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ANO XXXVII - JARAGlJA DO SUL -:- Domingo, 39 de Setembro de 1956 - Sta. Catarina - N. 1.909

Sob a presídencía do com OB aumentos até As mercadorias deverão ser acondicionadas
sr., NE:'y Franco,' servín- 100% dos impostos de em sacaria nova, colocadas nas principais praças
do de secretário o sr, veículos e outros e aín- 'de escoamento do produto.
João José Bertolí e com da a não modificação do
a presença dos snrs. Ar- imposto de industrias e Assim, quanto ao arroz,
tur Müller, João Lucio protíeeões de que trata- por saco de 60 quilos, é
da Costa, José Pasqua- va a emenda do veres- esta a classificação: be
Uni,

.

Mario NicoUni, Au- dor Müller. A emenda neficiado, polido, tipo 2,
gusto Silvio Prodoehl, para modificar a arreca-I de grãos longos, 560 cru
Durval Marcatto e Erich dação do imposto dá in- zeiros; de grãos médios,
Batista, realísou-se maís dustrías e profissões ba- 530 cruzeiros; curtos, 480
uma sessão da Oâmara seou-se nas leis já exís- cruzeiros. Em casca, tipos
Municipal. tentes ,em Blumenau, 1 e ,2, grãos longos, 374
Aprovada a äta, foi lí- Joinvile e outros muní- cruzeiros; médios, 354

do o expediente, dele cipios, e tendo por base cruzeíros : e curtos, 320
constando um requeri- o registro de vendas. cruzeiros. O arroz da
mento firmado pelos snrs. Oontra ele se manifestou melhor qualidade produ
Artur Müller, Mario Ni- a corrente contraria, que zido no Nortae ao Nor
colini, Augusto Silvio" alegava que alí eram be- deste,' beneficiado e p(i)
João Lucio da Costa, neficiados os pequenos lido, 300 eruzeiros ; em
João José Bertoli e Erich e sobrecarregados os casca, 200 cruzeiros.
Batista, solicitando

-

a in- �rande� .comerc�antes e Para o feijão, também
serção em áta de um IOd!lst!Iais. Ao flOal, po� por 60 quilos, da vartevoto de pezar pelo fale- maiona de voto�, .fOl dade branca. 366 cruzei
cimento, na Capital da apr�vad.o _o SUbStI,tU.tIvo ros; 4e côr ou, rajadoRepública, do sr. Adolfo da vomlssB:0 de Legisla- 340 cruzeiros; preto, tipoKOD;der. Em discussão o ç�o e Justíçe que per- 3, 320 cruzeiros. Sojapedído, f�z �so d� pala- míte o aumento dos Im-

comum, 220 cruzeiros.
vra o primeiro sígnata- postos até 20% e tam
rio do requerimento que bem aprovado. por maio
traçou a vida do ilustre ria, o artigo 1°. da emen

eatarínense, A votos. o da sobre industrias e
.. pedido foi aprovado por profissões.
unanimidade.

.

Passando-se a ordem
do dia, foram aprovados,A.' em ultima di-scussão o

-requerimento de Onofre

G.0!lles, pedindo �m au- Do Diretório Nacional mula para 'liquidação
XIII? mensal e. diversos da UDN ne) Rio de Ja- dos débitos União para
proJé�os dt; .lels do. sr. neiro, recebeu o- díretö- com a Previdencia So
Prefeito solIc�tando �b�r- rio da UDN, diverso. eíal. (Adauto Oardoso).tur� de .crédítos .,FOI dís- projétos de leis apresen-I Da competencia dos mu
cutído e atendl�o em 'tados pelos seus repre- nicipios para aplicação
parte um requer�meJ?-to I sentantes no Parlamento. das verbas arrecadadas
de

. �rnesto C�erOlew�cz . Entre eles encontram- pela Legião Brasileira
solíoítando balx.a. de I�- se os seguintes: Instí- de Assistencia). (Herbert
postos.

.

Em dI�lgencla. tuindo o salário - familia Levy). Eleva os preços,
c�m �edld(ls de IOf�rma. e determinando a funda- taxas e premios dos ser
ç�o tiveram sua dlscus- ção para efetividade do viços postais - telegrafi
s�o suspensa .os reque- mesmo. (Aliomar Baleei- cos em 50% dos exis
r�mentos d� Cla. Telefo- ro); concedendo auxilio tentes antes da portaria
�Ica Catarl!lense. O pro- aos Estados subdesenvol. que ps aumentou. (Bilac
�éto de_ leI referente a vidos. (Seixas Doria). Pinto).
IOstalaçao de a�ua. e es: Criando a Nota de Cré- 'Esses projétos de leis
�osto. .

Por maIOrIa fOI dito Rural em conta vin- poöerão ser lidos· na

IOdeferI;do, de
_

acordo culada. (Rondon Pache- séde da UON, nesta ci
com as iDformaçoe� pres- co). Estabelecéndo a for- dade.
tadas pelo ExecutIVO, o

requerimento de Luiz ------------

Rühr, o qual pedia o pa-
-

& C Igamento de GrS 27.765,00, Carias onsu laspor serviços prestados
na Estrada São João, na W. S. - JARAGUÁ. São crimes de r�sponsa Doença das Avesprimeira administração bilidade dos chefes de Executivo: 1 - Não apre- ,

do sr. Waldemar Grubba.
sentar, proposta orçamentaria dentro do 'pra- A Associação RuralPor maioria foi dado
so fixado; 2 - excedor 'ou transportar, sem autori- de Jaragúá do Sul receprovimento ao recurso
sação legal. as verbas do orçamento; 3 � reaHsar beu comunicação da Feda professora Elli Len.
o extorno de verbas; 4 - infringir, pàte"Q.temeÍlte e deração Rural, de quenert Scbultz, removida e
de qualquer modo, dispositivo'da·lei orçaD;lentaria; foi positivadda a existenposteriormente exonera-
6 _ a probidade na administração; a guarda legal cia da doença de Newda do seu cargo, pOl' dOI dinheiros publicos; 6 - o não cumprimento das castle, ,nas aves do mu-perseguição politica e
depisões Judiciarias. nicipio de TiJ·ucas.ilegalmente.

Por ultimo; o sr. Artur C. W. - JARAGUÁ. ConveQl procurarem es-I Ass!m. ch.ma�os a

Müller requereu que fos- critório técnico para legalisar a sua situação re- atençao dos crIadores
se posto em discussão e ferente aos livros e imposto de renda. para essa grave doença,

.

votação, independente de TAREFEIRO _ JAR:AGUÁ Mesmo os tarefei- tdeVendo qUalq.uedr susPIei-, .

o . . '. a ser comUOlca a ans·parecer, pOlS o mes� ros, para terem dIreIto ao �alárlO-repouso devem petoria' Regional de De-Já se achava desde o dIa ter assiduidade. f S't' A' I3t de Agosto em poder T • •
eza am arla Olma, o

da Comissão de Finan- CONTR!BUINTE-JARAGUÁ..0 que a lei prOl- que poderá ser feito por
ças, o projéto de lei do be é .que o I�POStO ou taxa .seJam aum�ntados intermedio do posto 10-
ex'ecutivo que aumenta a mais. de 20 Voo !'- base de revJs�o poderá Ir alem cal, ou mesmo na Asso-
diversos impostos e a dess� I�portanCIa. �or 9xemplo: SI o aluguel do ciação. .

'

'em9da�m��oa�.p��0�m���QlmpO�oprefu��mbem�d. _

sentada elo requerente. rá a�mentar. �I o valor v�nal. do terreno urbano
... O C

.

d dDeferidoP o pedido, ini- valoriZOU, o Imposto territorIal urbano tambem NOTAS ta. N TI IAS ��fo:�IOdee::c��n h�I:��
ciou.se acalorada discus- pode aumentar.

- Em Petropolis apare- osso, mas irra�ia grande d
'

Á
. . . ezas..

são 'pois formaram-se A. S. - JARAGU . Sendo o salário miDlUlO ceu mais um santo. Um brilho. A poliCIa está in-
duas concorrentes de Or' 2.000,00, o seu desconto para o I.A P I é de homem cavando um bu- vestigando o caso. A venda é feita a Ion-
opiniões. Uma delas, che- Cri 140,00, fóra LBA: e as de�ais autarquias. Se o raco. para uJ!l poço en- -x-

.

g.o praso, .
3 �nos, com

fiada pelol vereadores consulen�e é mensalista, o seu ordena�o é aqu�le. controu uma Imagem de . O Governo do Estado um pagamento inicial.
do PSD que mantinha o Se recebeu sómente Cri 1.200,00 e aSSInOU recIbo santo que não é de ma-I está promovendo o fo- A primeira remessa foi
projéto do sr. Prefeito de. Cri 1.860,00, a culpa é sua. d.ira e nem de carne e mento do gado le.iteiro de 16 qabeças.

Câmara Municipal Tabelamento
A .morte de Adolfo Konder -
O aumento dos impostos

de Cereais,
P(;r decreto, o sr. Presidente da República

estabeleceu novos preços para cereais a vi�orarem
em todo o terrltorio.

cruzeiros, também por 60
quilos.
Amendoim por 25 qui

los, "graudo" ou "miudo", .

tipo 2, 135 cruzeiros e

Girassol, por quilo, en

sacado, tipo 2, com se

mente cheias e psroen
tagem normal de öleo, 3
oruzeíros. O trigo em
grão, limpo, sêco, ensa

cado, com pêl'O de 78
qui los por heotolítro
(varíävel de acôrdo com

o pêso
'.

hectolhrico), 4
cruzeiros por quilo.
Quanto à farinha e à

fécula dsmandioca, temos,
por 50 quilos, para a

primeira, do tipo 1, 110
cruzeiros ;,_ por quilo da
segunda. tipo 1, 3 cru

zeiros, pr,eço idêntico ao

eatabelecidô para a ta
pioca.
Pelo que vemos, o arroz

em casca está fixado entre
Cr$ '320,00 a Cr$ 374,00

Milho, do grupo "duro",
200 cruzeiros; "misto" e

"mola", branco, amarelo
ou mesclado, tipo 3, 170 por saca.

, I

.

'). .

.

-� UON,' trabalha Incendío
Numa Industria
de Madeiras

Pela uma hora da ma
c:jrugada do die 28. vio
lento íncentíío destruiu
uma seção. de beneficia
mento da firma lndustrla
de Madeiras Ianssen S. A.,
sita num, dos arabeldes
desta cidade. Dado o

alarme, muitos populares
acorreram ao local. pto
curando .salvar alguma
cousa.
A violencia das chamas

logo abrangeu .
todo o

edificio. Os prejuizos são
calculados em cerca de
Cr$ 600,000,00, havendo
um seguro de cerca de
Cr$ 10.000,00.

.

A policia abriu inquerito.

Adolfo Konder
Faleceu Adolfo Konder. A noticia re

percutiu dolcroeamente. na manhã de 24 do
corrente.

Morreu Adolfo Konder. E nos semblan
tes dos eatarínenses se estampava a tristeza,
a dor, pelo desaparecimento de um homem
püblíeo a quem Santa Catarina tanto devia
e que era amigo sincero, leal, desinteressa
do do seu povo.

Nacido na cidade de Itajai,· a 16 de fe
vereiro de 1884, filho do emigrado alemão
Marcos Konder e de dona Adelaide Flores
Konder, esta ultíma ainda viva e contando
96 anos de idade.

.

Fez o ginasio em São Leopoldo, Riö
Grande do Sul, formando se em direito em

São Paulo. Voltou a Itaja!•.estabelecendo-se
como advogado, dirigindo o jornal "Novida
des", que em seu tempo foi um dos orgãos
mais prestigiosos do Estado.

Logo depois ingressou na diplomacia,
ocupando destacado cargo no Ministério do
Exterior.

Em 1918, o governador Hercilio Luz
convidou-o para Secretário da Fazenda, de
onde foi eleito Deputado Federal.

Em 1926 foi eleito governador do Esta.
do, sendo uma das mais progressistas admi·
nistrações que o Estado já teve.

Em 1934 voltou ao Parlamento, tendo
chefiado a Batalha pela anistia politica.

Em 1945 foi um dos fundadores da
União Democrática Nacional, partido ao qual
serviu com grande lealdade.

Depojs de uma melindrosa operação,
veio a falecer na madrugada do dia 24, sen
do seu corpo trasçadado para Florianópolis
em avião especial, acompanhadO entre bu
tros do Brigadeiro Edual"do Gomes e do seu
sobrinho Antonio Carlos 'Konder Reis, De
putado Federal.

Seu corpo esteve exposto nO salão no
bre do palacio do governo, sendo dado a

sepultura com as honras de Chefe do Estado.

"Correio do Povo", apresenta a enluta
da familia seus votos de profundo pezar.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Câmara Municipal
Ata da Reunião Ordinária de 29·5-56

Aos vinte e nove dias do mês de Maio, do
ano de mil novecentos e eínooanta e seis, pelas se-

te horas, na sala do Forum, edificio da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul. reuniram-se os ve

reauores, snrs.: Ney Franco, João. José Bertoli,
Fidélis Wolf, José Pasqualini, Artur M(iller, Au
gusto Silvio Prodoehl, Erich Batista, Durval Mar
cano e Raimundo Emmendoerfer. Havendo núme
ro' legal, foi pelo snr. presidente aberta a sessão,
passando-se a leitura da ata, a qual foi submetida
á díseuaaão. O snr. Durval Marcatto� pediu a reti
ficação da mesma, no que äe refere ao pedido de
informação ao executivo, sobre a existencia de ou

tras fábricas congêneres da (tubos e artefatos de
cimento) e pediu fosse incluida na ata anterior, o

voto favorável do snr. Fidélis Wolf, sobre a isen
ção de impostos. da firma Bolsas, Oapri Ltda., em
primeira discussão. Seguidamente a ata foi apro
vada e assinada pela mêsa. O Expediente constou:

Radiegrama da Assembléia Legislativa Estadual.
RequerImento n. 30, do snr. Faustino Voltolini,
que foi encaminhado â Oomísaão de Legislação e

Justiça. Projéto de lei n. 21, do snr. Prefeito Mu
nicipal, Rendo encaminhado á Comissão de Finan
ças, Economia e Orçamento. Livre a palavra, ob
teve-a o snr. José Pasqualini, lendo um abaixo BS

sinado dos moradores da Estrada "Rio Novo", Dis
trito de Oorupá, no sentido de um apêlo para a

cobertura da Ponte "Rio Novo". Requereu tambem,
que o snr. Prefeito Municipal determinasse a fis
calisação dos ambulantes que vendem gêneros ali
mentíeíos, galinhas, etc., porque os mesmos preju
dícam grandemente o Comércio; bsm assim acres

centou o snr. João José Bertoli, fossem controla
dos os mascates, que não pagam os seus devidos
impostos. Posto em votação, foi aprovado por una
nimidade. Em seguida passou-se á Ordem do Dia:
Lido o .parecsr e a resoluçãe, referente ao reque
rimento do vereador snr. Artur Müller, que solici
ta licença de (30) trinta días, foram aprovados por Iunanimidade de votos. Parecer da Comissão de
Legislação e Justiça, referente ao Projéto de Lei
D. 19, foi aprovado em 2a. discussão. Lido o pare
cer. da Oomíseão, solicitou a palavra o snr. Raí
mundo Emmendoerfer, referindo-se ao requerimen
to da Fábrica de ColIJaS Capri; frizou, que não
ooncorda com o parecer da citada Comissão, poia
ie na verdade a mencionada firma, fabrica também
ohapéus de palha, não é motivo para ser regei ta
do o equerímento, em virtude de não ler este um

artigo idêntico, ao fabricado na outra firmá. 1sto
porque esteve presente nos trabalhos de confecção
dos chapéus, inclusive das bolsas, que são um tipo
especial "Rayon", do qual não existe fabricação
congênere nesta Muníoípío. O snr. Emmendoerfer
frizou ainda, que o requerimento em questão, já
foi apresentado á Câmara no ano passado e só
mente agora volta para ser apreciado, 'mas pelo
acima exposto, acha justo ser concedido isenção de b===========================

imposto. Ao que' esclarece o snr. Artur Müller, que
deu este parecer bazeado no oficio que em respos
ta o snr. Prefeito enviou. Com a palavra o snr.
Erich Batista, solicitou, fosse terificado se a firma
está patenteada, para não haver mais dúvida. O
snr. Emmendoerfer, frizou, se a Casa leva este re

querimento a tanto rigor, já devia ter pensado an

tes; pois numa firma de roupas, em que era sócio
o snr. Ernesto Czerniewicz, foi concedido isenção
'do imposto, não sendo a mesma instalada e exis
tindo outras congêneres. Indagou também, porque
motivo a presídenoía não se dignou em tomar pro
videncias. Ao que esclareceu o snr. presidente, que
não era neoessário tomar providencias á respeito,
pois não podemos duvidar das informações do snr.

Prefeito Municipal, muito menos ele enviar infor
mações capciosas. Acrescentou ainda, que de aeôr
do com o artiho 91 do Regimento Interno, terá o

mencionado requerimento, três discussões. Em se

guida o snr. Durval Marcatto, esolàreeeu seu voto.
Submetido á votação o aludido parecer, da men

cionada Comissão, foi regeitado por cinco votos
centra três. Livre a palavra, obteve-a o snr. Raí
mundo Emmendoerfer, solicitando informações 'BO
bre o Projét'o de Lei que visa aumento aos Fun
cíonãrles Municipais. O snr. Preeídedte-tntormou-o,
que o Projéto se encontra em poder da Comissão
til serio tomadas providencias á raspeíto. Seguida
mente, com a palavra o snr. Artur Müller, requereu
fosse nomeado um substítuto, para Presidente da
Comissão de Legislação e Justiça, durante a au

sência deste. O snr, Presiderite da Câmara, nomeou
o snr. Fidélis Wolf, para este oargo., Nada mais
havendo a tratar, foi declarado pelo presidente, en
cerrada a ,presente reunião, designando para a pró
xima, o dia 5 de Junho, com a seguinte Ordem do
Dia: Trabalho' das Comissões. Não COPlpareceram
á sessão, os snrs.: João Lucio da Costa e Mário
NicoHni.

Sala das Sessõel, em 29 de Maio de 1956.

(ass.) NEY FRANCO
JOÃO J. BERTOLI
FIDELIS WOLF

o novo

Uva a todos os lares

as extraordinãrías

vantagens que a

refrigeração elétrica

oferece para a saúde

e o bem estar da

famílía. CUMAX

atende rigorosamente, a
.

todos os requisitos de

.qualidade, beleza

e economia.

Capacidade 7 pés CUblCOS

Agora equipado com o novo compressor selado
P - 91. fabricado sob licença da

T E C UMS E H P R O DUC T· S C O.

ECONÔMICO-RESISTENTE -SILENe'IOS0
Mais de 100.000 Refrigeradores Clímax nos lares de todo o pais

__ lI�ma

COMPRESSOR P - 91

REVENDEDOR A.UTORIZ.&D,O:

lOII8IAIR
-
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Prefeilura M::::!�;: !:. �::agUá do Sul r��r;ST@Dirni:;=l
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito_ Municipal ii II

de Jaraguä do Sul, no uso das suas atribuições, II RUA :MARECHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 II
resolve: Conceder noventa (90) dias de licença pa- ii JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA' !!

ra tratamento de saúde, a Adelia Pradi Floriani, ii Secção de levagem, depósito de lubrificantes, I!
ocupante do oargo de professor, Padrão "S'· do ! combusnvel e acessórios. li
Quadro Uníeo do Municipio, n08 termos do art. II Lubrificação-carga de Baterias etc. li
168, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civ�s II \ II
do Estado de Santa Catarina, a contar do dia 15 II CONSÊRTO - RBPORMÀ, B RBTIPICAÇÃO OB AUTO- ,II
do corrente mês. ii'MÓVBL B CAMINHÃO. ii

,

Registre-se e cumpra-se h li
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,

_
2Q II! SERV,IQO RÁPIDO E GARÀNTIDO II

de setembro de 1956. .

J I!
WALDEMAR- GRUBBA lL... . . . =_ll

Prefeito Municipal
�._--._-.-------------------...---..---.-�.- -

Portaria Nr.. 115
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul,' no uso das suas atribuições,
resolve: Designar, Ivanilda Alcida Soares. regiona
lista, para substituir o protessor Padrão "S", Ade
lia Pradi Floriani, bem como lecionar o 20• turno

daquela e8001a, enquanto perdurar o impedimento
do respectivo titular.

_

Registre-se e cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 21

de setembro de 1956.
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal .

Importação - Exportação e Cabotagem
Questões administrativas

bem como todos os servlços junto à AlfAndega
de São Francisco do Sul. são executados com

pontualidade e presteza, dispondo para êste
fim de uma organização perfeila com escritó
rio e técni.cos.

Matriz:' Rua Babitonga,
23 - Edif. próprio - Tele
fone, 213 - Cx. P., 35 -

End. Tel. eBranco�

S. Francisco do Sul - S.C.

Filial: Praça General
Osório, 115 - Edif. eSaata
Julia. - Apart. próprio, 32

Telefone, 4773

C u r i t i b a - ParaDá

,

°

LõiePiiÚEIÁf SMINAiHcOOfir I
Vermitugo suave e de pronto Iefeito Dispensa purgante e dIeta!

'

·1SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-
ME o n,1- 1, 2, , e 4

.

�Proteja a saúde de seus tilhos e a :.ua p.rópria! Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras
Evitará muitas doenças e poupará cli�helro em Mercadorias para o elterror li1l BrasU e

remédios
, � Localidades Brasileiras -

- �

Compre boje mesmo uma LOMBRIBUEIBA}
,

.

MI.AICORA para o ·seu tilhinho.

�radlção
de mals de 20 anos, d. se"lços constantes

E. um produto dos Laborat6rios Minancora às maiores firmas do Estado e 4.s estados vizinhos. .

- jOINVILLE. .

Dispõe de páteos para <1epõsito de mêldeira
junto a.o quadro da estação e nos trapiches
de embarque da Conta da Cruz, bem como
arm8zem para depósito de mercadorias em g�
ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Oll jornal, que analisa e critica pesan
do a verdade, prellJta um grande ser

viQo ao leitor, aclarando suas apreciaQões.

2
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OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 30·9-1966

ESPORTES
,

'

�
Reeistro Civil

Números do Campeonato Irene P., Günther, Oticial In-terino do Registro Civil do
------

rv. Distritoda Comarca Ja-

COLOCAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS raguá do Sul, Estado. de
Santa Catarina, Brasil.

1. lugar : Clube Atlético Baependi com ã pp. faz saber que comparece-

O
,.

d f dA'�'«
Estrela « 4 pp. ram no cartório exibindo os

S proprlOS e eilos o, caral ã·« João Pessôa .« 1 pp, documentos exigidos pela lei
4. ,« Agua Verde « 9 pp, afim de se habilitarem par a

O levercm a derrola �:: ���:f�g� Seleto :: �� ��: casar-se:

P9r J. AN]I[lI(IR.ADE
\

,ARREOADAÇÃO Edita� n. 4.081, de 20-9-56
,

.' . . d D Adlmar Hornburg e

Agua Verde e Acaraí pre- na retaguarda, e, muito em- salvando-se unicamente pela O- campeonato da LIga Iaraguense
.

e e�po�- Elfi Doege
liaram na tarde de ôntem em bora, o recuo de Tião fôsse combatividade de seus ínte- tos, rendeu até o presente momento a trnportancte Ele, brasíleíro, solteiro,Estrada Nova, dando sequen- benéfico para o Acarai, o grantes. . d C e. 4221000
cía ao campeonato da Liga mesmo não aconteceu com ' Assim, venceu o Agua

e r'ijJ , , . marcineiro, domiciliado
Jaraguaense de Desportos, Levinos, que passou em eon- Verde não por ter apresenta- PRINCIPAIS ARTILHEIROS e residente neste dístrí-
cujo resultado final apresen- sequencia a ser figura deco- do melhor futebol, mas so- 1.) Janôt (Baependi) com 9 tentos _ 2.) Wititz to, em Rio Cêrro, filho
tou a vitória dos aguaver- rativa no ataque poís eviden- mente por tirar partido das
deanos pela contagem de temente o vete�ano zagueiro alarmantes falhas proporcío- (Seleto) com 8 - ê.) Zanghelini e Dalmo (Estrela), de Henrique Hornburg e

3xO, fruto mais dos erros do não possue qualidades para nadas pela equipe do Acaraí, Horávio e Bagé (Agua Verde), Adolfo (J: Pessôa), de Elsa Volkmann Horn-
próprio Acaraí,' do que pro- joÕar na ofensiva. cuja organização evidentemen- Zico (Borafogo) e Puga (Seleto) com 4 - 4.) Hamll- burg.

o �!�a:ente de méritos do ven- mosu�g ��:d:ti��l��:d�,o;�i ��n��!o: c�:v:::d�: ��:�� Ion e Taranto (Baependi)C' Getulio (Estrela()S' FIrBn)ci- I Elad,brasildeira:, �l�ltde�ra,
Não resta dúvida que a o deslocamento de Amandús jamais poderia conhecer ou- nha (A. Verde), Edgar J. Pessôa), Tira e eto e avra ora, onnci ia a e

equípe do Agua Verde foi in- para média esquerdo, onde tro resultado. Antoninho (Botafogo) com ã tentos. residente neste distrito,

:::n��e:���teos�;�e��a:� ��t�:�um momento se com- le�on2����� 1::::1':. �f� ATAQUEs' MÀIS POSITIVOS em .Rio Cêrro, filha de

nutos de jogo, mas também A atuação de Amandus loi não existir ataque no conjun- 1 I . C A B dl , com 19 t t
Brwíno Doege e de Pau-

não é menos verdade, que os bastante paradoxal, pois sen- to do Aoaraí, ao passo que 2: u;ar. S�let�
aepen I

«J 8 t:�t�: lina Doege.
três tentos da partida foram do indiscutivelmente o ele- na vanguarda merecem des- ã. Estrela 16 tentos Edital n. 4.082, de 21-9-56
obra, de gritantes falhas da mento que maís combatia o taque Feancínbe e Horávio.« «

defensiva dos. rubros, que di- adversário, era por outro lado ,O Acaraí jogando mal como 4.« Agua Verde « 15 tentos Werner Ullmann e

ga-se de passagem foi de uma o homem que mais compro- jogou. dificll se torna desta- 6.« João Pessôa « lã tentos Anita EIert
negatividade a toda prova. metia a retaguarda acaraíana, car elementos, todavia fazen- 6.« Botafogo « 12 tentos rNão quero com isso menos- pois no que díz respeito a do 'justiça devemos citar Fio, 7. Acarai ' 8 tentos

Ele, brasilei o, solteiro,
prezar o triunfo alcançado marcação. que deveria ser que não foi absolutamente

« «lavrador, domiciliado e

pelo Agua Verde, em absolu- sua principal função, falhou a culpado nos tentos que deí- DEFESAS MENOS VAZADAS residente neste distrito,
to, pois o conjunto alVi-verde olhos' vistos deixando o ex- xou passar, Mario Voigt, que It

.

h Iilh
em que pese atuar todo o trema 'contrário manobrar para nós foi o jogador mais 1. lugàr: C. A. Baependi com 6 tentos contra em apoeuzrn o, • o

segundo tempo com apenas sempre a vontade, advindo conciente da equipe e Lalú 2. « : Estrela com 9 tentos centra de Fritz Ullmann e de
10 homens, em virtude da daí o inicio da derrota de que também produziu ,a

con-,
ã. « : João Pessôe com lã tentos contra Erna Paul Ullmann.

contusão de Bagé, que não toda adetensíva, tento 4 -A V d lI':. Ela brasíleíra soltetra
voltou ao gramado na fase, Louve-se entretanto o em- Dtrigiu a partida o sr. Jor-

. « gua. er e com o tentos contra, , ,

complementar, mesmo assim, penho e a dedicação de ge Ersching, com bom traba- 5. « Acaral com 17 tentos contra doméstica domiciliada e

foi sempre superior ao seu Amandus, pois o maior erro lho.
' 6.« Seleto com 19 tentos centre residente neste distrito,

oponente, e assim seu triunfo a nosso ver não foi de Aman- O encontro apresentou mais 7. - « : Botafogo com 22 tentos contra em Ilha da Figueira, fi-
acabou sendo justo, porquab- dus, mas sim da direção téc- os seguintes detalhes: lha de Ervino EIert e de
to a equipe do Acaraí, a nica que o escalou naquela Local: Estrada Nova. ARTILHEIROS NEGATIVOS I Paula Dorn Etert

, excessão dos primeiros vinte, -posição, onde efetivamente o 1. tempo : Agua Verde lxO, Waller (Botafogo) com 1 tento - assinalado na
.

minutos, quando atuou regu- jogador é estranho. tento assinalado por Vergun- íd B f J
-

P � Een 1 4083 d 22 956
larmente bem, o restante foi A contagem foi aberta aos des (contra) aos 20 minutos. parti a OJa ogo x oao essoa.. ,1 a

.

n.. ,e -.

uma calamidade, principal- 20 minutos da fase inicial, por Final: Agua Verde 3 x O, Oswaldo (Seleto) com 1 tento - eseineledo na FranCISCO C. Brunken e

mente depois que seus joga- íntermédío de Vergundes marcando Francinha aos 22 e partlda Seleto x João Pessôa. Waltraud Drews
dores por sua alta recreação, (contra), num lance' que não Horávio aos 34 minutos. Vergundes (Acarai) com 1 tento - 'assinalado' Ele brasileiro solteiro
passaram a trocar de posições aparentava perigo algum, mas Renda: Cr$ 780,00. J A V de x Aceret '.

' '

!. '

e isto sempre em prejuizo do que, dada a excessiva. calma Preliminar: Vitória dos/As- no og�_ gua er
�

e x carar.
.' . eletrecísta domícílíado e

quadro. do zagueiro, aliás bastante pirantes do Acaraí -pela con- Tlao O· Pessoa) com 1 tento assJOalado no JO- residente em JoinvUe fi-
Vimos por exemplo Levinos conhecida! acabou .se compli- tagem de 2xL, go Botafogo x João Pessôa. lho de Franz Carl Br�n-

que iniciára de médio-direito, cando, pOlS então Já pressio- Quadros - AGUA VERDE: Ã k·
.

trocar com Tião, indo êste nado por dois adversários,I Atti, Paiva e Schünke; Pereira OOLOCAÇ O NO CAMPEONATO en e de MarIa GeblDer

joga'r na' ofensiva e aquele tent-ou lançar a escanteio e (Jaime), Mabinha e Liba; Jai- DE ASPIRANTES Thole Brunken.,
para seu desespero viu a pe- me (pereira), Bagé, Horávio, Com a derrota sofrida pelo João Pessôa frente Ela, brasileira, solteira,
i��o���:t!'tor ::a:�� ��ó�� Fr1ô�tt:e ����krio Voigt ao Borafogo, assumiu isoladamente' a liderança do industriâ�ia, domicil�a
que aguardava o atraso de e Vergundes; Levinos (T1ão), certame a equipe do Acarai. A colocação em con- d� e reSIdente n�te �IS-
bola ao seu companheiro. Alarico (Velho) e Amandus; sequencia passou a ser a seguinte· trlto, em Ilha da Flguelr8,
Esboçou o Acarai uma J,'ea- Arthurzinho, não (Levinos), 1. lugar: Àcarai',

.

com 2 p. p. filha de Guil�erme D��ws
ção EI por pouco não conse- Velho (Alarico), Lalú e Pinter. 2 . J

_

P
� Icom 4 e de Mathilde Boder

gue a igualdade, quando \ . « .. oao essoa p. p. '
'

Pinter frente a frente com ã. «,: Botafogo com 1 p. p. Drews.
Local - Nereu Ramos. Declaração
1. rempo _ Estrela 1 x o. A�dp:rdeu tXCelent� opor- 4. « : Estrela com 8 p. p. Edital n 4 U84 de 25,9 56

.., Final _ Estrela 2 x O. ::a �on�çõl1les r3�eL:{ú. em Pela presente declara. 5. « : ,Baependi com 9 p. p. Barthoid� B�chmann'e
Marcador, Getulio am. Assim com 1 x O para o ção, nós Angelo Manél 6. « . Agua Verde e Seleto com 12 p. p. Wally Zickuhr

Agua Verde. terminou o pri- E t M . . .

bos de penally. meiro periodo. Na fase com-
e sua esposa s er 1. e- p

Ele, brasIleIro, solteIro,
Renda - Cr$ �.1tO,OO. plementar, mesmo inferiori- nél, �ornamos PÚb�ICO rõxima' Rodada Hoje operário, domiciliado e

Juiz - Antonio Maba, zado numericamente, o quadro que nan são verdadeIras
Na Rua Abdon Batista Acarai x Seleto residente neste distrito

Preliminar - Aspirantes aguaverdeano predominpu na as imputações feitas à
�m c"'lrada Nova' em Três Rios do Sul fi�

cancha, isto em virtude repi- t L S h ·dt a.... a....... ßaependi x Agua Verde '

do Estrela 4 x 2. to, das séguidas falhas de
sr a. eonora c m! ,a Em Nureu' namos E I J P lho de Augusto Bach-

Anormalidades n d o marcação dos colorados, que qual conhecemos! vlv�n-
... K stre a x oão essoll

mann e de Ida Winckler
houve., neste periodo ainda mais se do dentro. dos prlDcipioS Bachmann.
Quadros - ESTRELA: I ::tuam, ao p�nto dde per- de honetldade e honra- .".0=::::::::.:::::::::::::':-':::':::::::::=':::::•••;::::::=::::::::::::::;..;:::::::::::::::::::::::.�_ Ela brasileira solteira

Osni, Alcides e Moretti; dois te:to�a���ç ;:era� ��n� de�, Qualquer not1�ia fi Ia It II • e ,.
ees e _ U II-

- fi domé�tica, domiciliada �
Getulio,' Valério e Renalo; solidar o triunfo do clube de ve_lculada em c.ontrárlO, ii I' residente neste distrito,

é d d ii li
Dalmo, Nique, Zanghelini, Estrada N_ova, por intermédio nao ver a eIra, e o JARAGUÁ DO SUL em Três Rios do Sul, fi-
Daniel e FeUppe. de Francinha e Horavio, am- uso do nome dos decla· li II lha de Erhardt Zickuhr

. O bos consignados unicamente t t· ,I ••.

SELETO. Alvaro, s-
por falta de marcação do

ran ?S, PO! erceIros, em ii' Medicamentos e Perfumarias ii e de Amanda �Ickuhr.
waldo e Cáli; Alvarengó, se.tor defensivo do Acaraí, sentIdo dIverso é com- li II .

Mirão e Tonho; Miro, onde s0D?-ente Fio e o estre- pletamente falso. II
Simbolo de JIonestidade II EdItal n. 4.085, de 26·9·56

Lauro Palma Wititz e ante Mano Voigt davam conta Jaraguá do Sul, 19 de li
Confiança e Presteza

'U Cópia de Edital'de Pro-
, , do recado

'

t b d 1956
'. A l'b Ih t d i:

Puga. Em res�mo, foi uma parti-
se em ro e. II que me or e a en e ii clama.s� de ca�8:mento

da despida de lances técnicos, Angelo Menél 11 e pelos menores preços ii recebIda do OfICial do
" 'Ester Menél 4\::::::==:::=:::==--=:====�:::::::::::.-=-=::::::==O== Registro Civil de Rio do

Testo.

Direção de J. ANDRADE Colaboração de WOR'

Estrela 2 x

Seleto O

João 'Pessõa 5
X Botafogo 3

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Ceiam; Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

Alfredo Lindemann e
Lucia Keske

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rio da Luz, filho de
,Augusto Lindemann e de
Matilde Hoffmann Lfn�
demann.
Ela, brasileira, solteira,

, doméstica, domiciliada e

,r::=::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::.::::::::::::::::::===::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::===:::::::::::::::::.:::=::::::::� residente em Rio do Tes·
:: I. to, filha de Marcos Kes-

" Empr- Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. ii ke e de Thecla Trapp
II

•• Keske.

li M:A%H.IZ: JOINVILLE ii
Eii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque.· II h- para que chtgue ao co-

II ii n ecimento de fados, mandei
!I Uma linha completa de motores IJacionais e estrangeiros de alta e baixa ii d' I
i!: •

I 8 V I I P E ,·1. passar o presente e Ita que
� rotaçao, para 220 3 o . So 60 cic os. A AR LHOS DE MEDI- 'bl" d Iii ÇAO _ Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS ii sera pu lca o pe a impren.

iI PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES" CASTIÇAIS LO-
il sa e em cartório onde ser'

!, OS d
' I' -afixado, dUlantt:! 1 \ dias.

ti ,e ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de !I alguetri soub�r de algum ,im-

IIIUZ
e torça de qualquer c:apacidade. Contadores OE a prazo. II petÜmento acuse-o para o�

I. A nossa seção de lDstalações atenderà 'com presteza a qualquer pedido de I: tios legais

!L_lDstalação de luz e tor�a. iI IRENE P. GÜ�THER
�-==================::".::::::::::::==:::::".;.':===:::=:::-_-=:::==J; OtlC13 Interino

/ PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMACOES,
COC'EIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPI N H.AS, ET,C.

���G�t��L
CONTÉMLoc.al - Barra ·Rio Cerra.

1. lern;:>., - Empate lx1.
Final - João Pessôd 5xã.
,Marcadores - Adolfo Õ.

ßrico e Etti para os ven

cedores e Tião (contra)
Olivio e Antoninho para
05 vencidos.
Renda - Cr$ 1.010,00.

'

Preliminar - Vilória dos
aspirantes do Botafogo
'por (> x 4.

BOTAFOGO: Mário; ,

Siegfried e Olindo; Ayro
so, Tarcisio e Walter;
OJ.ivio, Antoninho, Zico,
Pedro e Acácw.
JOÃO PESSÓA: Clau

dio, Emilio e Tião; Ballo
qUinho, Alidio e Zép,pi"
Murara, E t t i, Adolfo,
Edgar e Erico.

EICELEITES

ELEM�RTOs T�IICOS

I Fislor,o, Cálcio, Arseniato I
e Vanadato de s i d i o ,

TODlco dos convaleseentes
Tonico dos desnutridos

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 309-19&')6 4

Deutsche Beilage des. "Correio do Povo"
Nachrichten

Versetzungen. Der Lehrer und Notizen w: s. - JARAGUÁ. Fuer den Chef der Exeku-
Luciano Demarchi, der tive verantwortliche Verbrechen sind: 1. Nlchtvorle-den' G. E. Euclides da

Ueber eintausend Offi- gung des Voranschlages innerhalb der festgesetztenHandelssteuern, um was Cunha in Nereu Ramos
ziere des Heeres sandten Frist. 2. Die im Voranschlag angegebenen' Klauselnsich die Aenderung des leifere, wurde nach Ioln-
ein Telegramm an General zu ueberschrelten oder abzuschaffen. 3. Die AufheHerrn Müllers handelt, ville verserzt. Die Lehrerin
Juarez Tavora und erklär- bung der Klauseln zu volletrecken. 4. Sichtbar, odergurhelsst. Der Zusatz. der Ernllía Moretri Voltollní
ren sich sollderlach mit auf andere Weise, eine vorgeschlagene geserzlichedie Einziehung der lndus- wurde durch dieses Institut
diesem lllustren Offizier Verfügung zu brechen. 6. Die Rechtschaffenheit intrle- und Handelssteuern an diese Schule berufen.
in der Frage des Verkaufs der Administration und die gesetzliche Ueberwachungregelt, begründet sich auf Wi,r hoffen, dass die
von etomtschem Material. der reffentlichen Gelder zu hindern. 6. Die Nlchter-die schon bestehenden schlechte Situation" in der
Unter den Unterzeich- Iüllung der gerichtlichen Entscheidungen.Gesetze in Blumenau, sich dieser Grupo durch

Joinville und anderen Mu- die Schlaffheit der Dírek- neten befanden sich 87 C. "'I. - JARAGUÁ. Es empfiehlt sich, ein
nízlplen und hat als Basis tion befand, sich bessert Generäle, 66 Ob�rsten, 141 Buchführungsbureau aufzusuchen, um Ihre Situation
das Verkaufsregister (re- und wieder auf ein nor- �berS�!gtn�nts, 1277 MOd an Hand der Bücher und Einkommensteuer festzu-
gistro de vendas), Hier- meles Niveau der Unter- rore, o aupt eute un stellen. ' '

gegen sprachen dleGegner; richtsanstalten steigt. 230 Leutnants.
AKKORDARBEITER _ JARAGUÁ. Selbst die-die angaben dass hier- W hllmt"ake·tsfest A k I -x:- . .

d Akkorderbeíres muessen, um Anrecht auf die Gehalts-durch die kleinen /

und °d 17 f� d t· . mWohml- _In HPe!lr.oPohs Ist h�le er

h
..

h II Amen en . 10 e em o -

em eruger ersc ienen. ruhe zu haben, Beharrlichkeit haben:
o er $feste ten nges- teerlgketrsfest zugunsten Ein Mann, der ein Loch -

teilten, die groseen H�nels- der Kirche in Retorcida fuer einen Brunnen grub,
STEUERZAHLER - JARAGUA. Was das Gesetz

herren und Industriellen statt, aus welchem Grunde stíess auf eine Heiligen-
verbietet ist, dass die Steuern oder Taxen über 20%

bevorzugt werden. Zum HErr Artur Müller als sratue, die nicht aus Holz
erhöht werden. Die Basis der Revision kann ueber

Schluss wurde der. Geset- Preestdenr der Iaregueen- d FI· h
.

t b
diese Summe hinausgehen. Zum Beispiel: Wenn die

zesentreg durch ôrímmen- .

o er elsc IS , a er Gebãuderniete stieg, wird auch die Gebäudesteuer
rnehrheit angenommen, der s!r ôportllga d�� �am- g�ossen. �Ianz ausstrahlt. erhöht. Wenn der Kaufswert des' städtischen Landes
an die Stelle der Gesetz- proner, �elches fur diesen Die Polizei untersucht den steigt, kann die staedrlsche Landsteuer ebenfalls

b d d J tlz-K _
Tag zWlsch�n Estrela und Fall. Es 'scheint sich wohl erhöht werdenge en en un us IZ om B a e n end I auszetrazen .

d b
.

mission tritt und nur eine Velo" um eIDen, son er eren
•. ..

E hõh 200' I btl
werden sollte, verschob. Heiligen zu handeln t A. S. - JARAGUA. Das Mlndesrgehalr betragtr o ung von /0 er a� . .. Cr$ 2.000,00, Ihr Abzug fuer den I.A.PJ. beläuft sichund ebenfa�ls durch �tlm- Oie Sturme...Nach dem

auf e-s 140,00 (7%), ausschliesslich LBA und dermenmeh�heJt der Artikel 1 Wes!en, C�rltl�anos u�d In Rio da Luz, Gartbel- anderen Beiträge Wenn der Konsulent Monetsemp-ueber .dle Aenderung der Plortanopolls, litt au,:h die di, Corupá und anderen
fänger ist, bleibt das Gehalt dasselbe. Wenn er nurIndustrie- und Handels- Zone des Itepocütales Zonen verursachten die
Cr$ 1 200 00 erhielt und eine Quittung ueber Cr$ ...steuern. unter den Schaeden der Hagelschauer g r o s s e n .,

. .

S h Idstarken Stürme, die zuletzt Schaden in der Landwirt- t.860,00 ausstellte, so Ist e� seme cu.

ueber den Staat nieder- schaft und den Wohnhäu-
_

gingen. sera.

Munizipalkarnrner
ZUM TODE ADOLFO KONDERS -

DIE ERH<EHUNG DER STEUERN

Unter Vorsitz des Herrn
Ney Franco, Protokoll
führung des Herrn João
José Bertoli und in An
wesenhelr der Herren Artur
Müller, J060 . Lucio da
Costa, José Pasqualini,
Durval Marcatto, Erich
Batista und Augusto Silvio
Prodöhl fand wieder eine
Sitzung der Munizipal
kammer statt.
Nach Annahme des Pro

tokolls wurde die Abferti
gung verlesen, unter der
sich ein von den Herren
Artur Müller, Mario Ntco
Iini, Augusto Silvio, João
Lucio da Costar. Ioão José
Bertoli und Erich Batista
unterzeichnetes Gesuch
befand, in das Protokoll
ein Beileidsausdruck zum

Tode des in der Baundes
hauptstadr verstorbenen
Herrn Adolfo Konder eut
zunehmen. Zur Diskussion
des Gesuches nahm der
zuerst Unterzeichnete das
Wort und gab einen kur
zen Ueberblick über das
Leben dieses ausgezeich
neten Kerartnensers. Zur
Abstimmung wurde das
Gesuch einstimmig ange-
nommen. • ,

Zur Tagesordnung über
gehend, wurde in letzter
Lesung .des Gesuch um

monatliche Unterstützung
des Onofre Gomes ange
nommen, ferner verschie
dene Gesetzesanträge des
Herrn Präfekten, der um

Eröffnung von. Krediten
bat. Ein Ant.,a� des Herrn
Ernesto Czerniewicz um

Steuersenkung wurde dis
kutiert und zum Teil be
rücksichtigt. In Elle wurden
die Gesuche der Cle, Te
lefonica Catertnense, mit
Bitte um Informationen,
sowie der Gesetzesantrag
betr. Installation von Was
ser und Abfluss von der
Diskussion zurückgesrellr,
Durch Mehrheit wurde im
Einklang mil den erhal
tenen Informationen durch
die Exekutive die Eingabe
von Luiz Rühr abgelehnt,
der um Zahlung von Cr$.

'

27.766,00 für während der
ersten Administration des
Herrn Waldemar Grubba

�geleistete Dienste an der,
I

'jJStresse São João bat.

�Durch Mehrheitsbeschluss
wurde dem Rekurs der A� �

,

_
_

'\

Lehrerin Elli Lehnen �
_ ;,hi

ôchulz, die versetzt und -"".",.hinterher aus ihrer Stellung Die Hcusfrou.dle Nivea nimmt.
aus politischer Verfolgung hot keine »Haushaltshöndec.
ungesetzlich e nt I a s II e n Ihre Haut bleibt stets ge-
wurde, stattgegeben. séhmeidig. Wie gut, '--.� ,

daß esNivea gibt • �
Zuletzt beantragte Herr

'Artur Müller, dass ueber
den von der Exekutive
eingereichten Gesetzesan- , H so

trag, der die Erhöhung 1 . _

und Aenderung der Steuern
vorsieht, unabhängig von

der Ansicht der Finanz
kommission, in deren
Händen sich der Antrag
schon seit 31. August be
findet, diskutiert und ab
gestimmt wuerde. Nach
Annahme des Antrags fand
eine hitzige Diskussion
statt, da 'sich zwei ver- 'Wir werden darauf euf
schiedene Meinungen bil- merksam gemacht dass

, delen. Eine von den Kam· die Tabletten
merräten des PSD vertre- " EuIi'D "tene, die den Vorschlag
des Herrn Präfekten betr. der C. F. BOEHRINOER
einer Steuererhrehung von & SÖHNE, Mannhein, das
\ 100% auf Fahrzeuge und ,bekannte und altbewaehr
anderes, aber -keine Aeo- te Asthma-Mittel, wieder
derung der Industrie- ,und überall erhaeltJich sind. .. _

Youelkrankh\ait

LOCAIS Briefe und Konsulten

Apotheke "Scbulz'�
JABAGuA DO SUL

Der Landwirtschaftliche
Verein von Ieregué erhielt
eine Nachricht vom Land
wirtschaftlichen B und,
dass die Krankheit von

Newcastle unter den Vögeln Ides Munizips Tllucas fest
gestellt wurde.
Somit machen' wir die

Züchter auf diese ernste
Krankheit aufmerksam,
falls sie irgendetwas in
dieser Hinsicht feststellen, --- --------------------
der Inspetoria Regional de --------------------...
Defeza ôanltarle Animal
mitzuteilen, was durch die
Vermittlung der lokalen
Station oder auch durch
den Landwirtsohaftlichen
Verein gemacht werden
kann.

PERTUSSIN
Das weltbekannte Mit t e I

gegea Keuchhusten, Bronchial
Katarrh wie alle Affektionen
der Luftwege ist wieder ueber.1I
zu haben.

Asthma

Adolio Konder starb und in den Gesich
tern der Katarinenser zeigt sich Traurígkelt
und Schmerz ueber das Hinscheiden eines
öffentlichen Mannes, dem Santa Catarina so
viel schuldet und der der aufrichtige, gerechte
und uneigennützige Freund seines Volkes war.

Geboren in ltelaí em 16. Februar 1884
als Sohn des eingewanderten Deutschen Marcos
Konder und Dona Adelaide Flores Konder,
welch letztere noch lebt und 96 Jahre alt ist,
absolvierre er das Gymnasium in São Leo-
poldo. Rio Grande do Sul, und studierte in lU

São Paulo die Rechte. Nach Itajaí zurückge- O
kehrt,' Iiess er sich als Advokat nieder und t;
redigierte die Zeitung "Novidades", die seiner gZeit eines der angesehensten Organe des I ""
Staates war.

'

Kurz darauf ging er zur Diplomatie über O
und beserzte einen angesehenen Posten im :
Aussenministerium. w

1918 berief ihn der Gouverneur Hercilio �
Luz als Finanzsekretär, von woaus er zum U

LUBundesabgeordneten gewrehlt wurde. �
1926 wurde er zum Staatsgouverneur ge-

wählt und gehrerte zu den fortschrifllichsten
Administratoren, die der Staat je hatte.

1934 kehrte er in das Parlament zurück,
wo er die Schlacht fuer die, poli-lische Amnes
tie leitete.

1946 war er einer der Gründer der National
Demokratischen Union, (UDN), einer Partei,
der er mit grosser Treue anhing.

Nach einer heiklen Operation starb er in
der Frühe des 24. d. M. in Rio. Seine sterbli
chen Ueberres.e' wurden im Extraflugzeug,
begleitet u. a. vom Brigadier Eduardo Gomes
und seines Neffen, dem Bundesabgeordneten
Antonio Carlos Konder Reis, nach Floriano
polis. überführt.

Seine Leiche wurde im Festsaal
.

des
Regierungspalastes' aufgebahrt und fand die I

Beerdigung mit allen Ehren des Staatschefs
statt.

'

Der "Correio do Povo" drückt der trau
ernden ,Familie sein tiefgefühltes Mitleid aus.

Hfll'fJorragelftl� bei:

Rheuma HexenschuB
Ischias Nenen- und
Gicht Kopfschmerzen

!' Tabletten Erkältungen • Grippe
ToplÍ8timID-1IDCl�bewIbrt...a"" t _.....
nMh1lDCl� SeU.tba1IataIeIda-:nu..W1II'C)a .....
BrioIp enielt. Uaeahld1Wa1lDClpd�Top!�
.ueh Ihr V__ - Si.__ ........... v....,
Topl-Tu ......,..._edIIId. •

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

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

Adolfo Konder
Calçados

são os melhores e

- mais baratos -

-,-=-

Produtos da:

Ilndústria de Calçados
I GosClh Irmãos S.A.

'Caixa Postal, 11

Jaraguá do Sal

Santa Catarina

<.
------------------------------------------

Indústria a' Comércio W. lEEGE S. A.
Assembléia Oeral Extraordinária

Pelo presente ficam convocados os Senhores
Acionista5 desta Socidade, a comparecem á Assem
bléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 13
de Outubro p. futuro, pelas 10 horas na séde social,
nesta cidade de Jaraguá do Sul, á Barra do Rio
Cerro, afim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

1. - Aumento de capital social e consequente
alteração dos Estatutos;

2. - Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 28 de Setembro de 1966.

WOLFGANG WEEGe - Diretpr Presidente

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 30,9-1966

\

E'DITAL Edital de QitaQão
�

o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz. de Di- O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de
reito da Comarca de leragué do Sul, -Estado de direito da o'

comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina" Brasil, ne forma da lei, etc... Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc:

FAZ SABE� aos que o presente edital virem FAZ SABER aos que o.presente edital, com

ou dele conhecimento tiverem, com o prazo de trln- o prazo de vinte dias, virem ou dele conhecimento
ta dtas, que por parte de França Vosgereu, e sua tiverem, que tendo sido os réus ALVINO MENES'
mulher Rosinha Vosgerau; por intermedio de seu TRINI, ROLANDO SCHWARTZ e CELlO REN
bastante prócurador, me foi dirigida a petição do GEL, condenados a trez,

-

quatro e seis mezas, res

teor abaixo: "Exm", ônr. Dr. Juiz de direito da co- petivamente, de detenção, por incidirem nas penas
marca de Jaraguá do Sul. Dizem, França Vosgerau do artigo 129 do Codigo Penal combinado com o

e sua mulher Rosinha Vosgerau, brasileiros, cesädös, 'artigo 25 do mesmo Oodigó, por sentença proferi
proprietários, residentes e domiciliados nesta cidade da por este juizo, em data de 25 de agosto passa
.e comarca, por seu bastante procurador, advogado do EI se encontrando ditos réus em lugar incerto e

abaixo assinado, que vem possuíndo ha rnals de 10 não ,sabido, pelo presente edital chamo e' cito aos

(dez) anos, entre presente, mansa e paclfícamente, referidos réus para comparecerem, neste juizo, no
sem lmerrupção nem' oposição, um,� "ponta" de ter- dia 27' de outubro próximo vindouro, as 10 horas,
reno com aproximadamente 1.5QO metros quadrados, à audiencia de leitura de setença e pela qual lhes
contigua a propriedade dos petlcíonerios, e excedén- foram concedida a medida de livramento cohdícío
re que, quando da venda efetuada por Silvio Piaze- nal por espaço de dois anos, sob as penas da lei
ra (já íalecído) e sua mulher conforme, traslado de si não comparecerem. E para que chegue a noti
escritura publica anexo devidamente registrado no cia ao conhecimento dos réus se passou o presen
cartório competente, não foi escriturada aos reque- te que será afixado no lugar de costume e publi
rentes, por se tratar ce erea que não constou dd cado pela imprensa local. Dado ,e passado nesta

partilha aos bens deixados por Angelo Plazera, Ornas, cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e seis dias do

OO�E����OOIpertencentes aos requerentes, e constantes da Planta de mez de setembro do ano de mil novecentos e ein- w '

loteamento, organizada pelo Engenheiro Paulo Wag· ooents e seis. Eu, Ney Franoo, escrivão, o subsore- � CLINICA DENTÁRIA - RAIOS ,X .

ner, que vai anexa. O terreno em referencia tem as ví. asaínado) Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de � O
'

O l' L O' A
· �

seguintes confrontações: por um lado com .terres de Direito. Está conforme o original do qua dou fé.

�I r.1 , S IßCYIRUU"GIÄUOUD8'BNST' i"sT'A I
qUI ß O

iLeopoldo Kelbert, Willy Sonnenhohl e Oswaldo Bor- Jaraguä do Sul, 26 de setembro de 1956.
.

- -
.

ges, e por outro lado' com uma aree digo uma rua O escrivãó - NEY FRANCO
'projetada, fazendo fundos com terras de Leopoldo s::g;:z

Kelberr e frente em terras dos requerenres. Conforme '

." �, CLlNICA . CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSB

principio estabelecido no arr. 551 do C. Civil, aque- � -:-:-l i Tratamentos, de canaes sob contrOle radiográfico 8l\!I!�le que, entre presentes,' possuir por dez anos, como II TRATORES. "MHSSfY _ HßHR�S"" I 00 MOdernasuontesHmó'oeis !mAmiRcroß.iulJoe ouro platinadO
seu um imovel continuamente e sem.. contestação, I w

'"

mediante justo titulo e de boa fé, adquire o domínío MA!S DB 100 ANOS A SBRVIÇO DA AGRICULTURA zas MANHÃ - �as 8 às 12 �
do imovel. O justo titulo, 'no caso em tela, é Incon- REPRESENTAM' 00 TARDE - Atende com horas Marcadas �
teste, alem do traslado da escritura pois herembem, ECONOMIA FORQA E QUALIDADE 00 Resid�ncia e C�n�U,]tório ao lado da 00
uma declaração, anexa, dada por, Silvio Piazera e

A G I'
'

OI:' 00 Prefeitura MunICIpal - Fone 220 �
sua mulher Estefania Piazera, em que declara haver aso !,na o� eo Diese.

I ��OO'.JAOO"A�GUÁDO�SUL -.OOOOROOOOTOOOOARINOOA�vendido aos requerentes dita erea . excedente da ter '

ras de sua propriedade já que por eles foi herdada TEMOS PARA PRONTA ENTREGA'
Assim sendo, MM. Juiz, requerem' seja, oportunamen- - Modelo "MUSTANcr.' _� À Gasolina _ 28 H. P.
te, com ciencia dos interessados, tomedo o depol-
rnenro das testemunhas João Wiest, brasileiro, casa-

com Levante Hidraulico e Engate õ pontos -Dr.' Francisco Antonio Piccione
do, industríel, residente e domiciliado nesta cidade Arado de 2 discos de 26" M:�D:m::CO
e comarca, Emilio Plazera, brasileiro, casado, Iun- ' Grade "GOBLE" de 12 dlscos de 22"

, ,Cirurgia Geral de-adultos e
_ crlança« C11--

cionario público eposenrado, residente e domiciliado
.r nica Geral - Partos - Operações _ l

nesta cidade e comarca, e de Afonso Plazera, bra- VISITEM-NOS SEM COMPROMISSO Moléstias de Senhoras e Homens.
stleíro, casado, proprietário, também residente' e do
-rnlclltado nesta cidade e comarca em jurisdição pre-

Especialisaa em doenças de ,crianças
via. Sendo citados também, os confrontantes do imo- •a.1l ItS' II e 'A.. 'Atende no HOSPITAL DOS, FERROVIÁRIOS
vel, assim como os herdelros de Silvio Piazera, de, ! " Revendedores"

I (Claúra H.rusChkB»)
das 9 as 1'2 hs. HOSPITAL

conformidade com o art. 455 � segulntes do Codigo

II
JES S, DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. '

de Processo Civil, para contestarem o pedido, assim Rua 15 de Novembro, 623 I' coR. IT prA - SAN�A CA7A.H.INA

como o representante do Ministério Público da co-
Caixa Postal, 23 - Teig. "Trinca". �

marca depois de julgada por sentença a JustifiCdção L JOINVILLE I ._.,-,._, _11'-"_'1_" - U_ '-';'-"-"m
feita; e e� final sentença seja declarado o ,dominio &:iiiiiiiiiiiil'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii'ii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiil 1__ Idos pericionarios sobre a aludida area de 1.500' me Dr. Fernando A. Sprlngmann
tros quadrados prosseguindo-se no feifo como for • •
de ju'stiça até final sentença. Da-se a causa- o va I

o,.r.II MUD A -,Sde Cr$ 2.100,00, para os efeitos fis'cais. Nestes ter

mos P. E. deferimento. Jaraguá do Sul, 24 de julho
de 1956.' (assinado) Murillo Barreto de Äzevedo (es
lavam coladils estampillras estaduai's no, vÇllor tatal I I
de Cr$ 3,50, devidamente inutilizadas com data e

assinatura). A justificação foi Julgada por sentença Frut/feras, e
de quinze de setembro do conente ano. "E para que Ornamentais
çh�gue ao conhecimento dos interessados" certos e

incertos, pdra contestarem o pediqo, caso
-

querram,
no prazo de dez dias que se ,seguiren;t aq termino
do edital com o prazo' mencionado, que correrá da
data da primeira' publi�ação no· Diário Ofidal do
Estado, e será afixado no lugàr "de costume, as por·
tas do Forum, publicados na Imprensa Oficial, no

Jornal local Correio do Povo e no Jornal de maior

çirculação local. Dado e �assado nesta
_
cidade de

Ja,raguá do Sul, aós quinze dias do mez de setem
bto do ano de mil novecentos e cincoenta e seis

Eu, Ney Franco, ,escrivão o s�bscr�vi. (A,ssinado�
Paulo Peregrino Ferreira - Juiz de Direito. "Esta

::>eçam. Catálo-
)

conforme o original, do que dou., fé. _'
"

go Ilustrado
Jaraguá do Sul,: 15 de setembre de 1956.-

O escrivão NEY,- FRANGO
-

,

Corupa
"

DéÔNriU.•Slf Eil TODA PARTI

rt:::-'::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::=:::::::::::::::::::�:::::':::::�11 II--- "." I

.

,

•

,._... ,

_c�-�,-j1'--jBlI;..,.,iJI.---il-_-_iJ-_-..._IfS,._........

I!" OS MELHORE�U {1Ii:,::::=::�;;;7.0::::::��;�IHI·::::::::::�:::;;�;�,�:-;.�';'';1;':�. 'Murillo Darrato da Alavado. :
h ·,Tapetes _ para, automovet�:. i1 i �� ......Jßll\L �8\tUl['!VllßU�1� li '

I
J "�,' ,I.' AD' v·c.'o"-a-A-D',-,0----'1'·· -_. ---,

ii ,,' ii :: MEDICO' CIRURGI.&O 1.'.'. - I
:: Plastiéos para estofame�tos oi �i '.' I

-";,',!

.,�ii
B .. F d'

Ii ii Formado pelas Faculdades de Medicina das I 'Univer- ; E.scLJ·tArl'o no pre'dJ'o (A' Gomercl'al Ltda), �
:; ;aterlas

.
er � queduram mais 11

••••
:1

1
••:11..:1

.

j' _ ,"v, .

!

]1 I sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre i' Rua Marechal Deodoro da Fonseca No. 122 1 a

':1 Pneus � ,Bras}I, q�Jler:a�, Pirelli ,II II �1��R9;�i_,� :��NHORAS _;;j t.ARTbs' - CRí��ÇAS B I
�I laraguá do Sul I

..

II '1111 '
' •

CLINICA GERAL ii 'ii ' ,

·

II TODAS AS PEÇAS e ACESSORIOS li li L
"

ti H,I i J) i! -.,.... - .,.... - - - - - _ _ -

ii PARA AUTOMOVEIS e CAMINHOES li il ,onga pra �a em osplta S muropeus .:

II - , ii li Consultório e residência� '" � ... Ii ::Ji:::::::::::::::'-;-::'=::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::- -::::::=:::::::::-:-'::::::�...

. ii .11, II Tel. 244 - Rua P�es. Epitácio- Pessôa, 405 ii li ClfniCla de I Olkos - Ouvidos - lariz e Garganta "ij
II
..

BEYER A Cla� Ltda. ii ii
' ii 1,1111 DO a.� G.a•.,�. ...... !,'I

I: II :1 CONSULTAS: II
1111 - � • SiSá R a

i.,!.;.,;.i Oaixa Postal, 19 Fone, 299 II!I"!I'" 11.11.: Pela. manhã: das 8 1/2 ás 11 horas, I'!I Iii MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA Ii.'
,

!
...

- à melhor aparelhada em Santa Catarina I
I:'

'.

JARAGUA 'DO' S-gL,'._»" ,'.;' f II 'Pela tar:�e : das 14 lf2,ás lt 1/2 horas II ii Rua Abdon Balista (Defronte a "A NOTICIA" II
:I�I:':! ,I K

,. ,ti! ii Atende 'chamados lambem a' NOI-te II' ii ,!.,i
1. !. li U'

i - J O l N V I L ,E -

li
� ".'..:; _- ::::::-_ :::-_.. __ :::::::::::::::::::::::::: .. :: :: .. ::::::::::: .. : .. :-_. ::::::::::::._--.. -_-_ !i ,\":-.. -_.-_'.-_ ..-_- _--.__ - _-.: _ __.__ _ _._ ...JJ :�_ ..•_.__ _ 60"

......_ •••• •••••••.••••••_ __ __•••" 11 ;--..__ _==:-.:=::.-:==::::::::::::::=:::==::::::::,:::::::::::::::::=:::=::

J=

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka-

I kiseiro5, Maci,
eiras, Jabotica
beiras, etc;' Ro..l i' ,

seiras, Dahlias;
Camélias, Co-

o i t I, r' �

.

4.

nifei'tis� {:>alrtJef':'
ras, etc" etc.

t'eopol�o Seldel-

AVÓ! MÃE! FILHA!
"

T'O O A S DEVEM U-S A R

-fLUXO-SEDATI,NA
(OU- REGULADOR VIEIRA) I
A MULHER EVITARA DORES

, AUVIA AS COUCIS' UTERINAS
am"r.gll4. com nntafIJIITI paq
tombAter •• Irr••ularidades; das
',I.IR.ÇC•• .,.,I.6diCàs du ••nhOl'a8

é Calmsntil O Hrsutador desau
c

ftUJ9Ó..
'

FlUXO-SEOATINA j
pela � ...s cOmprovsda eflcácta'
multo NO�ltada. Oev8 ••r u....

. com cQnflenq8
. +

I �lUXO-SEDATINA "

.._ ---_.•.......__._ _ ..- _ _-_ __ _ _._ .

::.ji_
__ _-----_ _ _ _--_ _ __

�'-:-.
.. ii

II l'llspdrles ß�'IOS CBtarill�� "
ii --

'�en;� local:';-:: T��MS�N- 'I
ii !.
'j
- Escritório' Técnico-Contábil '!-'rhomsen" - :

ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca iiii (enfrente à Prefeitura Municipal) i,

li �ceita
"'

�n'cor:endas 7:srgas
-

�élr: qualquer li
li localldede do país" com fréte pago e a pagar iiii ",

'e reembolso.
.

_ ',iII i
i! Vende, pàssagens aéreas, d� TAC e Cruzeiro .iIii do Stil, à: vísra e 'crediário, para qualquer .

II 'localidade do país.
ii

li "

. ii
',11 ATENDE à venda de passagens eéreas ao I

exterior, pela Scandinavian - Ibéria - Swissair. ii
.i ..1 »

iili Informações Departamento de Turismo TAC ii
!�::�

-

'..::!!
:::::::-,...,-:.::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::r

Formado p�la Faculdad� de ,Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

í Cliniea Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi.
tácio Pessôa n. 206 \ex-residencia de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs:

1_1[1_ 11'_ mi_lU _ IU'_ In .'n_l. ""1111 _ III_IH _II

I - Atende chamados de dia e a noite - I
mil_li-li

I
'1_. 1_,U_III_IIII_IU_ 11 __ ._. __ r_r •• ln_IU_I.1II

Dr. Waldemiro Mazureehen
< -

'UiiSA. DE S&lJDE
Rua Prfilsidente Epitácio Pessôa N°. 704
(antiga residência de Emanuel Ehlers)

Clinica géfal IÍlé'dico - cirurgia de adultos e crianças
- Par�()l' Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- IndutQtermia � Bisturi"détrico '. Electro-caúterizaçíio'

l,.

"
- Ráios Infra.vermelhos e azuis.

'
"

1 _ ;
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I

CORREIO 0'0 _P'OVO..___IOS le.porais. Depois do FREDERICO BARG
Oeste, Curitibanos e Flo- Transcorreu dia 25 ül-
eíanôpolís, tambem a zo- timo o natalíeío do esti

DOMINOO, 30 DB SBTBMBRO DB 19õ6 - 5A;NTA CATARINA - N. 1.909 na do Vale Itapocú 80- maão cidadão, sr, Fre
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!I!!!!�I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�Í!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! freu os danoB nos vioIen- derico' Barg, Dire tor da

tOB temporaís que ultima- 130 ceít d
_,.

[
� . zelros o que e,tá sendo mente caíram sobre o

n ei ua a em p r e B a

iI.m'iir ii apur�do p�l& eomísaäo Estado. Transportadora "Ando-

de ínquerito formada rínha", nesta cidade.

Aoalorados debates - Situação financeira A ont d Ita uzinh pela Câniara Eoi Bio da Luz, Gari- Cidadão probo e dínâ-
, p e e poc o

P
.

baldi, Corupá e outras mico, coracão boníssímo,
_,. . . .

osto a votos o pare-
Y

ACamara MUDlclpal aplicado em outros ser- ros da quota do ímpos- recer da Comissão foi zonas, as chuvas de gra- não poude o distinto aní-

realizou no dia 27 uma viços e tendo em vista to sobre a renda, acres- o mesmo aprovado para nizo provocaram grande versariante fugir das

ses são extraordinaria, a má situação financeira cendo-se ainda a taxa que 8 suplementação danos nas lavouras e re- justas demonstrações de

para votar diversas leis, do municipio, no que foi de cumbustiveis e a ren- corresse por conta do sidencias. estima e aprêço de que
inclusive o Balanço do apoiado pela bancada �� ordiná�ia o qu� tudp excesso d.e arrecadação Remo"ões. Transferido �eOi daeIVsOuanãeOxcseólePnOtl!ssPI.mara-
ano de 1955. do PSD.

.

iria a mais de tres mr- e ficasse de pé a verba "

Em discu.ão o Balan- Pediu então a palavra lhões de cruzeiros. para a ponte de Itapo- para Joinvile o professor e numerosa familia mas

ço referente ao ano de o sr. Artur Müller, que Disse. que o superavit cuzinho.
' L��i�no Demarchí, .que também pelo larg� eír-

1955, �estão �o sr. Ar- discordou do seu �olega deste .an� ia a mai� de No próximo número dirigia o G. E. EuclIdes oulo de amizade que des

tur Muller, fOI Q mesmo de bancada sr. Joao Lu· um milhão de eruzeiros, daremos detalhes sobre
da Cunha, em Nereu Ra- fruta em a nossa socíe

aprovado por unanimida- cio. Esclareceu que a pois verbas previstas no os debates em torno da
mos. Pa8so� a responder dad�, suas classes eco-

de de votos.
.

ponte alta sobre - o Rio orçamento com um mí- emenda a resentada elo pelo exp�dlente daquele nO�lcas. .-

Em seguida foi dado Itapocusinho é uma ve- Ihão e cem mil, davam vereador
p
Artur Mtfuer, estabelemme.n.to a pro: DI.!'nte de taís de�ons

provimento ao recurso lha aspiração da popula- .maís de dois milhões e modificando a modalida- fessor!i. Emilía MorettI traç�es dE! conceito e

da professora Eli Lenert
I ção daquela zona. Que a do ímposto' sobre a ren- de da cobrança do im-

Voltolíní. con�lderaçao, o sr. Fre

SchuItz, por 6 votos eon- Bua construção não seria da mais de cem mil, e posto de industrias e Fazemos votos para
deríco B�rg agradece�,

tra 3 do PSD. feita com duzentos e assím "por diante. profissões num molde que melhore a situação aos seus Inúmeros amr-

Batrou então em dís- nem com quatrocentos .Dísse ainda que a pre- mais justo. a n a r qui c a em que se gos e empregados, �es-
cussão o projéto que mil cruzeiros mais mui- leitura é que estava es- achava aquele Grupo de- sôas de suas relações,
abre um crédito suple- to majs ainda, sendo ne I banjando o dinheiro: pro. vido o relaehamento da com uma suculenta ehur-

mentar com recurso tam- cessarío a yerba deste. pos uma ação por eausa Proibição direção e de quem cabe r!iscada no Bar Rodoviâ-
bem da anulação da ver- ano, a do proximo e a do automovel e 'pagou aqui zelar pela normalt- rio, que transcorreu num

ba de Cri 200.000,00 pre- do Estado, que deveriam custas e advogado; de-
Devido os estrados so- dade dOI estabelecimen- ambiente de solidas

_
de-

vístoe para a ponte so- ser entregues a comissão sistiu das ações executi-
fridos em minha proprle- tos de enslno monstrações de amizade.

bre o rio Itapocuzinho, que ali organizada para vas contra os devedores
dade em Itapocuzinho, fica .

Embora tardiamente,
ligando essa estrada a este fim. relapsos do calçamento

terminantemente proibido Fesla Benelicienle. Reali- "Correio do Povo", as

Estrada Schroeder. O ve- Disse que a situação e pagou as custas e ado
a entrada de péssôes es- sando-se no próximo dia sociando-se às homena

reador sr. João Lucio da precaria da Prefeitura vogado; desistiu das con-
,tranhas na mesma, não 7 uma festa em bene·ficio gens, augura ao distinto

Coste, declarou que, ha· era passageira, pois a sign'ações feitas pelos
me responsabilizando pelo da Igreja de Retorcida, laniversariante os mais

via entrado em acordo mesma tinha de receber devedores e pagou cus- que possa acontecer �os o sr. Artur Müller, Pre· sincéros votos de saúde

com o Prefeito Municipal mais de dois milhões de tas e advogados e, por
contraventores dest.e aVIso. sidente da L. Ja. D. adiou e bem-estar.

consentindo na anulação cruzeiros da diferença remate, dispensou, dos DAVID MOREIRA o jogo do campeonato Dia 2, o sr. Nereu To-

e transferindo a mesma de arrecadação entre o seus correligionarlos o delignado para aquele maseli e 8 sra. ROBalinda

para o ano de 1957, afim municipio e Estado, mais pagamento das multas e dia entre o Estrela e o Bartei, esposa do sr. AdoI-
de que o dinheiro fosse de seiscentos-mil cruzei- mais de vinte mil cru- Cure seus males e poupe seu Baependi. . fo Bartei, comerciante

bom dinheiro comprando na
em Duas Mamas.

FA'0MACIA NOVA
Elliee Zaauhelini - SlloDhen Dia 3, o jovem Ademar

n Realizou.se s ábad o Buerger.

-I de ROBERTO M. HORST passado, na residencia Dia 4. a Sla. Paulina

'4 qu� dispõe de maior eortimen. dos pais da noiva em Pedri I Franzner, esposa'
to na praça e oferece seus arti. Nereu;. Ramos o e�láce do sr. Alfonso Franzner,

gos à preços vantajosos matrimonial da senhorita industrial em Rio Cêrro;
Rua �aJ._ Deodoro 3 • Jaraguá Maria Therez� Zanghelini, Vigando Mei�r, filh? da

�� filha do casalCerilo-Ade. �va. Elsa Meier e IrIneu
.

.� Ie Zanghelini com o jo- fIlho do sr. Herbert Buer-

;! � � CI vem Nelso Mário Stin- ger..
�
-

CI
ghen, funcionário públi- �Ia 6, a .sra. Olga

::: :: � �
co, filho do sr. Albano Neltzel '�chmldt, esp?sa

CI Stinghen e de Maria Pe. �o sr. G�lllherme Schmldt,
reira Stinghen, residen- Industrial em Estrada

te em Ponta Grossa,.
�

Nova.

Votos de perenes feli, ,
Casamenlos: Realizaram

cidades do "Correio do se ontem, os seguintes
Povo". casamentos: Albano Ja

cob Fodi com a srta. Ca.
Aniversários:' Fazem anos tarina Würges; José OU

hoje a srta. -Ingeborg veira Cunha com a srta.
Voigt e a sra. Otilia Gosch Maria. dos Santos; Sirvi
esposa do sr. Werner no Steinert com a srta.
Gosch, industrial nesta Elvira Konel; Werner A.
cidade. F. Viergutz com a srta..
Ontem a sra. Olair Mot- Wslly Giese e Francisco

ta Nicoluzzi, esposa do Ribeiro dos Santos com

sr. Rodrigo Nicoluzzi.. , a srta. Julia Eleuterio ..

LOCAIS
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. Febre (Sezões, Malárias, I
5 Impalud�smo

IMaleitas, Tremedeira
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

" Capsulas Antisesonicas

IM inanco_rau
.'

IEm Todas as -Boas Farmácfas

É um produto dos Laboratórios MINANCORA I
I - JoinvUle -' Sta. Catarina -
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