, no dia do amversarlo da fundaçao

Arligo 17. - O sócio desportista que proferir da socie�ade. ., _.

frases obsenas e ofensivas à moral ou que não ArtIgo lJ7. - As .assembl'2!as extraordmarlas

obedecer às ordens da diretoria, do direlor esportivo c?m carater de urgencla poderao. ser convoca�as
ou do capitão será excluido do treino ou do torneio vIOte e quatro horas antes, por meIo de um aVIso

ficando sujeit� às penalidades a - critério da diretoria' na séde social, que nesse caso será resolvido o

sem direito de protesto em assembleia geral.
'

as�unto co.m a �re8ença de qualquer nume�o �e _sócios,
Artigo 18. - O sócio esportista que não com- dlem da .dlretorra. .

•. :""':'; _.

pare.cer aos treinos oficiais ou a jogos ficará sujeito ArtIgo 5�. :-. As as�emblelas. quer oran�a.rlas,
à penalidade com multa de dez cruzeiros (Cr$ 10,00) quer extraordlOarJas ser�o consl�e�adas .valIdas,
que será recolhida pelo tesoureiro por ordem técnica desde que tenha compareCIdo no mlßlmo dOIS terços
salvo motivo que justifique essa razão, por escrit� dos sóci.os, inclusive �s me'!lb.ros da diretoria.

à diretoria. ArtIgo 59. - Nao. eXlslIndo o numero legal
CAPITULO IV indicado no anigo antecedente, presente à assembléia,

será Jeito nova convocação e então realizada com

qualquer numero de sócios.
Artigo 40. - Aos sócios correspondE>ntes não Artigo 46. Ao sócio efetivo cabe o direito

faculta estes estatutos as prerrogativas de votar e de levar às. festividades promovidas pela diretoria,
ser votado. .

.• _pessoas de suas relações e conhecimentos que este
Artigo 41. - Nas assembleias gerais extraor- jam em visita a esta localidade, sujeitos à aprovação

dinárias convocadas para fins especiais, somente se de um membro da Diretoria.

deliberar� para os fins de co�vocação. Guarani-Assú, 18 de Dezembro de 1955.
ArtIgo 42. - A votaQao para os cargos da

diretoria será feita por escrutinio secreto e em caso

de empate prevalecerá a idade do eleito.
Artigo 43. - Tem poderes para eliminar sócios

incursos em penas previstas e imprevistas nestes
estatutos.

CAPITULO I

Da organização e fins SOCIaiS

Artigo 1. - Com a denominação de Esporte
Clube Ingo organiza-se a sociedade recreativa e

desportiva com sede no lugar Guarení-Assú, distrito
de Massarenduba, munlcipío de Guererntrlm, Estado
de Santa Catarina, fundado a 8 de Outubro de 1955,
com o fim de proporcionar aos seus associados
rôda a sorre çJe jogos desportivos e especialmente o

punho-bol.
CAPITULO II

CAPITULO III

Dos direitos dos sócios

Artigo 19. - São direitos dCls sócios comparo
tilhar em lôdas as diversões da sociedade.

Artigo 20. - Examinar os livros de escritura.,.

ção
.

em assembleia geral ou em presença da diretoria.

Artigo 21. -- Representör contra os átos da
diretoria em oficio dirigido a mesa em assembleia
geral.

Artigo 22. - Propor a admissão de sôdos,
preenchidas as formalidades no art. 6.,'letras a, b e C.

Artigo 25. - Votar e ser votado.

CAPITULO V
Da

.

Diretoria

Artigo 24. - A qiretoria será eleita em assem

bleia geral e compor-se-á de presidente, vice-presi
dente, primeiro secretário, segundo secretário, pri-
meiro tesoureiro, segundo tesoureiro e orador.

_

Artigo 25 .
.:_ À diretoria compete: a) cumprir

e observar rigorosamente estes estatutos e mais
decisões regulamentares, bem como as aprovadas
em assembléias ,gerais; b) fica!, responsavel pelos

CAPITULO VI

CAPITULO VII·

Disposições gerais
Ar,tigo 44. - Não poderão tomar parte nas

festividades, nos torneios e nas assembleias, os só
cios incursos em, digo, os sócios que não estiverem
em efetividade.

Artigo 45. - Fica expressamente proibido o

uso· de armas de fôgo ou outras quaisquer que sejam
consideradas prejudiciais à boa harmonia social.

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

Clinica Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi
tácio . Pessôa n. 206 (ex-reaidencia de dr.
Alvaro Batalha).

.

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs,
.1_ UI ES "I ai!! UI :i!8 lU 5!E nl _ lua 2iii3: .r. 'iiiiB I I S!E IUI 5!& Itl !!5 lU._ I'

- Atende chamados de dia e a noite -

. �

IMUDAS
Frut/feras e

� ...�.
-"AS·P'llULAS &0
AeBADE MOSS,
IÃO tWfAtl�VE:fS
��•. Wc, Pti.s,do de Ventr.e .;.

1 .�' e nas moles"f,�ds doJ'"
.

! t FIGADO ::

\ t.ESJOMAGOJ,
�. .'U'4tESTINOS\
.,� At2J!a. V�,
� �i(�'Sl9�E'$tQ,e5,
� dIO ft-g.ardro�

GcrTa. GJrgest:ó:d ()eulOSdS,
O:ôr-e-s 0'0 6sfo.m:� Máo

""Hallli:f'o>, Retenção de e�,i:s�

"'V�tré1e·se -;.;toda part'e:->

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir05, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro-

. sei ras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras; etc., etc.

!)eçam Catálo
go Ilustrado

ILeopoldo Seidel

Corupa

........_ .

AFONSO JUNG - Presidente
RUDOLFO NAGORSKI - Vice-Presidente
FRANZ ROWEDBR - Primeiro Secretário
ARNOLD FAUTH - Segundo Secretário
VITOR VOIGT - Pr;meiro Tesoureiro
ALOISIO BORGMANN - Sego Tesoureiro
WALTBR BRUHNS - Orador

Reconheço ver�adeira a firma de Afonso Jung
Rudolfo Nagorski, Franz Roweder, Arnold Fauth'
Vitor Voigt, Aloi8io Borgmann e Walter Bruhns d�
que dou fé. .'

Em testo. GM da verdade.

Massaranduba, 20 de Dezembro de 1955.
O Tabelião - GERHARD MEYBR

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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COl�TÉM

ELEMUTOI T�HICOS

Flilforo, CálCi�, Arleniato I
e Vanadato de s li d i o

���00 ' . OO�
00 '

00
00 .

00

I POSTO B'EYER I
00 00

� .laraguá do Sul, - Rua Marechal Deodoro da Fonseca Nr. 158 - Santa Catarina �
00 00
00 00
00 00

�, S�cção de lavagem �ep�sito de lubrificantes Combustível ;
}l � Lubrificação · Carga de Baterias, etc. etc.' 00
}� 00

� !Il Consêrto - Reforma e Retificação de Automóveis e Caminhões I! I
R -f- d d C·I- d

00 'i
li eil ice . ora e· 1 m

.'

ros 11
" :�; o POSTO BEYER avisa' aos srs, proprietários de automóveis, que oo� fi: acaba de instalar uma grande RETIFICADORA DE CILINDROS :bem como um retificador de válvulas e de assentos de valvulas

JOO OO(m ��
Im Para retificar seus motores procure imediatamente o li i

T I POSTO SEVER O Preferido da Cidade II t

llm Im�

II ..- Serviço rápido
.

e qarantido -- I
00 00
00.

'

00

1��!
���������(j��������®�
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Geni C. de O. Silva
Alzira M. Mathias
França Vosgerau
Guilherme Hering
Emílio da Silva
Manoel Luiz da Silva
Sofia P. Lenzi
Juliana K. V. Coutinho
Helmuth G. Duve
Nilo de Souza

Art.2. - A
correrá por conta
mento vigente:

Dotação 9.94.8
» 5,25.1
» 9.31.1
» 6.41.1

Dr. Murillo Barrato de Azevedou
I ADVOOADO I'

Escrttórío no prédio (Á Comercial LIda)
o Rua Marechal Deodoro da Fonseca Nv, 122

laraguá do Sul

Cr$ 21.000,00 o

» 19.000,00
» 8.000,Oe
» 4.800,00

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

contrário.
. Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, em 6

de julho de 1956.
Waldemor' Grubba - Prefeito Municipal
João Malhias Verbinenn .,. Dir. do Dep. do Exp.
P. Eleonora Plaslwich - Escriturario Z - 3 ..

Especialis,a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs.' HOS'PITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs,

Dr. Francisco Antonio Piccione
��.JD])[CI(])

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

Despedida
o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(

Profol"tura Muni' nl' nal no Jaranua' �o �ul Registro Civil ��a J!�:O�a��i�t:, i�i�� �;p���ar��a����a:��ap�� I Li!��he�Os1e�e�dt
li li ti u P ULJ - � .

U Ü Artur Müller, Oticial do Re- Dltrelbrun Tai. lense e de Rosalia Iunckes I
Ele. brasileiro, solteiro,

RE'QUERIMEI\ITOS DESDf\CHf\DOS! gistro Civil do r", Distrito EI�, �rasileira,..splteira, Fodi Pellense, lavrador, domiciliado e

11 r da Comarca [araguá do Sul, d0'!lesflca, domlc�hada � Edital n. 4.05t, de 17-756. re.sidente nest� distrito, em
Iolanda Radke, bras. - licença construir meia Estado de Santa Catarina, residente .neste

. cldad�, a Rudibert Zastrow e RIO da Luz, filho de Cer-

agua de madeíra, à Rua QuintinQ Bocaiuva. Hen- Brasil. rua Abdon Batl.sta, filha Edíth Haensch los Boeder e de Berrhe

rique João Küster, bras.• licença para estabelecer- faz saber que c��parece- d.e Carlo� Jacobi e de Ma" Ele, brasileiro, solteiro, GuEsltmabnn �Io.eder. I
.

se com barbearia à Avenida Getúlio Vargas. Arthur ram no cartórt? .exlbmdo o� ria Jacobi. industriário domiciliado e a, rasr eira, so tetra,
A. Mey, bras. - alvará de habite-sé para sua _ casa d�cu�ento� eX1��dos- pela lei Edital n. 5.049, de 10-7-56. residente �este distrito á doméstica, domiciliada e

sito a rua Preso Epitácio Pessôa. Roberto Lawin, afim de se habilitarem para Carlos Nielsen e Estrada ltapocú filho 'de residente e� Rio do Tes-

bras .. - líeença pa
..

ra con.struir mausoléo n.a. sepultura casar-se: Helga Ulrich C.arIos Zastrow'e de Ma- to, filha de Ricardo Sie-

H K h
- Z

. wert e de Ida Siewerdt.d.e ennque
'

,

ruger, m ;um.ado no cemítêrío mUDI- Edtrel n, 4.047, de 9-7-66. Ele, braslletro, solteiro,
ria, astrow:,. .

eipal, síto a. sede do 2. distrito. Carlos Haffe�m8nn, Lorenuno Patricia e lavrador, domiciliado e EI�, .brtlslleJra� .s�ltelra, E para que chegue ao co-
bras. - .Idem Idem na sepultura �e. Fran�lsco �. .. -

Adele KUhl residente neste distrito, em I d0'!lestlca, domlclha�a. e nhecimento de todos, mandei
Dutra, IDhuma�o n� oermtérío mUDlCl�81 desta CI- Ele, brasileiro, solteiro; Rio Cêrro, filho de Adolfo r�sldente em. �ua�amJrlm, passar o presente edital que
�ade. Fe�ularla RIO Mo.lha S/A., firma bras. -

comerciário, domlcllíedo Nielsen e de Ana Ferreira. filha de Emlh� Haensch será publicado pela impren
hcenç_a alinhamento e nivelamento, para a. remo- e residente nesta cidade, Ela, 'brasileira, solteira,

e d�,Helga Lafln Heensch, sa e em cartório onde será
delação do enge.nho de arroz de si proPfled,R�e, á Av. Getúlio Vargas-fun- industriária, domiciliada e Edltal n. 4.052, de 17·7-56. afixado durante I, dias, Si
sito a �ua Domingos R. da Nova. Clube Atletlco dos, filho de Adriano residente em Rio do, Tes- Cópia de Edital de Pro- alguem souber de algum im
Baependí - tl(,-en,ça para efetu:'!r u�a reforma em Ägóstinho Patricia e de to, filha de Alberto Ulrich clamas de Casamento, re- pedimento acuse-o para o�
I!arte, em sua sede s.omal. Willy Z.ckuhr! bras. ":. Maria Patricio. _, e de Maria Schubert. cebida do Oficial do Reg. tins legals ""'_\
Iíoença para c�nstrulr uma c�sa de madeira-em �tl' Ela; -brasileira, solteira, .

_ , '" Cívll de Rio do Testo. ARTUR MÜLLER - Oíicial
propriedade, 81tO a estrada RIO Novo, c?m as di- lndustriérte, domiciliada e I

Editai n. 4.050, de 16-7-56
... ..

�ensoes de 7x8 met.ros. OUo Zeh. JUDIar, bras. -

residente nesta cidade, á ��tur Zeh e

hcenQ.a para demohr e recon�trUir sua casa �e Av.. Getúlio Vergee-tun-j Remllda Pellense Dr. Waldemiro Mazureehen
madeIra,. síto a estrada Itapooü. Walmor Spezla, dos, filha de Curt Kühl e Ele, brasileiro, solteiro, C1l.SA DE S.&.UDEbras. • l�cenQa para construir casa de madeira em de Paula Vieira., pedreiro, domiciliado e

,sJ propriedade, sito a Rua Marechal Deodoro da

I
resldente nesre distrito á Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704

Fonseca (f,undos) com �s dimensões 9 x 6 .. João Edital n. 4.048, de tO-7-56. Estrada Itapocú, filho 'de (antiga resil;Jência de Emanuel Ehlers)
Kanzler Filho, bras. - licença para construir um Frederico José Tai e Ouo Zeh e de Augusta Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças�uxado nos fundos do prédio da fábrica de facas Alwina Jacobi Link Zeh. _ Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas·
Jilraguá Ltda. com 8S dimensões 7x5. Angelo Pia- Ele brasileiro viúvo ,Ela brasileira solteira . Indutotermia _ Bisturi-détrico _ Electro-'Cauterizaçàó

.

zera, bras: .� .. a�vará de. habi�e-se; pl alugar -parte- operá�io, domiciliado � indusiriária, do�idliada- � _ Ráios Infra-vermelhos e azuis.
de seu predlo SitO a Rua Mal. Deodoro da Fonseca. residente nesta cidade á residente nesta cidade á ...----...--.-----------1IIiLuiz Jark, bras. - alvará de habite-se para alugar

,�.,

sua casa sita a Rua Barão do Rio Branco. Conrado
Leier, bras. - licença para construir uma casa de
madeira, em si propriedade, Rito a estrada Nova
(fundos) com as dimensões de 8 x 6. Tecelagem
Vitória Ltda. - licença para retelha.r e fazer pintura
externa em sua casa residencial síta a Estr. Isabel.
Werner Klein, bras. - fiscalização, vistoria e habi
te-se p/ sua C8sa recem·construida sita a rua CeI.
Proc6pio Gomes. Luiz Lorenzi. bras; - licença para
construir uma casa em alvenaria em s/ propriedade,
sita a estrada Itapocú, com as dimensões 14 x 7.

DESPACHO - Deferido
-

. Alfredo Mohr, bras. - licença para construÍrr
casa de madeira á estrada Jaraguá Esquerdo.
Herbert Erdmann, bras. - licença para construir
mausoléo na sepultura de Adolf Fíedler inhumado
no Oemitério Municipal desta cidade. Adele' K.

. Reiter, bras. - licença para levar a efeito diversos
reparos ém uma das paredes de sua casa residên-

TIPOGRAFIA

PAPELARIA

LIVRARIA

,

Impressos de todo genero Livros Comerciais Materiais Escolares Papeis de todas

as qualidades - Grande sortimento de Artigos de Escritório Baralhos Albuns

para fotografias Pratos e Bandejas de papelão, e demais artigos do ramo

CARTÖES DE FELICITAÇÕES DE TODA ESP�OIE PAPEL CELOFAN

"araguã do Sul Santa CatarinaCaixa Postal, 37 - Avenida Getulio Vargas, 350

se com casa de neg6cios generas alimentícios 'e
botequim, a rua Abdon Batista.
DESPACHO - Deferido nos termos da informal,.lão

Guilherme Moellet, bras. - requer cancelamento
dos impostos a que estava sujeito nesta Prefeitura
seu estabelecimento comercial.

DESPACHO - Cancele-se

Alfredo BarteI, bras. - requer certidão si o

mesmo requereu em. Abril de 1955 alvará para
construção de uma casa residencial e si no mesm!)
requerimento foi nomeado o responsável técnico
pela construção, em caso positivo qual seu nome
e registro no CREA.

_

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em'

12 de Julho de 1956.
.

P. ELEONORA PLASTWICH
-

Resp. pelo DÉEAS - Escriturário "Z"S"

qial sita a- rua CeI. Procópio
-

Gomes. Oswaldo
Borges, bras. - habite' se para alugar sua casa sita
a Rua Preso Epitácio Pes8ôa.. Alberto Maiochi,
bras. - licença para retelhar e fazer pequenos re

paros em eua casa sita á Rua Marechal Deodoro
da Fonseca. Eduardo Silva, bras. - licença para
estabelecer-se com pequena ofioina de concertos de
sapatos, bem como com barbearia, a Av. Getulio
Vargas (fundos). Ginásio São Luiz - licença para
demolir a parte antiga de seu prédio sito a Rua
Mareohal Deodoro. Octaviano LQmbardi, bras. -

licença para estabelecer-s6 com padaria diária e

generas alimenticios, a Estrada Barra do Rio Cerro.
,DESPACHO - Como ,requer

João Küster, bras. - licença para efetJ]ar pin
tura interna em uma das salas do prédio do snr.

Walter Janssen,
-

sito a Avenida Getúlio Vargas.
José Rosa Vieira,- bras. - licença para estabelecer-

'f

;oo�oo��oooooo�oooooo�oooo��oo��oooooooooo�.oo��oooooo�oooooooooo�oooooooooooo�oooooooooooooooooo�
00 00

I CASA SONNENHOHL I
00 �

; ;
,�

BIOICLETAS marcas MONARK - SPORT - MERCSWISS 00
00 REFRIGERÀDORES marca "OLIMAX" (Tipo novo agora equipado com o melhor. conjunto compressor do Brasil) 00

m MÁQUINAS DE COSTURA (Estrangeiras e Nacionais) FOGÕES a Gaz (da afamada m�rca "JUNKERS" �
00 RADIOS - RADIOFON-ES . RADIOLAS (das melhores marcas) 00

; REFRIGERADORES Comerciais SORVETEIRAS INSTALAÇÕES dé Camaras· Frigörificas ;
'00 00

; Os melhores artigos aos menores / preços Vendas tambem a 'prestações ;
00 00

�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.m�oooooooooooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooooo��oo�
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E S, P O R T E S. Estrela 2 x;[onl!uno Dilra Rainha
. .' .

...

.

. Agua Verde 2, do ßgua Dl!rdl!
,/ 1,)' '. Responsáveis: J. ANDRA[)E e WOR I, tO�:�:p�;E��a!a�;�: IRESULTÄDO DE DUAS APU�AÇÕES

.
, Final: 'Empate 2 x 2.

M ..' - r

Ih
'

Marcadores: Nique 2. Conforme é do conhecimento do ,público
ereC1a me· ,

'0r para o Estrela e Pereira ,Jaraguaense,
.o Clube Agua ,ver,de Iançou: recen-

, , e Bagé para o Agua tem.ente o concurso para eleger a ral.nh!1 da
"

Verde.
'

. 'soC1e�ade:" o qual v�m alcançando? mais 'InyuI-,
,

I B I' f
. ,Juiz: Antonio Smeha. gar. mter�s8e no seio dos despo�tlstas locais e,

SO'r'·e o o a, og'o Prelímínar: Empate lx1. mUI especíalmente- entre, es aíeeclonàdos agua.-,'
, Renda: Cr$ 1.91000. verdeanos.

_.,

.

;
" As .duas apura�me'B Já realIzadas, obteve os

Venceu o João Pessôa por 1 x O Walter: (contra) o marcador
ESTRELA: �8ni, f-l?i. seguintes. resultados r

I des e MorettI, Getulio, 'I" E
�

b B' 1"aos 8 minutos da fase inicial - Girola contuntido a altura do Valério e Renato; Dalmo, 1., ugar: l�,�a e�e .
erto I

. '..

primeiro quarto de hora do primeiro .periodo, permaneceu em Nique, Zanghelini, Tião �. lugar: Ora�d8: KlItzke ,

f
I

R d Q d e Daniel.
.

3. lugar. Cac�ldi;l: M�nßgotto.campo apenas para azer numero -. en a -

.

ua ros
AGUA VERDE:, Ticó, 4. lugar: ' ReCl�vla �IcolluzZIOutras Notas Sohünke e Paiva' Horá- .5. lugar t.. Nelzíta Khtzke

Em prosseguimento ao cam- entretanto Adolfo, únicainente 1. tempo: João Pessõa lxO. vio, Mabinha
.e' Liba; 6. lugar: ,T�rez8:,Gonçalves

peonato da Liga .Jaraguaense pela sua combatividade o que Final: João Pessôa 1 x o. Ägenor, Bagé,' Pereira, .7,. lugar;" N�ld�, �un�e '.

de Desportos, tivemos na tarde mais agradou. No Botaíogo, M.arcàdor: Walter (contra) Francínha e Dorfval. 8. lugar: B,��Dllga 'p�COllIde domingo na localidade de Antoninho I na defesa foi '
�

I 9 1 Ed P 11
Itapocuzínho, iniciando a se- indiscutivelmente o ponto alto aos 8 minutos da fase inicial. . ugar:_ ,Ir, ICO I

gunda rodada do turno, o do quadro, acompanhado de Juiz: Jorge Ersching. '10 ..Jugar: An�lore,s I!-0sa. ,

encontro que reuniu os qua- perto por Tarcisio e pelo Renda: CrS"I.70.o',OO.
B d· 3

.

dros do Botafogo e João improvisado zagueiro Anto- Prelímínar: A pira tes do aepen I XPessôa, num prélio que sina-o ính II N t d - A' S n

B 'f
-

3 S 1 2n nno . o a aque a gran e Joao Pessoa, 6 x5... _" _ ota ogo
'

e' e tO·agradou pelo lado' técnico, figura foi sem dúvida o novato

J P
�

, ,

mas-pelo menos notou-se muito extrema Acácio, que vem na Quadros: JOÃo, PE"SSÔA: ,

oao. essoa 1 X S I 3
'

"

espírito de luta e .. bastante verdade [ogando um bom tu- l Olaudío, Floriani e 'I'íão; Bal- ,
, e' eto 'E't -1empenho por parte dos 22 tebol, sendo Olívío, Andrée, ,

"

s re a'homens eIIl. campo. Dêsde ,P Zico apenas batalhadores. loquinho, Alidio e 'Zéppí; Mu- 'L '1" R 'Abd .

'

. ,.

d su fl rara, Etti, Adolfo, Edgar e .0. Ca. ua . on Local'. Barra R'I'O Cerro.miCIO o pre o, via-se o a- Dirigiu o encontro o snr. B t t"grante equilibrio de forças, Jorge Ersching, cuja-atuação Nestor.", 11
a IS a.

. 1. tempo.Botatogo ãxü. Local: Guaramírím,
com os dois times procurando pode ser considerada aceitá- BOT�OGO': 'Mário, .

c:tirola F1.. temI<pOB' Emp�dt.e3{)xol· Final: Empate. 3 x 3. i. tempo: Estreia 2 x 1-
encontrar o caminho das rêdes, vel, (AD;tomnho TI) '� .Olindo; An: ma '. aepen I x. Marcadores: Acácio 2 Final: Empate 2 x 2.mas as defensivas evidente- .,

OUTROS' DETALHES tonínho, I, Tareísío e Walter, Mareaderes pI ordem' Z' B t f .

mente tinham superíorídade Olívio, Antoninho TI (Gírola), J B II
.

h
.'

H
.

e ' ico para o o a ogo - Marcadores: 'I'íão e

trente.aos dois ataques e-não Local: Itapoouzínho.. André,-Zico e Acácio.
' �rge, a oqinn 9, a-

e Witittz 2 e Palma para Zangbelini para o Estrela
permitiam consequentemente !Dl!l.t�n e GUldo.. o Seleto. e Witittz e Palma para
as conclusões com êxito dos --

. ·:Jmz.: �ar,Y.' Líetz. Juiz: Antonio Maba.
'

o Seleto.atacantes contrários. 'Eram

A V d '3'
t j, i' -Prelímínar João P

decorridos oito minutos quan-
. 'qua: erc e '

. } "

.

'. . �s- Preliminar: Empate 3x3. Preliminar: Aspirantes
do Ali,dio deslocado. a altura soa 5 x3:, Renda: Cr$ 930,00. do Seleto 4 x 2.

dt.a extremtra eáqluer�ba fezáPar- . A'
• '2;'

Renda. Cr$ 2.435,00. Anormalidades n.ã o Renda: . Cr$ 1.120,00.
Ir um cen o a to so re a rea 'X

.

caral Quadros: BAEPENDI: houve. Juiz: Hary Lietz ..
botatoguenae; mas que, dada . "

'

G R"
,

a ausêneíado ataque do João aulke, einer e Octa-! Quadros: BOTAFOGO: 'EPessõa na área contrária, o to' 9'� 1:.
"
Rua .Abdon] p"enalty" de Paiva sõbre cílío: Tsranto (Améríea- Mário, Olíndo e Marinho; Quadros: S E L TO:

1 - ta
.

) Z' S h d Alvaro, Oswaldo. e Cali;alnce �áao aparen v:a PMená�o Batista. 1. té,m,P9: ,EIQ: Arthurzinho, dtransfor· no, ICO e c wer tne.r; 'Lombardi, Tarcisio e
M' O t To hú'atragnUqmüilJamqUeentOe asreqUpelrreOpararvlaO pate 1;,x.1. FiI�.al: _Agua m�ndo em lance fóra de Guido, .'AmericallO (Ta- Walter;Zi,co, AntoI).inhoII, UO,;· res es e,

_

n ;
, ,

t· J H'l A é
. T Silvinha, Mirão,' Palma,

para a,panhar. a pelota. Ato Verde: 3x2, Marcadores: área.·� 'ran O), orge,', amI ton ndr. Antomnho Il e
W Pcontínuo, surgiu o médio es- Francinha; Bag� e Age.�,

.

í;\ d . AGUA V,(;lR I e _Tu�i,bio. "
'Acácio. itittz e uga: ,

querdo Walter procura.ndo nor ,pflora os visitantes .e �ua. ros. . � -_. JOAO PESSOA:' Clau- SELETO: A.lvaro., Os- ESTRELA: Osni, "A'tci:
interceptar o centro e' o fez

Ab 1 Nê
DE:; LIte, JaIme' ,e Pl:uva; d,io,' .

Floriani ',_,e Tião', w,àIdo e Cáli', Mir.o, OI',es- dAS e.' ,Mor,ett.•. ·, D�niel.com grande infelicidade man- e e n� . p'�ra os Liba, Mabinha e Grimm; '(

da�l(j,Q "J}., p"'!:l,1_Q1_!:I, cO-Q,tra ,!!:Jla� ,Yfl�e,i�98., lR�..!.d..�: qrS.. ':' Ageuor." ,ßagé, , .. ,Pereira, Balloquinho, Alidio e tes e Tonho; Palm1!, Valério e ReIia'to; Dalmo,
proprias rede�, ao mesmo ,2,04o;OO!"A:spirantes: "Em- Z'�ppi;' Murarâ; ',,;"' EtU, Mirão, Lauro,' "Witittz e Nique� Zãnghelini, Tião
tempo que d�;'!locava tot3;1" pate 2 x 2. Juiz: Antonio F.r,anc.inha.6 Dorival. AdolfO', Ed$a'r'�'e "'.N,esto�. ·Puga.

'.

e Felipe.
.

.'
.'

mente o guardlao que haVIa 's h
-

ACARAI' Oh'" habandohado Q areQ para a<pa-
. me a, <:om atuaçao re-, ,-' ,:'. � lqU!I). o,

nhar Oj cQuro. Era a abertUl'f!, guIar, pOlS segundo cons- Yergundes �,e_ L.evmos ;
do 'plà.carc:('cl)Jo 'ten�i:i_ ao ,:(i)m1 tã deixou de assinalar Velho, AUberto e. A_l>êl;
da partida veio à'se I:lonstifuir aos 41 min,utos da fase I Arthurzinho, 'Tião, 'Nêrie,
para desespero dos botafo- f' litt' "f I L lú' L'
guenses no goal que derrota," }n8" um eg Imo ou, a e mo.

rIa sua equipe. Entretanto não
esmQr�ceu o quadro da estrela
solitária com' a. jogada preci
pitada, é bem verdade, mas

simplesmente infeliz de seu

defensor, pelo contrário, ati
rou-se a:iJ;lda mais ao ataque
procurando estabelecer o

empate. Todavia, o Botafogo ---- \
/'

positivamente estava num: dia COLOCAÇÃO POn"PONTOS PERDIDOS
aziago! pois dois minutos após
a marcação do tento, o za- 1. lugar: Baependi O P.·· p.
gueiro Girola num entre-cho- 2. lugar: Agua Verde 1 p. p.
que com Nestor foi seria!llen- 3. lugar: Acarai, Estrela, JO,ão Pessôa e
te contundido, sendo retirado S I t
da cancha para ser medicado,

e ti o

voltanl;l.o 20 minutos depois 4. lugar: Bötafogo
par� �sómente fazer número

ARTILHEIROSna ponta esquerda, indo então
Antoninho II' ocupar a' zaga
direita do quadro de. Barra
de Rio Cerro. Mesmo inferio
rizado numéricamente e no

marcador, o quadro alvi-negro Nêne e, Abel (Acarai), Zanghelini e Tião (Estrela),
lutava' 'de igu�l para. igual Ftancinha, Agenor e' 'Pereira (Agua Verde), l3allo
com o adversárIO!, que �l�a�se_ quinho (João Pes'Bôa}e Zico (Botafogo) com 1'1entode passagem nao fOI nem

'

'<,
. '.' •

sombra daquéla equipe que ARRECADAÇÃOtão bem se houve séte dias
\ . , " t I:J ',' ,7 •

"

,�. � �."'" .• ".

B!:�en���N��te ��f[:�t�Ujog� rende�:md'�ai� pP�;��i�i�s d�oß�� a�O.rZo,8Ô.mpeon a to {?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::::: .. :::::::,::::::::::0::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{::::::\ã,

desenrolou-se até o seu final
' ,: 'i

com o Botafogo forçando a ATAQUES MAIS PQSITIVO !,:.!,;. r ., _ , •• i::":i'marcação do tento de,. em,pate,. .

ao passo que o João Pess9a '1. 'lugar: Aguâ' Verde e Seleto com 5 tentos li

C-"
-

'c.

f' J tt
II

i���r�::�f:át:�idr�1� �: 'fl�-::�� .. �:!�:;diJe _!3otpafog,?
',; ..��:, 324;

,

:'" i'li"li.:1 '�--a', e 'u' e :.l
..
:i"i

...
:lconseguiram as duas vangúar- -4'. ugar:

'

A�aral e' oao essoa com

das, po�s'o dominio d�s �'efe� DEFES(.Á:S MENOS VASADA li ii
sas ,fOi flagrante desde

.Q," ..

inicio até o fim da peleja. 1. lugar;; Baependi com 1 tento II . .
- 11Assim, em que pese os esfor-

2 JA" J
-

P
A

o 3 '1>
:. T.,O.'rre_ta�ão e Moage- :1

<;los dos alvi-negros, o prélio . ugllr: caral e oao essoa cm, ' II .".. ••• II

chegou ao seu final com a 3. lugar k: _E.strela, Agua Verde e .'" j H ,-

�d
. ti

;��;:�!��:��S� 4 logo,.: ��I�.'�gO .��::: L: i
....::.'.;.;,i: '-'ÇA a-L. ·fI. ;_ ...O TT E ;:�""::':'�.....:;para o Botafogo, si levarmos ARTILHEIRo' NEGAT1VO

em con� ter atuado pratica- ..

mente com 10 elementos e Walter (Botafogo) com 1 tento - (jogo Bota· fi
ter ainda sofrido um goal fogo x João PesEôa). JARAGUí DO SUL Rua Angelo Piazera, 144 SANTA CATARINA i!

naquélas circunstâncias. Um Hempate seriaindiscutivelmente C dA· t i,!,o melhor resultado para o ampeonato e spl'ran es

desfecho do encontro. No
quadro vencedor a figura do
veterano Alidio mais uma vez

pontijicou, seguido por Ballo
quinho, Zépi e .Tião na defe�a,
ao passo que no ata.que n:ão
há nomes a destacar, sendo

Número� do [Campeonato

2 p,,,;p.
3 p. p.

1. - Witittz (Seleto) Com 3 gols; 2. -: Nique I
(Estrela), Bsgé (Agua Verde) e Acácio (Botafogo)
com 2; 3. - Guido, Jorge e Hamilton (Baependi),

com 6.326 votos
"« 4.330 «

« 3.806 «

« 2.906 «

« 2.882 «'

.
'« 1.884 «

f'< 1.774 «

, « 1.714, «

« 1.312 ,«
.«

.

J.360 .

«

;,

, .. 1

,

'

','" 1

. _ .. ;_ . ,,,,_, '-_' -',". -' � .. "'::'.-

I·
I

I
r,

João Pessôa
Seleto e Acaraí
Baependi e Agua Verde
Botafogo e Estrpla

::

A ·Torrefação mais antiga de Jaraguá do Sul ii
o p. p. ..

ii

1 P Pli .!,.!.'. •. n

2 p. p. II !!
3 . p. ,p. �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::!J

Colocação por pontos perdidos.
1. lugar:
2. lugar:
3. lugar:
4. lugar:

com
com

com

com

':Carlos'
..... ).i _.

Hard,f, Jun.ior.

FAZENDAS ARMARINHOS LOUQAR

SECOS E .AÇOUGUEMOLHADOS

Rua Quintino BOC:lJiuvIJ N. 1551

.Jaraguá do Sul Santa Catarina

,)
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t955

Salário Minimomuniripio dI! ]öfílgUiÍ
� 11!U d�l�nD'DIDim�nlo

Os novos salários para 90. Região - Alagoas
todo o Brasil, decreta- ta. Sub-região: Maceió
dos, sábado pelo presi- - 2.000,00; 2a. Sub-região
dente Juscelino Kubit- - 1.700,00.

Fundação: 25 de Julho (1876) Equinos: 4.180 cabeças. sohek e que entrarão em 10 R'- S'Area do municipio: 977 km2. Suinos: 40.155 cabeças. a. eglBo - erglpe
Altitude da cidade: 49 m. Aves: 210.860. vigôr á 1°. de Agosto, Ia. Sub-região : Araca-
P,?pulação atual: 40.000 Produção de arroz: 137.976 são os seguintes i- jú - 2,200,00; 2a. Sub-

habltante�. sacas. Ia. Região • Imazonas região - 2.000,00.Zona �rbana e suburbana: Aipim (mandi6ca): 32.955 Sb' M7.500 habitantes,
. toneladas.

I a, u. -reglã<;>:, .anaus Ua. Região - Bahia
Zonarura!:32.500habltantes. Mílho : 7337460 uil

e demals M�n�c�plOs -

la. Sub-região: Salva'
Estabelecimentos comer- o... q os, 2 900 00 T t

- F d
cíaís : 174. Batatinha: 33.000 quilos.

'.'; errr O�IO. e e- dor, Ilhéus e ltabuna -

Idem industriais: 419. .

ral de Rondônio -

2.70000' 2a. Sub-região
Outros estabelecimentos: 165

Bananas. 2.400.000 cachos. 2.700,00; Território Fede- _ 2.400,ÓO; 3a. Sub-região
Estabelecimentos de ensino Café: 15.824 arrobas. deral do Rio Branco -

- 2200 (!lO' 4 Sub-região
primário: 58. C�fé -----: plantas em produ- 2,500,00.

" , , .

IGinásio: 1 ção : 400.000. '

2 R'- P'
- 2.000,00.

Escola Técnica de Comér- C fé I ta 280000
8. eglae· ara

12 R'- E"I S loO� -P64a3nOOOsnd°úzivas: . .

La. Sub-região: Belém a. eSglabo
- .�PIfI °V'ta� .

CiON: 1.
I R gi 1 1 v.os:.. as.

_ 2800 O·O la. u -regrao : I Orla

Ig��ia�: 3�. ona: . Leíte : 5.460.000 litros. .

Ei b _

. _

_
e Cachoeiro do Itapemi-

Número de operários nas Produtos origem animal'2 520aO' 00 uT .rt��laoF d I rim
- 2.800,00; 2a. Sub-

indústrias: 1650. (carnes): 314.732 quilos. .,; errnorio e e· ._

_ 250000
Valôr da produção índus- Queijo: 199.949 quilos. ral do Amapá: 2.300,00. reglao._ .

.,. .

trial: CrS 45.329.708,00. Manteiga: 141.641 quilos. 3a. Região _ Maranhão 13a. ReOlao - �� de J�nelr�.
,Vafôr da produção agroPE?- Doces de frutas: 815.843 la. Sub-região: São la

'.Sub-região: Niterõi,
cuäría: Or$ 99.175.977,00. I quilos. .

. Luís: 200000' 2à Sub- etc. - 3.500,00; 2a. Sub-
Valôr do gado e aves exís- Aguardente. 494.984 litros. ..:. ,,' região - 3.200,00.

tentes: Cr$ 126.123.900,00.

I (Dados fornecidos pela regrao - 1.600,00. .-

Bovinos existentes: 21.600 Agência Munícípal de 4a. Região _ Piaul 14a. Reglao - �..: P.aulo _

cabeças. Estatistica). la. Sub-região: Tere-
la. Sub-região : Sao

.

P
•

b Paulo etc. - 3.700,00; 2a.

I
sma e a r n a I a.:- Sub-região _ 3.600,00;1.500,00; 2a. Sub-região 3 Sub.

._

_ 300000'
.

_ 1.250,00.
a. reg��o . ,

�Cartas & Consultas 5a. Região. Ceará 4a. Sub'reg��o - 3.300,00,
Ia. Sub-região: Forta- 5a. Sub-reg!�o - 3.200,00.

leza - 2.25000' 2a Sub- 15a. Reorao • Paraná
região - 1800,ÓO.

.

la. Sub-região : Ouriti-

6 R'- R' G d d N I ba, etc. - 2.700,00; 2a.
a. eOlao· 10 ��n e o or e Sub-região _ 2.500,00;La. Sub-regiãç : Na.�al Ba. Sub-região - 2.300,00.
1.800,00; 2a. Sub-região

16 R'- S I C I
.

_ 1.25000. a. eOlao - an a a arma

la. Região -. Paraiba la ..Sub-região: Floria-
Ja. Sub-região: João nöpolis etc '. _

- 2.400,00;
Pessôa e Campina Grau. 2a. Sub-reg!�o - 2200,00;
de - 2.200,00; 2a. Sub- Ba. Sub-região - 2.000,00.
região - 1.800,00. l1a. Reoião - Rio Grande do Sul

8a. Região - Pernambuco la. Região: Porto Ale-
la. Sub-região: Recife grs, etc. - 3.100,00; 2a.

e Olinda • 2"'00,00; 2a. Sub-região - 2.90Q,OO.
Sub-região - 2.200,00; 38. 18a. Regiio • Minas Gerais
Sub-região - 2.000,00. la. Sub-região: Belo 1 _

Horizonte, etc. - 3.300,00;
2a. Sub-região - 3.100,00;
Ba. Sub-região - 2.850,00.

19a. Regiio • Golas

1 a. Sub-região: Goiania,
etc. - 2.400,00; 2a. Sub
região - 1.800,00.

.

20a. Regiio • MaiD Grosso
1 a. Sub-região: Cuiabá,

etc. - 2.300,00; 2a. Sub
região - 1.70Q,00.
21a. Região: Distrito

Federal - 3.800,00; 22a.
Região: Terrltórío do
Acre - 2.900,00.

t Danksagung
Tief erschüttert teilen wir allen un

seren Verwandten, Freunden und Bekannten
mit, dass der Allerhöchste meinen liebe� Mann
und unseren guten Vater

.

. Ernesto Lernke

am 17. Juli im Aller von 39 Jahren nach lan

gem Leiden in die Ewigkeit abrief.
Von Herzen danken wir unseren lieben

Nachbarn, die uns waehrend der schweren
Stunden hilfreich zur Seite standen und beson
ders Herrn Pastor Karl Gehring fuer seine
trostreichen Worte im . Hause um am Grabe.
Wir danken Herrn Dr. Fernando Springmann
und allen, die dem Begräbnis beiwohnten und
Blumen und Kreenze sandten.

Der Verstorbene hinterlaesst seine Willwe
,

Linda Lemke, geb. Glasenapp
und 1 ll1inderjaehrioe Kinder.

A. R- - São Bento do Sul. Em outro local
desta folha publicamos a nova tabela do salário
mínimo.

E. A. V. - l'lraguá. A carta de fiança leva
selo proporcional sôbre o máximo da fiança.

Motorista - laraguá. Um automóvel de
aluguel 1952, de maís de 1.800 quilos paga de
Petrobraz Cr$ 1.600,00. Os fabricados até o ano
de 1945 estão isentos.

NACHRUF / Wir fuehlen alle groseen
Schmerz I der Vater von uns ging, I denn
an dem Vaterherz r ein jeder von uns hing I
Wir hätten ja so gerne ihn gepflegt noch alle
Zeit, I der liebe Gott er nahm 'ihn in seine

Ewigkeit. / Wir beugen uns dem ôchlcksels
spruch I des hohen Himmelsherrn, I gelitten
hat er hier genug, I wir hatten ihn so gern. ;
Auch unser Schmerz, er wird vergehn, so Gott
will, mit der Zeit, I wir hoffen auf ein Wle
dersehn / dort in der EwigkeH, Amen.:

FAMILIE LEMKE

Herdeiro - Ouaramirim. Para a doação
de pais e filhos a um determinado descendente,
deverá a escritura ser assinada por todos. As
compras feitas por íntermedíärío, quando provada
a má fé poderá ser anulada. A ação prescreve
em 5 anos da data do falecimento do doador.

�
.. /J
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1
II I CASA KOPMANN --, h JORGEMAYERLES.A.-ComércÍo i
ii H. KOPMANN II� ATA4CliDISTAS -=- CASA FUNDADAEM 1918 iii Rua Mal. Deod-oro, 240: J A R AG U Á DOSU L II � tli ii} Av. Gelulio Vargas, 998 - Caixa_Pusfal, 609 - Telefone, 39 - End. Tel. "JOMA"

�ii
RÁDIOS _ MÁQUINAS DE COSTURA _ BICICLETAS

!i

,
J O I N V I L L E Santa Catarina

1iMATERIAL ELÉTRICO - FERRAGENS .,.-- FERRAMENTAS é
PÉOAS E AC�SS6IÜOS PARA BIcrÇlLETAs Compradores· de produtos

� oolorrlele em grande esc-ala
TINTAS ESMALTES VERNIZES, ,_

iPI N C É IS B R Ó C H ASES C O V A S II �
_ E TODOS OS PERTENCES AO RAMO DA PINTURA _ ii } IMPORTAÇÃO e 'EXPORTAQÃO

- li 1, de Secos e Molhados, Armarinhos, Ferragens, Louças, t
Representante e distribuidor da « L i qui gás)) II t e Vidros, Conservas, Perfumarias, Papeladas, -

etc. �
_ iil1 '

'-
-- ..

' .

.
- !

:
__ _ _ ..-._ _ __ _._ -._�.i � ���@�������

_ H _ H _ _ __ _ __ __ _ _........... ���
,

<!J

-_ ..
--

V'f�%UW&UM!UVAíí� . .

.
.

: "

: �WH 1Jl1fKWAi<�
.. ,TRANSPORTADORA' ANDORINHA

."MATRIZ:: JARAGUA DO SUL PRAcçA RODOVIARIA

, , ,

B L UMENAU _ Hotel São José - Rua 15 de Novembro _ Fone, 1504

TIM B Ó Hotel Pahl :

'

IN D A I A L -' Hotel Hardt -. Fone; 05
RIO DO TESTO _ Hotel Henning.

C O R U P Á
..

_ Padaria Thieme.

Horario �e Partidas e Chegada. dos' Onibus
\

A ',II- 'PARTIDAS II CHEGADAS -1 ':,' DB \_ II· A II RAIHIDAS I II' :CHEOADAS
==��=�=B=lu=m=e=n=au===TI==6,=50=-=9=,5=0=== 9,15 _ 12,15, . '1_ ,

Indaial 9 - 15 9,15 _ J5,15
Indelal 6,15 - 12,15 9,15 '_ 1"5,15"

- �!

"imbó" -- Rio do Testo 9· 16 9,45 .. 16,45
Rio do Testo 6,15-12,15-6,50 8 - 13,45 - 8,15 Jaraguá do Sul 9 - 16 1I,3u _ 18,15
Timbó '6,t5 .;. '12,15 .8,45 - 14;45"

, � -. Corupá' - ,- k-9 - 15
Vila' It.<?up.a.va r 1;,9,50, :" �g'�?"t6'30::':'/ "

.,!, I' Blum·:.eoau" 8=:-=====�11======� Corupa . t .' 12,10 - 1,5,45" , " _, ,

_

-9-,15

_Jaragu� �o S�l. ,�12��0 -'H),i�º�"_'; .. J.5,1._��-�J�,·l.'5__
. ....

Ri� dO' T�S�O
",

"', '�i:ra��
-

.
- ...

� � �� �,1_516 15,15

e:fa �::,J;,�s�� :�::z l���:�>,"": ".. .�

-

���;fdO Sul iZ: l�:�: - 17 :�·�·llJ:�g-18,11i
Corupá 12,50, I . lareguã ao SUIII 5=-==1=7=,t=5===ii======
Timbó 8,30 - 15,30 I 9 _ 16 : > \ I (;����p.� .\,\ L '-,

. �:I
' �'3M:r�'u "

\ g, I' ,
'.

, Rio' do Testo .. 8,30 _ 15,pO,.

'I"
�,45;_: 16.45 {',

.

Jaraguá do Sul
'

8,30 _ 15,50 11,50 - 18,15' ,.:

-li" Blumeriau I 11
Corupé 8,º0 12 Vila Ituupava

,
_ . _ )ara��á do ,�ul ,1-6,50

,
.

i I
'"

� ",;;, Blumenau
,

, ;'·-l

Indaial

A N,,',D, A',R- 1'- N-H A'\., ','. -, \J '.'

Age�cia: BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 619 � Fone, 1455 - JOINVILL_E - Rua 9 de Março, 572, - Fone, 405

Morario ,... Partidas e.Chegadas dos Onibus

---D-E--"""jj---A--""I""'I�PARTIDAS II CHEGADAS I DE II A PARTIDAS CHEGADAS

Blumeneu IIRio do Testo

IIIaragué do Sul I '

----------_.----------�------,�------------------�--------�--------���--------�-----------

10 _ 19
10 _ 19
10 - 19

7 • 16
8 _ 17
9 - 18

Iolnvllle
lolnville
Iolnville

6 - 14
7 _ 14
8 - 16

9 - 17
9 - 17
9 - 17

Blumeneu
Blumeneu
Blumeneu

Ioínvllle
Iaragué do Sul
Rio do Testo

(
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P O V O iBEüFllEiiElllEilllbEEIEE:lE!iE5!==�s, :=�!IJ
�. e res Malelt�::alu.t;::�deira I- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

,,& I M inancora"
..

���������mM__�__���1 Em�asas&asF��M l

I II É um predute do. Laboratório. MINANCORA I,rll Nesta data consagrada ao nosso .Colono, é
II .1 L .....�in·�ÍI

para nós um p�aZ;ßr por de lado OS afazeres roti-' �

neiros e aproveitar a oportunidade par� expressar 'IIa nossa admíração �. êstes "l;)J�a,vos soldados' da' pro-
dução agrieola, que construíram os alicerces dêsse I
importante centro agro-Industrial do Norte Catarinen- � I'

. se, que hoje completa 80 �6E\ de fecunda existência. ti
Co'rnércio e Indústria

, I:

I
���1j)

CORREIO DO
- DOMINGO, 22 OB, JULHO OB 19MANO XXXVII ..:_ JARAGUÁ DO SUL

'MASSAS
u IMEflTlclAS

Germano Stein s. A. I

J SEMPRE
.JOINVILLE

1_'_ AS MELHORES �

_

- r

L oe A.I S
Visão.. Recebemos o suntos gerais da religião qual seja amparar, es:" , ,

primeiro número do nono e instrução pública. clarecer e r�a�ilitar �d- Câmara MunicIpal. Sob a talhes, para aquisição a reute, nesta eídade, o sr.
volume dessa conceítua-

Denúncia." O sr. Je- d�s os brasíleíros atín- presidencia do sr. Mario vi�ta ,ou por fínancíe- Guilherme Schmidt Jq�
da e útil revista.

nésco de Oliveira Castro gídes pelo Mal de Hansen. Nicolini esteve reunida mente, 'de tratores Fiat nior, .Iílho do índustrlal
Como de costume tam- CA M

'

bêm o presente -exem- teve a gentileza de nos ReSistência. Deverá a amara uníclpal, teI_l- p!1ra a lav<>ur�. Esse s�r- sr. Guilherme Schmi�t e

plar traz farto noticiário enviar o folheto conten- circular dentro de pou- d� entre outras propost- VIÇO s�rá feito por I�- sua e�posa Olga NeItz�l
e criticas sôbre os maís do a denúncia que fez cos días. um novo sema- çoe.s votado. as segum- termed�o da ,SecretarIa Schmldt: . .'

,

" ao sr. Ministro da Guer- nárío a ser editado em tes :
. .

da f\.grJpultura., , �os. distintos ,!o�vos_�fiI
variadös assuntos.

ra com o subtítulo "50 Florianópolis, sob a di- Por solícítação do sr,
N

•

I C
. mais SInceras fellcltaçge�

E', uma publicação que an'os de tena,z, persegui- rapa-o dos' 'deputados vereado)." Augusto Silvio a;St,Clmldn o. om f?lhn!1s:l� do "Correio do ,Povd'·.,
ínteressa maís direta- " Vy ,

f äesí d
"

, men o e seu I muo '

-

mente aos homens de ção de Exército centra drs Paulo Bornhausen oram, esigna os os srs.
,

'

b
"

b 1
'

Aniversários: A'niversaria'�
negócios,' não deixando Placldo de: 'Castro", re- Voi�ey {}o'laç.o ,de oii� João J. Bert�li, Mal!ti�lJ;o ��e d!eJN;RE� ,.tJSÊt se hole ,'o sr. Jo!:!é' Er
entretanto de Iocalísar presentado aa pessôa de veira e José Huelse. Hauch e Erich Batista

MO ocorrido no día 5 schlug, alfaiate e membro
polítíca, arte e notíeíä- um seu irm�o. ,

O novo Oi'�ão da Im- ß�:ar;e:�:s�:!�!;� d� p, p':, estâ em regosí]o o do Diretório da UDN.
"

rio de Interesse geral. O tema grra em torno p�ensa catal'Inen�e de-
"D· d' Cl" O

", lar do sr. José Rocha e Na 'mesma data o 'sr,

Com 64 páginas, exoe- de Plaeído de Castro. díear-se-ha especíslmen- J laé P_o °l?n.o i sr.
sua exma. esposa Doa. Angelo Rubini, lndustrtél

.
'

- . proclamador do E t d te em manter a união os asqua im ez re- A'1· P
, .

R R C 'J Jlente mrpressao e servi- ,

,s a o
Dá' querimento solicitando Ice

..

edrí ocha. em' io êrro e osé .

ço de fotogravuras, é Independente do Acre, da Frente emocr tIca: ao sr. Prefeito orçamen-
' Felícídades 'a Juarez}Braga, 'filho do sr. Lauro

no gênero a publicação I
da def�s� desse e das

I 'j
to para conclusão das Anselmo. ,e

.
parabéns a Braga.

"

maís comple.ta no. Brasil, fPeel.rtos.e.g�lçoes que se tem
_

_ 'obras do esgoto na Es- seu,s, projenítores. ,

Festejou día 14 seu

A d

! I d C d' d aniversário o sr, VictorO rqul ioce��o.1 ,Publicação interessan"I' •

tra a orupä - Jaraguá. Bo as e PraIa. A data de
Viergutz,Temos também a VISIta te para os estudiosos da fr!ltor de fslelrts A Câmara aprovou em 18 do andante assinalou
Dia 18 aníversaríou-sedo O �RQ'l!I1�)lOCESA- história e 08 amantes da U U

I'
última :discussão o pro- a passagem do 25°. ani-

o ,'sr.
'

NO, orgao �flcial do Co- .'.. . jéto que autorisa o sr. versário de feliz consór-I ,�ugenio Gascho,

légi? Arquid!ocesano da ����fl���� ns�mp����ad: ,para servIços de Prefeito a fazer, Um ,em.
I cio dO,

sr. Pedro Winter, c?mef,CI,
ante

e,
m Itap00u-

capital de Sao Paulo. escrita. te�raplenagem, arro- préstimo para aquisição operoso industrial, e sua ZID�O.
COIQO de costume, a zeJras, etc.

,
de um trator "Continen- exlila. esposa Dna. Eleo- .

Dia 20 fez ano�, a me-

revista da qqal o Irmão Damião. Também re-
,Tratar com Jose � tal". Foi aprovado o pro- nora Winter. '_

mna Marlene, fIlha do

Atico Rubini é diretor, cebemos o número 21 da Narlochou a rua Mal.
� jéto _que altera o Código Naquela' data o' ben- casal Jos�é-Irma Nuoel!l�

focalisa não somente a reyista "DAMIÄO" que, �eodoro, 1011, nesta Tri!>utário. ' quisto casal teve!:ensejo .

Amanha a srta.' Marly,
vida interna daquele têin ,lima finalidade pa� � CIdade. � Onibus circular.' Para faci. de re,cepcionar, em sua filha d� sr. Seme �attar,
educandário, como 8!ó!- triótica e humanitária,L..............................___J litar o transporte entre aprazivel residencia, �le- comerc,a�te nesta clda,�e:
__��

'

__ �aci�ee�Cm��o�m��p�w�o�GuII�me����
A g r o p e c u á r i o c'cJoão amiga� que foram lev�r � srra. Yolanda W�lhelm�
Cleophas", duran�e os felicit.�ções sinceras em !llha d? sr. Max �lIhe�m, ,

festejos de hoje, a Em- regoslJo ao ocorrido. mdustrJal �est�, CIdade, a

presa Andorinha fará Pela feli� data os cum- srfa. Marglt, fll�a do �r.
circular u� onibus espe- primento� do: "Correio Leopold,o M�y, mdust�I�1
cial de hora em hora a do Povo'. nesta CIdade, o sr. Delfl-

partir das 8 da manhã lo·vado t"I

'

fl
no. R�duen�, comer�iante

até as 15 horas, partindo seo�oriia 'Ä��yawf:fe: eAml Rb lOt Cerf�loh; °dJovemda estação rodoviária. filha do casal Pedro-EIeo: Thno der o, ti. o

h'
o sr.

Tralores Auricolas. A Asso- nora Winter, contratou
eo oro msc mg; o

ciação Rural fornece de- nupcias dia 18 do ,cor- (Continua na pagina alemi)

Jornais & Revistas I
,

,COITRA CASPA,
, QUEDA DOS CI·

BflOS f DEMAIS

Ineçou DO'
IJrII1llUn CIBRUIJO.
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!I Pudim Medeiros '_ A- Melhor 'Sobreme'sa II
,

- J f t:
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•

I

.

({)) §albâ((}l (marca Begjstrada)

Virgem Especialidade
'dIa (]Ao W]E1rZlEIL llNJI))[J§1rJRllAl JOlllDlviHe s"sÃ� ylRCc",

•••
ESPECIALIDADE

recomenda·se tanto para rQupa fina como para roupa comum.
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