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Municipal Serviço
Social

lomeações. Foram no- Dlreloria di UDI. ClllD. a
A sessão da Câmara ta do Imposto sobre a » C» 2 »3%

R I'
meados Amadeu Mahfud presença dos vereadores

MJut.niciPtal, refal!Zada na 6reS2ndoaoo, OnOo vNalor det Crt$· » D» 1 1/2 » 2%
.. ura para exercer o cargo de que compõem Ma m.ai.orilau una erça- eira, com- . ,. o en an a, Escrivão de Orfãos, Co- da Câmara umeipar,

pareceram 11 vereado- tendo sido providencia- ca�a �:�r��oafa'::�eJ��� mercio e Juizo da Co- esteve reunido o direto-
res. {do o fornecimento dos

aumentada em cerca de Realizou-se em Floria- marca de Jaraguá e río da UDN,' estudando
Aprovada a Ma, foi' documentos, o sr. Pre-

70% para 08 pequenos no�olis, dia 8 a Assem- Aurea Müller Grubba entre outros assuntos, o
lido o expediente, cons- feito recebeu a impor- proprietários a t é 200 bleía da Federação Ru- para Escrivão de Paz do projéto do orçamento'
tante de diversos oficios tancia e não pagou os

hectares ficando no que ral afim de eleger o primeiro distrito.' . municipal para 1957 e
e projetos de lei. servidores. Agora mais

es va ou dímínuíndo pa- membro quoe rep.resente M' d' h 'ro O T outras leis enviadas pelo
, uma vez procurado es all, 10 el, .

esouro
sr. Preíeíto Muntoípel ;,O sr. vereador Augus- .

'
-

ra 8 proprietários de a classe no Serviço So- do Estado mandou pagar
ao

to Silvio Prodoehl apre- qurvou-se do pagamento ma es glebas. cíal Rural e debater a Prefeitura de Jaraguá Câmara.
,

sentou u.ma moção de �pr��enta�do razoes nao outros essumoa de ínte- a quantia de quinhentos Os. presentes foram
...reconhecímento á larga [uatíflcaveís, pel<? que A rojeto foi destri-

resse da classé. I mil cruzeiros, por conta unaDlmes1 em desaconse
folha de serviços pres-

levava ao conhecimento buido a Comissão de
d t d d'f lhar quaiquer aumento

tados pelo ex-serventu- da Casa a falta de pala- LegiSlação" e Justiça, Por unanimidade foi elei- d: ���e�ad:çã�.er�n:: �e impostos alem de 20%,
ario de [ustíça sr Ney vra do chefe do execu- sendo desígnado relator to o sr. dr. Lauro Forte. .

tãneí fícando a bancada auto-
y,. tt

..

I d A t M"l Busta t .

essa Impor nCIa soma . '

Franco, que' acaba de IVO munrcrpaí. o sr. verea or r ur u

-I
us aman e ,p�ra repre-

a um milhão cento e
rIsada a aprese:Dtar na

ser aposentado. O autor .

-x-. "

ler. �entante da :- ederação 'trinta e dois mil cruzei- Câmar!l as medídas :De-
da proposição fez a

O pro.[éto de leí envia- -x- Junto ao Servíço, sendo .

tâneí I oessarras para evítarY d ca M'
.

'I t doí
'

b ros ali Impor noras re-
Ienumeração dos servi o amara umoipa D t d Oä

os ou ros OIS mem ros
bíd I P Ieít qua quer aumento supe-

ços prestados ao muni� e que, altera o iml!0sto ra :'���i��lo�arecu�:� os. snrs, Clodorico Mo- ��81ú��m�: �ez r:i:�.ura I rior �o. �ermiti�o pela
'OiPI'O e a [ustíça local sobre produção egríeula f

.

1 P f
reira e Walter Konder

A
.

Preteít Oonstítuíção.J Y •

d t· 1 (E t d ) eno pe a ro essora FI" h ssumm o rerer o o
N

._

b- pelo .sr. Ney Franco. Á e .In us rra .8 ra as
Helena' Dias removida 8ISC mann.

compromisso. de pagar .

8SS& reumao tam em

votos, foi a
�moção "apro- ::J��a ta��ss.eguInte for-

por perseguição politica A Associação Rural 08 operários, funcioná- f�cou elaborado � memo
vada por

. una�llmldade. .

'pa escola da qual era de Jaragué esteve' re- rios e demais contas dos rIal a BE.'r enviado ao

Por maíoría f�)l ap-:_ova- Classe A de 31/2para5% titul�r para a de Gari- presentada pelo seu pre- credores do mu�i�ipio: gOv;.rnadoftJOrge Lac_er-
da em 2a. díseussão o » B» 2 1/2 :It 4% baldio sidente Sr. Artur Müller. Oxalá' que aSSIm seja. da" íxando as pretensoes
requerimento de Verdi ' da comuna no toc�nte
Francisco Lenzi e o pro- as obras a serem feItas
jeto de lei de autoria do

fI a o'nces5 a-o dE' t
·

-

no municipio, durante
Executivo que abre um .", mpr 17 5- Im0'5 seu governo.
crédito suplementar de � � Mllis racionamenlo de energia.Cr$ 805.094,30. ,". •

I
A Companhia Siderurgi-

�::!f.:i��.;[e���O��� aos. pequenos agncl,J .Iores ::::IE::�r�!��refereme ao -imP�O _d� ,
'

'

.. "
' . '. � -dJ.. � '_,r ,- '....�...

que haverã'iiõvõ�emaísindustrias e profissões, RIO, .10 - Foram �al- arroz, �ilho, 'batata e 1200.000,00 por mutuário, rios, dque exerçam a
enérgI'co racl"onamento ,

,

b xadas pela SUMOC !lOS- mandioca, da próxima celebrados pelos Bancos ativida e agrícola porfoi apresentada uma su - .

_ .. . ' de energia no periodoemenda pelo sr. vereador truçoes dlsCIpJlDa�do safra, com garantia de � cooperativas, a juros conta própria e fins lu-
João L. da Costa, voltando normas. para operaçoes penhor agrícola� de 8 por cento e prazo crativos. de 13 a 18 do corrente.

o projéto a Comissão de r�fInamento de em� Serão ,refinanciados de 60 dias após a colhei., Para facilitar, as ope- O motivo é o reparo em

F PréstImos aos pequenos dentro dos recursos con- ta, máxima de 'um ano. rap.ões de cada Banco uma cal�eira.de inanças, para no· Y
O racionamento, da

va parecer. 1 a.gr.icultores com a par- cedidos pela SUMOC, os centralizadas na agência .

át ão d Ba 08 contratos de emprésti�08 Só serão' refinanciados do Banco do Brasil que energIa est pondo emO sr. President� Ney ICI�aç os nc
1 dificuldades os estabe-Franco comunicou a ca- partIculares na conces- agríco às, para' custeio os contratos celebrados jl1risdicionar, a praça em

l5a que: tendo sido desig são dêsse cr�dito: O da entre safra dos pro- 0010.
. agricultores, prO-I que estiver sediada a ��:�e�!o�:fa��s,trqi:�s8��

nado com os snrs. Fide. Banco do BrasIl refInan- dutos re'eridos, até. Cr'. prietários ou 'arrendatá" sua casa matriz.
.

üs Wolf João Lucio da ciará os empréstimos aqUI apenas dispunham
Costa � Augusto Silvio celebrados pelos referi- ��ar;as�oras de energia
Prodoehl para ttatàr dos Bancos e pelas coo- Hospitalisado C'O N DEN ADOS Com a diminuição da
junto ao snr. Pre- perativas de crédito à

produção, salário minimofeito Municipal dos pa- produção situados no

em Londres ·

dO
e ainda a Empresul a_gamentos a operários e interior do país - estas OS assassI,nOS cobrar a Taxa de ,De-funcionários em atrazo, por intermédio, e res-
manda; não pode haverfora cQmbinadQ que o ponsabilidade do Banco O me D ino M· V

,J quem aguente.
sr. Prefeito pagaria as Nacional de Crédito Coo-

'

aJ,o r, az Mas ,infelizmente não'contas logo que recebes- perativo - para custe.io

R b ha remedio, nem mesmo
se o pagamento da quo·1 das lavQuras de feijão, O SOn O Tribunal do Juri do Major Rubens Florentino para q'ue o bom senso

Distrito Federal conde- Vaz tambem acusados entre na· cabeça dos

� � :� :� 'a�_ �.., :� :� � �? I LqNDRES.. .11 - O nou os assassinos do dos 'ferimentos no jorna.: d!retores da Empresul e

f: :1 menUlO braSileIrO Robson lista Carlos Lacerda e dIspense a Taxa de De-
8 III CORREIO DO POVO III' :J de �reitas,. �e. doi� a!l0s UHU,"" uu_'..u ,do guarda-municipal manda, que é uma ex-

� il de Idade, fOi hospItalisa- ---� --� Romeiro.
' torsão � deve

v merecer
•

'

: do hoje por determina- R
.

b d a a�ençao não somente
•

Em '&tOde da constante alta de,papel de im- : ção do dr. Hyla Bristol eCI OS a Climério Eurides de daquela direção como
g �::::Io a�:�o��:e:�iam�� �Te�::aov;;��oe�:. ::� �1 �ttelard, famoso especia- Petrobras Almeida e Alcino Joio das entidades de class�,� assinatura de Cr$ 50,00 para Cr$ 80,00; a partir, do ,:J lIsta em cancer.

'AV ISO do Nascimento pegaram
estas procurando.o melO

(: próxiplo ano. :. O dr. 'Sttelard 8 seus 93 d'
_ legal de por fIm ao

: '

: I u anos e pnsao e abuso.
� ASSINATURA PARA, 1957 ': : auxiliares realizarão ri- A Comercial Ltda. I Oregorio Fortunato, que8 Todas as pessoas que tomarem umä aßsinatura : gor�80s te�tes

Oftalmo-!
iniciou a aquisição � era o chefe da guarda I==========

8 anual para 1957, receberio desde, e, gratuitamente, o : logIc08 afIm de tentar de recibos da PE- � ,

.

: "Correio do Povo" até fiIIJ de Dezembl'o de 195(1.

� salvar. o único olho do I TROBRAS dos exare � pesso�l do ex-pres�deqte Lembranças de! :"'''.''.rnm.,.,J. �a':."���· ataclid. P.l0l._�����/�:_3 �:::: :�:�O!�I con- la. Comunhão

/

Câmara
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r-Ló··e-A I 5 II
ii '

:j
\"!to..._ _ --.__._._...J,...............--...._ - " __ _-

,

AUMENTO DE IMPOSTOS MOÇÃO DE RECONHECI-
MENTO AS CONTAS DA PREFEITURA

.
"

Recebemos e oferecemos
rico sortimen�o de suges
tivos artigos. para a mais
bela festa da juventude,
como sejam:

Devocionario,
Rosados
Albuns

VIENA, 11 - A ponte tra-se novame!lte n08 pelas tropas de assalto Austria, secretamente'Wolff promet�u aos ex- Fitas �raçadeiras
de Enns, que durante 10 'cabeçalhos jornalísticos. em sua retirada de 1945. p,rocurand.o o tel?�rO, soldados da8 tropas de Pias para agia ,beall
anos serviu como linha' O TESOURO qu� conSIste em Jóias, assalto que usaria o te- Santinhos. etc.
de demareßl'!ão ent.re á Esta oportunidade re-'. v!Lbolos quadros � ()

Bouro para continuar a
y

."

'

. De acôrdo c�m a' pu- dláriQ de Adolf HiUer, Vejam nossa exposição
zona da Austria, Baixa laclOna:se com ()

tesouro, blicação "PresliJ Sg�n�urtt, I'
avaliados em vário$ mi- bUlca dos �01dad08 a�e. Saco Gráfica AVENIDA (Ida.ocupada pelos russ'os e escondido de Adolfo Karl WOlff, ex-ajudante,Jhões de dólares. mães, cUJo paradeIro

1i zona ocidental, encon- Hitler, abando,:nado, a11 de Himmlpr, esteve na, Segundo se afirwa, ainda não foi descoberto. AV. GETULIO VARGAJ, 350

Buscam
.

o TBsouro de Adolfo. HitlBr
fscon�ido DO fronteir. auslrr8CO

,

Jdios, uoliosas qUOdrOB e 8 didril de fuebrer DQllilda em milbOes, de ddlores

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGQ DIA 13-10-t9fi6

f1tötutOI dö �oeil!dödl! [ultuföl 25 dI! Julho dI! miMaföodubö

\

Os estatutos que regem a ôoctedade e associa- b) _ Autorizar despêeas mensais .até uma cer- Compoem-se a presente diretoria dos seguintes
dos, foram fixados nos seguintes rêrmos : ta importancia, que será fj�ada. anualmente pela es- membros:

'

CAPITULO I sembléia geral ordinári�. ,

,
,

'

". ,.'
Presidente: Alvin Sasse, brasileiro, casado, lavrador,

'Da Sociedade e seus fins: .

Art. ,16.· _ Compete, ao Conselh,o. FISC�I" Iís- residente em Massaranduba-Central. Vice-Presidente:
. _' . ,cahzar d qualquer tempo os aros qa Dlrerorla, dos João Schreiber; alemão natur., casado, farmaceutico,

Art. 1. -- Com a denomlneção da Sociedade livros e das contas bem como de -roda documente- residente em Massaraoduba-Uentral. 1°. Secretário:
Cultural 26 de Julho de Messerendube, foi. constitu!- ção .e ao fim de c�da exerclclo apresentar parecer Jens Metzger, brasileiro, casado, comércio, resídente
d� em 26 de Sete�bro de 1966, uma �ocledade CI- sôbre o balançove as atividades da Diretoria, pare- em jaraguá do Sul. 2". Secretário: Rodolfo ôchmídr,
vII, que tem por firn desenvolver e estimular a cul- cer que será submetido a aprovação da assembléia brasileiro, casedo, comércio, residente em Masseren-
tura de. c�ntos, musica, teatros e reellzar- divertimen- ',geral., .'

, 1'" ,; duba-Cenrel. 1,0. Tesoureiro: WaUer Freitag, brestletro,
tos sociais.

.
·,'i :, Art. t 7. -'- Cabe, aos; técnicos :'

_

casado, lavrador, residente em Massaranduba-Central.
Art. 2. - A. �o.cledade tem su� .sede em Mas- Elaborar os regulamentos de .tnreresse do clube, 2°. Tesoureiro: .Carl Volles" brasllelró, casado, Ia-

sarandube, .MUDlClpIO de Guaramírtm, Estado de orien,tândo-se comas demals orgãos da adlp,inistraçiio. vrador, residente em Masaaranduba-Central.
Santa Catarma.

.'. , .

.

Art. 18. - Cabe a Gomtssão de festejos; Conselho Fiscal: Helmurh Sprung, brasileiro,
�rt.. 3. - A socle�ade exrge dos. seus SO�IOS Organizar a vida .da sociedade, suas Iestívlde- casado, comércio, residente em Masearenduba-Cen-.

o mars rigorosa. cumprimento das Leis. d�: Pais e den e comemorações.
'

trel. Adolfo Cardoso, brasileiro, casado, íuncíonärto
estatutos da, sociedade, e estabelece gratuitamente no

,

' Arr. t 9. - lmcumbe aos membros da Diretoria. público, residente em Massarandübe-Central. Fe]x;exercicio dos cargos eleitos.
'

§ J _ Ao Presidente: Iensen, brasileiro, casado, lavrador, residente em

CAPITULO Ir ' , 'aF - Representar o clube, ativa e passivamente, Measaranduba-Central.
Dos sócios: judicial e extra-judicial. 'Massàranduba�Central, 28 de AgÔsro de 1956.

Art. 4. - Compor-se-á a sociedade das seguiu- .
b} .;....;..

.

�residir as reuniões da Diretoria provi-
res caiegortas de sócios: ' 'denclando sobre todos os casos urgentes.

A) -- Fundadores; B) - Ativos; C) _ Pas,- �) .-: Convocar � �r�sidir as.asse�bléias gerais
slvos ; D) - Honorários., e ordl�é!rlas, extra�rdlDarlas, essmer Junto com ?

,
§ 1 - Fundadores, são os presentes nas duas secretano e !e�dUrelro tod?s os documen!os. reletl

(2) assembléias de fundação com o número de 46, vos ,ao mO�f1menlo da SOCiedade, c�mo �eJam, a co�
conforme assinaturas no livro de protocõlo, numero reepondencte, as at�s da.s asse�blela�, livro de cal

este que deverá ser mantido durante a exístencía da xa conrratoe e cO�PI'0mls�os fl�ancelfos etc.

sociedade. A vaga que houver .neste quadro, será § 2. _ Ao Vlce-Presld�nte. . .

preenchida pela maioria da Diretoria, medíante a es- �olab?rar com o presidente e subertrut-lo nos

colha �btre oe sócios, a�ivos.• Sóment.e os söcíoa' seus. impedlmenres. ;
, �

FUNDADORES tem o direito a voto e cargo: § 3. --,. A? .1°. Sec.rerarm: .

§ 2. - Ativos, são os que tomam parte ativa, a) _' R��lglr, aseínendo com.o p�eslde�te as

na .vtda social da sociedade caril o direito a votar. atas das reumoes e as correspondencias da SOCiedade, ------------
§ 3. _ Passivos, são �s que não tomam parte b) - Organízee e mant!r.o arqui,,:o da.sociedade.

ativa na vida' social, e estão sujeitos a jóia "e men- c). - Elabor�r o relat?�ro d�, Dlrerorla.
saUdades sem direito a votar. ,§ 4. -- Ao 2. Secrefarlo:

§ 4.' - Honorários, serão aquelas pessôas que, .

Substituir o 1°. nos seus .impedimentos e auxl- 58. REGIÃO MILITAR - 16a. C RM - CIDA-
em reconhecimento de serviços prestados forem dis- ha-la nos, serviços da secretaria. DÃOS DA CLASSE DE 1938 e ANTERIORES
tingilidos corh o título por pröp6sta da diretoria pe- § 5 . ....., Ao 1°. Tesoureir?: ., Serão considerados refratários todos 08 con-la assembléià geral.

'. a) _ Receber as mensalidades e, quaisquer Im·

I
,I portllncias dividas ao clube, efetuando os pagamen- vocados. da elasse de,1938 c:. anterior�s �ue não se

Ad �A�ITdULO]� . tos autorizados pela Diretoria ' ,apresen.tarem para a Seleçao do' Contmgente" no
mlssao os SOCIOS: .

'
.

.

'd 20 d S" b 10 d' D b d
�. . b) - Fazer li escrita; balancetes e balimço geral. prazo e, e, e.em ro �, e. ez_em ro e

'Arf. 6. - Qualquer pessoa maIOr �e �8 (de�OI- c) _ .Assinar junfo .com o presidente, 05. res-' 1956, ou �e apre�entarem _neste prazo, Dao 8� sub;-
to). anos! �e amb?s os sexos com, profl�sao 1f�lta, petivos li"fo de caixa e �rs ,1hbrigações fjnanceir�s, meterem a Seleçao, ou deixarem de comJ)let,a-la.,
tera o d!r�lto \ao mgresso, no quadro s�cl�l. , e zelar pelos bens sociais sôbre sua guarda e res- SERVIÇO MILITAR _' AVISO _ CIDADÃOS§ UDlCO \- A proposta, ,de admlssao, devera ponsabilidade. !"

"

, •
"

t,razer as assinaturas do sócio proponente quite e do § 6 "_" }\, 20 T'
,

,

1 "

' DA OLAf?SE DE 1-938 e ANTERIORES
,

� ,
• _ " !t • M..O . esoure ro . ,

proposto. A adm!ssao ?U recusa. de proposta� far- Substituir o to. no seu, impedimento e cola· Serão declarados insubmissos os Brasileiros se-

se:a dentro �e .frl�td dias ,(30) dias, �I!f .v.otaçao se- borar com este no que neAess�rio, e bo� marcha dos leci,?n.ad_os ,6 p�signados para ipcorpo�ação, ein Or
cret'a pela D!reto�I�, e sera sem�re �lhDltlva. �ecu- serviços da tesouraria. . gamzaçoes Mlh�are8 da ATIVA qUe não se· apre

�as ��o sera_o mlllva�as pela Diretoria; O candld�to Art. 20. _ Sómente ppderão exercer cargos da sentarem para incorporação, até a seguinte data:

1I�.ablhtado nao pod�ra fazer novo pedido de admls- tesouraria, os sócios que forem proprietários de bens às 24 horas de 20 de Janeiro de 1957, os que fo
sao ,antes de deCOrrido um (1) ano na data do an- e imóveis, que servirão de :garantia contra qualquer ram designados para incorporação nestä data, ou

tt�cedente.
.,. . . irregularidade da caixa. seja, os pertencentes ao Grupamento '�A".

Art. 6. - A JOla e mensalidade dos SÓCIOS se- Art. '2t .....; Os e6latutos não são reformáveis' JOSÉ MIRANDA BARCrA
rã,o. fixados anualmente pela assembléia geral ordi� nos tocantes no capitulo II do artigo 4. e do capito: Major Chefe 16a. CRM
narla. lo VI, aos seus orgãos de administração.

CAPITULO IV \ '

��iIIls:2.l�tQ:l�
Direito e deveres dos sócios: CAPITULO VII ZZ:S�Jmli'S�zz:s�,

Das assembléias: � Á
'

; EArr! 7. - Sómente os sócios quites competem: '"

I" . _ �
CLINICA DENT R�Â' _ R"AIOS.X sm'

1. :.._ Tomar parte:.' ,
Art. 22. - As assemQ.elas gerais serao con- zz:s O O C b O A Z3S

a) - Nas assembléias Gerais Ordinárias e I vocadas : ,,' . " "
. � r s ny u as· qUI nOIExtraordinárias. '.

a) _ Como Or�lDarlaS , em O.utubro �e ca�a �
• '

b) - Nos divertimel!tos sociais. ano, para fazer-s� a leitura. do relatÓriO da Dlret(:)f�a, •
'

I' CIRURGIÃO DBNTISTAI
'

2. Fazer uso dos direitos que lhes conférem o do parecer do Conselho FI�cal e para nova elelçao "

,

artigo 40. ,," aDual da Diretoria e dos demais or,gãos administra- � CLlNICÀ • CIRURGIA BuéAL � 'PRÓTBSB
Art. 8. - Deveres dós sócios: tivos. Sócios ausentes não poderão ser eleitos. -; fraIamentos de canaes sob contrlle radiooráfico �tiII!!I!a) - Freguentar a !Séde social, interessando-se b) - "Como Extraordinárias", pela Diretoria, MoferRas pontes mileis eil micronium e ouro ,laooBdo-

. pelo bom andamento do clube. o conselho fiscal ou ao pedido de ao menos da me- H O R Ã R I O .

b) - Respeitar e fazer' cumprir os presentes tade de todos os sócios, com o direito a voto, sem- 00 MANHÃ - das 8 às t 2 �
estatutos, exercendo os cargos eletivos cotn interes- pre que os interesses da soc!�dade 0_ exigirem.

I
� TABDE - Atende com horas Marcadas �

se e zêlo. A.rl.. 23. - �s assemblela:s serao convoc�das � Residência e ConsultÓrio ao ladO' da 00
c) - Pagar pontualmente a jóia e mensalidades. p�r editaiS ou, �VI�OS por e�crlfo com. 16 (qumze) � Prefeitura Municipal �: Fone 220 sm
Art 9. - Qualquer. sócio será advertido, sus- dias de antecedencla no míDlmo, e funclonarao com

sm'
Z3S

penso ou excluido da sociedade, conforme a falta a presença de um terço (J/3) de sócios quites, em zz:s JARAGuA DO SUL - SANTA CATARINA � •

cometida.
.

, primeira convocação. Na falta do numero legal, se- ��IOO���OOOOti��1l
§ único ..- A exclussão de um sócio far-se-á rá ('onvocada uma (t) hora após da primeira uma

mediante votação secréta por majoria de 2/3 (dois segunda assembléia, que funcionará com qualquer

[terços) da assembléia geral. núme�rt��4�Ócio�:;e::�!=bléiàs ge;aiS e extraordi-
' Celso Bp8neo

CAPITULO V ' . -

'd' t'd t t r s da
' Desnachante Aduaneiro '

Do Patrimônio da Sociedade: narlas, serao ISCU 1 os os assun os cons an e,
.

I"

ordem do dia, e as resoluções serão tomadas por Matriz = Rua B�bitong", ': FiÍiai: .P�aça General
Art. 10. '- O patrimôniO da sociedade será meio, de votos secrétos, e por simples maioria. Em

i
23· Edif. próprio· Tele· Osório, 115 - Edif. éSaata

composto de todos os bens, móveis e imóveis ad- caso de em:Jate o voto do presidente decide. fone, 213 • ex. P., 35 • Julia. - Apart. próprio, 32
quiridos pelos meios regulares.

,
.

End. Tel. eBrancol> Teh�fone, 4773

Art. It. _ A re'ceita é coostifuida de mensali- CAPITULO VIII s. Francisco do Sul· s.e. C u r i 1 i b a - Paraná'
dades, J'ó, ia,5, cOlltribuiçõps Cliv,ersa,s, donativos e ren- Da duração da sociedade: .

T .

'"
'

Importação - Exportáção e Cabotagemdas eventuais. Art. 26. - A duraç'ão da sociedade e indeter-

i Questões admia.is,trativas
,

CAPITULO VI minada, dissolvendo-se automaticamente se Dão .:on· bem como todos os sen'iços junto à AlfAndega:::>a administração e seus orgãos: tar no mí.nimo,..ccom_6 (Cinco) sócios contribuintes.

i
de SAo Francisco do Sul, são executados com

Art. 1,2. - A adminisrração da sociedade será, Art. 26, - Ocorrendo motivos insuperaveis, a
pontualidade e presteza, dispondo para êste

exercida' pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal, comis· sociedade poderá ser dissolvida, por resolução pe' fim de uma organização perfeita com escriló-
sãO' de festejos e dois técnicos cujos membros serão mais de 3/4 (tres quartos) dos sócios quites em, dS-

f
rio e técnicos.

eleitos p�la assembléia geral e terão mandato de um sembléia extraordinária convocada para este fim. '

(t) ano.
"

, ,

Arl. 27: - Nos casos acima, todo o patrimôniö Dispõe de páteos para' dépõsifo de madeira
, Cumpre-lhes fazer respeitar os estatutos e ad- da sociedade será destinado e aplicado em óbras junto ao quadro da estação e nos trapiches
ministrar com zêlo e propriedade. culturàis, favorecendo a. localidade di:! sociedade. de embarque da Conta da Cruz, bem como

Art. t 3. - A Diretoria será composta de preto Art. 28. _ Os presentes estatutos, com a res- � armazem para depósito de mercadorias em ge-
sideote, e vice-presidente, tO. secretário, 2°. secretá- trição do capitulo II, art. 4°. são reformaveis, em ? ral, JUDtO aos rrapiche� de embarques �a cidade.rio, to. tesoureiro, 2°. tesoureiro.

.

qualquer época por assembléias gerais ...extraordiná-

�'Art. 14. - A comissão de festejos e conselho rias com a metade e mais um voto de sócio quite.
'

\ Encarregá-�8 de Embarques de Madeiras e de outras
fisc.al· compor-se-ão de 3 (tres) membros. Art. 29. - Os -sócios não respondem, subsidia-

�
Mercador1as p�ra o exterior" di) Brasil e '.

Art. 15. _ lmcumbe a Dir�toria: riamente pelas obrigações sociais: Localldades Brasileiras .

a) - Reunir-se no minima uma vez em ca�a, Art 30. _ Os casos omissos nos presentes
tres mêses para tratar de interesses da sociedade e, estatutos, serão resolvidos unicamenle pelas assem- �radlçao

de mais--cle 20 anos, de serviç,os const,aJ!:te,Sbem assim deliberar sôbre às faltas e infrações dos, bléiàs, orgãos sober,anos da so�iedade, obedecendo maiores firmas do Estallo·e dos estados v�zinbos.
associados. ,

as Leis do País.
'

: ��
"

'

.

.

Alvin Sasse - Presidente
João Schreiber .. Vice-Presidente
Jens M;etzger � to. Secretário r

Walter Freitag - 1°. Tesoureiro
-

' '

�,

Reconheço verdadeiras' as firmas -de Alvín Sas
se, João Schreiber, Jens Met�ger e Walter Freitag,
do 'que dou fé.

'

Em testo. GM da verdade

Massaranduba, 22 de .setembro de 1966.

'0 Tabelião:. GERHARD MEYBR

Notas Militares
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"Triunfo consagrador do O.A. B�ependí
Abatido o esquadrão do América F. C. pela contagem de 4: x 2. fazendo plena justiça' a ----------- ,-------
Janôt 3, Guído, Mário Reis e Béco os marcadores - Taranto des. �econhecer que seu con

perdíçou uma penalidade máxima no segundo tempo _ Outras Notas lunt? está na verdade
,_ praticando um grande
Cercado de grande ex- meira fase que terminou Por J. ANDHADE futebol. Do Clube R. Guaramirense de Guaramirim re-

peetativa pelo público com vantagem parcial do iniciais. Todavia, isto Dirigiu o encontro o cebemos a comunicação da eleição da nove Direto-

esportivo de Jaraguä do Baependí por 3 x O, foi sómente, ficou na ímpres- snr. Heinz Mahnke, da ria que ficou assim constítuída :

Sul, realizou-se domingo fruto exclusivo de sua são, pois com o decorrer Liga, Jaraguáense de Presidente de Honra: Leopoldo Lemke
último no gramado .da superíor atuação dentro do tampo notava-sé a Desportos, que teve um Presidente Pedro Irineu Veiga
rua, Abdon Batista, o do gramado, e os tentos mesma disposição dos bo� desempenho: SS. foi Vice-Presidente Albano Korn
aguardado encontro entre, nasceram como eonse- azurras, ao passo que o obrígado a agir com Secretário Geral Wolf .Helns Antonius
os esquadrões do Ame- quencia lógica de seu, América, mesmo com as energia em alguns lan- to. Secretário Dr. Gerson B. Ferreira
fica F. C. de Joinville e maior volume de jogo. modífícaçõea iritroduzidaa ees, para que a partida 2°. Secretário Osmar Kinas
<? A. Baependí, num pré- A contagem foi aberta em sua equipe, não oon- n�o Ade�cambasse para a to. Tesoureiro Nílton Walzko
lío que estava fadado a aos 15 minutos por inter seguia superar o ímpeto víolêncía. 2°. Tesoureiro Maurita Rosa
se constituir em grande médio de Janôt, após dos [araguaenses. Aos 3 OUTROS DETALHES' Procurador Pedro Carlos Peicher
espetâculo. Realmente o excelente trama da van- míuutos veio a primeira Orador Irineu Peters
cotejo entre americanos guarda local, que oulmí- sensação dêste período, .

Local: Rua �bdon Ba- Conselho Social _ Presidente: Paúlino de Bem
e azurras, foi na verdade nou com um lançamento quando um potente tiro besta

- 1°. tempo:. Bae- Membros: Lauro Zímrnermann, Dalcídlo Silveira'1'uma partida digna· de cruzado de Taranto para desferido por Guido, de P ndí 3 x O - Ftnal:

Bae-, Carlos R. Beis e Policarpo O. de Aquino. .

registro, pois desde o o comandante baependia- dentro da grande área, pendi 4 x 2 - MlLrcado- C Ih F' I Presld A· h V d
primeiro ao último minuto no inaugurar o marcador. chocou-se com o traseseão res: Janêt 3 e Guido pa- I .onse o Is�a -

_'
res I ente: gOBIID. o :

o

o torcedor vibrou com Mal o público havia eo- lateral do arco de Simões. ra os venceeedores e �:s�f:��t���b�:quj�ha� �����n�ar�nloDlo Dimes

jogadas de grande enver- memorado o feito, eis Vendo o espantalho da Mário Reis e Béco para Comissão de Ornamenteção do Salão: Maria
gadura técnica, demons-: que novamente Janôt derrota que já havia se os vencidos - 'Juiz: Heínz Cecília Silva Blvira Lima Dulce Carvalho, ôonía
trando os dois f!�adr08 burla.v� pela segunda vez desenbado d�sd� a mar- Mahnke - Renda:. Cr$. Lemke e Dol�res Ollnger.

'

que atravessam eVldente- a perteía deBímões, agora cação do primeiro tento, 5.700,00 - Quadros.
mente bõa fas�t_ [ustítí- rece�e�do em ótimas o America empregando BAEPENDí: Gau 1 k e,

,

eando suas 'poIilIQoes. nos c0D:dlço�s do extr�ma todas SU�8. a�mas, pro- Piazera e Octacilio; Ame.campeonatos que dISpu: Guido, tato aos .17 mmu- curou dímínuír o m�r- ricano, Zico (Taranto) é'
ta�, onde o. Baependí e tos. Surpreendidos c<,>m cado,r, tendo conseg�ldo Sehwerdtner; Guido,' Ta.
o líder absoluto do esr- ésta vantagem, o Amerlca seu Intent? aos 10 �IDU- ranto (Jorge), Janôt, Hatame jaraguaense, .ao procurou e!lcetar uma tos

.
por

.

íntermédío de milton e Turibio (Nutzí).passe que o AmérICa grande reaçao, mas en- MáriO Beís, que entrara -

desponta em segundo centrou de imediato na em substítuíçâo a Euelí- AMÉRICA: s i m õ e s,
lugar na elasaífícação do defensiva do Baependí, des, isto após bom tra- Sabiá e Béco; Ceceu,
oampeonato catarínense UDI sério obstáculo a ser balho de Oocada na di- Souza (Nilton) e Ibrahín;
de profissionais, sendo transposto, pois' a reta- reita, que cruzou na Izidoro (Cocada), Coca
ambos por oonseguinte, guardá local atuava oom medida para o tiro fatal. da, (Manéco), Gaivota,
candidatos reais a08 títu- absoluta firmesa, bloqus- Não esmoreceu o Bae- Euclides (Mário Reis) e
i08 em disputa. Todavia, ando por completo o pendi pelo contrário, Ian- Renê (lzidoro).
o maior Interesse qoe grande ataque amerí- çou-se ainda mais ao

ooroa� o eMook�é�oooo.NMoavmQ�eITadoa��epro��n�a�n.----------------------�--�------
sem dúvida. o grande d{)s azurras e Janôt em soUdação do triunfo. Aos
desejo de vitória por tarde de rara inspiração, 24 minutos surgiu o lan·
parte do Baependí, que aoerta tremendo chute ce do "foul-penalti" de
esbulhado por uma atua- que ohocou'se com o' Béco em Janôt, que os

ção faociosa Jpor ocasião travessão superior, quan· americanos· não gosta
da peleja disputada' em do Sim õ e s já estava ram: Taranto encarrega·
Joinville, desejava na completamente vencido, da da-' cobrança fi) fez .DireQão .de J. ANDRADE - Colaboração de WOR
�oMu�dadedemonskar �ra��a��Bamil�ricomimperi�çã�propw ��������������������������������
a sua imensa 1 e g i'ã o desfec,har igualmente uma cionando facil defesa ao

de adeptos, que aquele bomba além da marca arqueiro rubro. Entre
resultado -esmagador que do pênalti, mas désta tanto 11 minutos depois,
sofrera, fôra consequêu· feita o arqueiro rubro o Baependi aumentava o

cia lógica de uma arti- num salto felin� conse- marcador com um gola
manha tramada por om guio desviar para esoan·- ço de Guido, que servi
árbitro irresponsável, cuja teio� Continuava o. Bae· do em excelentes condi
at u'a Q ã o simplesmente pendí mandando no jogo, ções por Jorge, emen-Ivergonhosa o próprio sem que 08 americanos dou de primeira para as

America veio posterior- podessem pelo menos rêdes americanas sem

mente reconhecer ·em tentar,melhor sorte, por:- possibilidade de defesa.
oficio dirigido a diretoria quanto. soa vanguarda 4: x 1 para os locais e,
do olube jaragoaense. éra facilmente contida a ésta altura praticamen- .

Assim, com os jogadores pela retaguarda adversá- te nada mais restava �o
do Baependí imbuídos ria, ao passo que Ceceu I América, mesmo porque,
de um só prop6sito, ven- o grande médio de apoio sua equipe éra indiscu-

-

cer a peleja, leal e diS-I rubro, tinha contra si o I tivelment�· inferiolj a.ociplinarmerue, é que o oonstante policiamento de seu contendor: Mesmo
jogo. ganhou um aspeoto Hamilton, difioultando assim, os rubros aos 40
todo especial, e daí o assim fluas manobras de minutos conseguiram di
grande espetaculo quo meio de campo. Dl:lcor- minuir um pouco seu

tivemos ensejo de pre- riam 30 minutos quandO sofrimento, com a con

senoiar. Iniciado o prélio os locais lograram a quista de seu segundo
-v.iu-se perfeitamente que marcação de seu terceiro tento, mercê de uma fal
a equipe alvi-anil estava tento, ainda de autoria ta na entrada da área,
em grande tarde, e suas do centro avarito ,Janôt, que cobrada sem a clás· Eis O esquadrão do C. A. Baêpendí que levou de vencida
primeiras pontadas ao que foi assim o goleador �ica barreira pot inter- a representação .dO América de Joinville, e esta tarde estará
arco de .Simões, deu-nos da tarde. Guido receben- médio de Béco, estabe- defendendo sua posição de líder do campeonato Jaraguaense.entender que tudo aquilo do na direita, driblou ceu em definitivo o pIa· ,

q��vlamos progn�� espe�oobrm��oméd� cMdfin� � 4x2em ---------------------------------
oado estava por S8. rea- Ibrahin e cedeu na me· favor do C. A .. Baependi.
lizar, isto é, uma grande dida paraHamilton dentrO Vitória liquida e inse
exibição do Baependí da área. Este, mesmo fismável do quadro ja
rumo a um estrondoso tendo contra si a marca- raguáense, cuja atuação,
triunfo, para com isso ção de. Béco, atirou forte principalnhmte no prin
s'alvar seu grande pres- contra o goleiro Simões meiro tempo foi devéras
ligio que desfruta em que não conseguiu agar- impressionante:
todo o Estado, pois o rar firme, àisto se apro- Eis aí amigos a histó· ,

golpe desfechado através veitou Janôt para na ria da "negra" entre
de uma arbitragem su- recarga consignar o ter- Baependi x América, que
mamente 'prejudicial, ve- ceiro tento para suas além de marcar-um triun·
riiicadaemJoinvillemêses côres. Baependí. 3 x O, fo rehabilitador do fute
aka. sómen� o fur�a, �s��do oom que v�o b��raguá8ns� acabou ��=======�==�=��==�����===��==����=====�=��=�.
jamais o 'abatera. Désta se encérrar o primeiro por quebrar a' invenci- II E

'

S 1 B n
'

.

. u

�e����s j���U���sa��j�� �er���i:�a':!�ajdu:t���:!� ����!�:d��eA:!���a� II mpr- u ��::.!!":aJ�!-�l�!�ecidade S.A. II
numérica, o que não contro, porquanto o qua- zera, � testa da direção ii li
aoonteceu

.

na partida tra- dro azurra, justiça seja técnica do esquadrão Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque: II

vada na "manchester ca- feita, foi indiscutivelment,e americano. Uma linha completa de motores oacionais e estrangeiros de alta e baixa li
tarinense", po d e r a m muito superior ao .squ�- Pena que a equipe do

_ rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE MEDI- !!
demonstrar seu real e drão joinvillense. Veio a Clube Atlético Baependl ÇAO - Bombas p,:ra uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS ii

in.co�téBte val.or,abaten�o segunda �e.tapa e oom éla não tenha conseguido de I
PARA O LAR. SortlmentMAocTompléto e variado de LUS1;RES CASTIÇAIS LO. li

depOIS de um!! superIO" nossas duvidas com res· sua inclusão no campeo. lOS, de ARANDELAS, ERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de II
ridada flagrante, o valo- peito 8 manutenção por nato catarinense de pro- I'

luz e força de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo. ii
roso esquádrão do Amé- parte do Baependí do fi8sionais, pois nlo que- I A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer' pedido de Iiirica F. ,O. pelo placard mesmo "traio". ide jogo rendo ser seu defensor, I instalação de luz e força. I
clás�oo de 4x2. A Óri- imprlmidonoI45'minu�s so�os obrigado� e �to �==�=�=�=====�����=_�����=���_��

Clube Recreativo Guaramirense

Dr. Francisco Antonio Piccione
JH:�.DICO

Cirurgia Geral de adultos e 'criança" Olí
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especia)is,a em doenças de eriençe»
Atende no HOSPITAL DÓS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), dás 9 as t2 hs. HOSPITAL
JESúS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs.

ESPORTES

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRI'EIRAS,
ES P I N H.A'5, ETC.

,-===================��
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Deutsche Beilage des "Correio do .Povo"
Mu n iz ipaikammer

Landsteuererhoehung - Anerkennungsgesuch -

Die Rechnungen der Praefektur

Pastor Schneider's Abschied
-

Zu der letzten Kammer- gusto ôylvlo Prodoehl und Auch wurde die jaehrli- .

aitzung erschienen seernr- unter seinem Vorsitz, sich ehe Rente für Ieden Land,
liehe Kammerreete. Nach mit dem Herrn Praefekten besitz mit zirka 70% fuer
Verlesung. des Protokolls, in

. Verstaendlgung setzte. die kleinen Landbesitzer
wurde der aus verechte- Diese Kommission hafte bis zu 200 Hektar erhoehr,
denen Mítteílungen und zum Zweck die rueckstän- wogegen die Landsteuer
Gesetz Entwuerfen beste- digen Gehälter und Löhne fuer die groesseren Bestt
hende Expedient bekannt der Beamten und Arbeiter zer bestehen blieb und

gegeben. der Praefektur bei dem sogar herabgesetzt wurde.
Der. Herr Kammerrat Herrn Präfekten zu regeln. lJer Geserz-Entwurf die-

Augusto Sylvio .

Prodoehl Bei 'jener Zusammenkunft ser abgeaenderten Land
reichte ein Gesuch ein, in dieser Kemmer-Kommls- steuer des Herrn Praefek-

'- welchem er �uf die gros- sion und dem Herrn Pree c ren wurde der. Comissão
sen Verdienste hinweist, fekten, wurde beschlossen de Legislação e Justiça

Idie sich der ehemalige dass der Herr Praefekt zur Gutachtung .zugestellt.
und jetziger penstonterrer saemtllche rueckstaendlge Diese Kommission ernenn

Gerichtsschreiber unserer Zahlungen nachkommen te
. ihrerseits Herrn Kam

Komark, Herr Ney Franco, wuerde, sobald er die dem merrat Artur ,Müller als
im Berufsleben reichlich Munizip zustehende "Quota Verleser.
erworben hat. Der Antrag- do Imposto sobre a Renda",
geber dieses Gesuches die Summe von Cr$ ...
rechtfertigte diese Aner- 632.000,00 vom Staate
kennung gegenueber der erhalten heerre. Obwohl
hiesigen Gerichtsbarkeit nun diese Kommission siçJt
und dem öffentlichen Wohle fuer die sofortige staatll
unseres Munizips, welchen ehe Zahlung dieses Geldes
Herr Ney Franco waehred einsetzte, und selbiges
22. Jahre ·treu und ehren- auch sofort der Munizipal
voll diente. Zur Abstlm- Kasse ueberwlesen wurde,
mung, wurde das Aner- hat der Herr Praefekr sein
kennungsgesuch des Herrn Versprechen nicht elnge
Kammerrates Au g u s t o loest, den Arbeitern' und
Sylvio einstimmig ange- Beamten ihre seit Monate
nommen. rueckstaendigen Geheelter
Mit Stimmenmehrheit, und Loehne nicht ausge-

wurde in zweiter Berat- zahlt. Der Herr Praesident
schlagung das Requeri schloss seine Mitteilung,

�ment von Verdi Francisco indem er bekannt gibt dass
Lenzt genehmigt, ebenso er daraufhin nochmals mit
der vom Herrn Praefekten dem Herrn Präfekten. ueber
eingereichte Gesetz-Ent- die pelnltche Angelegen
wurf, der einen Zusatz- heil Ruecksprache nahm,
Kredit von Cr$ 805,694,30 und dieser sich unter nicht
vorsieht.

.

stichhaltigen Vorwaenden
Zur Abaenderung des weigerte, die rueckstaen- PERTUSSIN

in Kraft tretenden "Código digen Zahlung in Ordnung .

Tributario", welche eine zu bringen. Angesichts Oas weltbekannte Mit t. e I
.

. . gegen Keuchhusten, Bronchial-
Erhoehung der Industrie- dieser unverstaendhchen Katarrh wie alle Affektionen
und Berufs-Steuer vorsieht Haltung des Exekutiv der Luftwege ist wieder ueberall

(Imposto de Indústrias e seehe sich nun der Prae- zu haben.

Profissões), wurde seitens sldent moralisch gezwun-
des Herrn des Karnmerra- geri die Angelegenheit zur
tes João Lucio da Costa K e n nt n iss saemtllcher ·'m· Huefinerstsll aelebt...eine neue, Abaenderung Kammerreete zu bringen. U

vorgeschlégen und verle- -x-

sen. Angesichts dessen Der G e.e e t z - Entwurf
wurde das ôteuererhoe- welcher seitens des Herrn
hungs-Prolekt der Finanz Praefekten der Kammer
Kommission zwecks neuem zwecks Erhoehung der
Gutachten zugestellt. Steuer "Produção Agricola
Der Herr Präsident Ney e Industrlal (estradas) un

Franco teilte der vollstãn- terbreit wurde, belastet
dig versammelten Kammer folgendermassen die be
mit, dass sich seinerzeit 'stehenden Taxen:
eine ernannte Kommission, Classe A von 3,5 auf 5%
bestehend aus den Herren « B« 2,5 « 4%
Kammerräten Fidelis Wolf, « C« 2 «3%
João Lucio da Costa, Au- « D. « 1 ,5 « 2%

,,�x-

In der . Kammer wurde
der Rekurs der' Lehrerin
Helena Dias eingereicht,
die aus partei-politischer
Verfolgung von ihrer ihr
zustehenden ôchule nach
einer anderen, in Garibaldi,
rechtswidrig , ver set z t
wurde..

Reife PFIRSICHE

fll!hlung! I
kauft jedes Quantum
die Fabrica de
Conservas "ALVO",
von AII,ecJ Scbu/ze.

Zwei Bildaufnahmen des Abschtedíestes, womit die Bewohner von Rio
da Luz Herrn Pastor Scbneider vor seiner Deutschlandsreise beehrten.
Pastor Schneider dient der Gemeinde zu Rio Cerro ueber 20 Jahre.

Die Associação Rural
aus Jaraguá do Sul ward
durch seinen Präsidenten,
Herrn Artur Müller, in der
Gen e ra 1- Versammlung
vertreten.

Die Sonne als
Kochherd

,Briefe und Anfragen
I. ô, - jARAGUA': _. Die Bruecke "Abdon

Batista" ist munizipales Eigentum, und wurde fuer
den oeffentlichen Verkehr bis Hoechst-Belastung von

6 Tonnen gebaut. Der Kostenanschlag für eine neue,
moderne Brücke wird auf zirka zehn Millionen Cru
zeiros geschaetzr. Was diese Bruecke notwendig
bedarf ist eine Instandsetzung der durch ,Rost zer

fressene" Unterteile der Fahrbahn, im sei ben Sinne
wie sie in der letzten Munizipal-Verwaltung g-ruend-
lich vorgenommen wurde.

.

E. D. R. - GUARAMIRIM: _

.
Die "Bolsas Telegramm aus Rio be-

Escolares" sind in ein Sonder-Gesetzt enthalten. Die richtet dass das Kriegs-
,

dazu notwendigen' Gelder sind im munizipalen Haus. mínlsreríum mit dem Aufruf

haltungsplan verzeichnet. Eine Missachtung der Aus- der im Jahre 1938 gebo
íuehrung des Heushettungsplenes wird als 'Verant- renen Braslllaner begon- 11====================-=1 ========

wortungslosigkeit des Praefekten gerichtlich belangt, nen hat, die im naechsren

Was den Staat anbetrifft, wurde uns mitgeteilt lehre den Militaerdienst

dass das Gymnasium "São LUIZ" aus jaraguá do Sul ableisten muessen. Das

,die gesetzlich festgelegte, Summe foer die "Bolsas Ministerium beabsichtigt
Escolares .Estaduals" schön erhalten hat.' schon im naechsten Jahre

die grossen Landgueter
GLAEUBIGE'R - JARAGUA': - Die loköle einzurichten ("Batalhões

Praefektur erhielt die Summe· von Cr$ 632.000,00 Agrarios"), wo die zu

von der Einkommensteuer. Es wtrd verlautet dass kuenftigen 'Reservisten; die
die Praefektur dieses Geld bei einer hiesigen Bank aut dem Lande wohnen.]
zwecks Zinzen hinterlegt hat. Waehrendesseo schnue- mllítaerlschen : und auch
mn die armen Arbeiter, die Beamten und .dle Glaeu- landwirtschaftlichen Unter-

big�er weiter den Leibriemen... richt bekommen sollen.

Aufruf für den
Militärdienst MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das ôyrnbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

arn besten zu den gerlngsten Preisen bedient.

AsthmaH�rragf1llll r.-ahrt bei:

Rheuma Hexenschuß
Ischias Nerven- und

I
Gicht Kopfschmerzen

t: Tabletten" Erkältungen. Grippe
Top! ist im In- hewIhrt_ci.". at-.....
....1IDil_ SeIhet IDIautllllclda-nDeawarc1sa_
ErIolp ersieh. u._..nw. 1IDilp&�Top(�

I .aeh Ihr Verti - Si. DOaIa ._.. ..... V......
l'opl-Tabl............u--'rrl

h eIIIIld.. I.

Wir werden darauf euí
merksam gemacht dass
die Tabletten

"Euiin"
der C. F. BOEHRINGER
& SÖHNe,. Mànnhein, das
bekannte und altbewaehr
te Asihme-Mtrrel, wieder
überall erheeltlích sind.

\
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aORREIO DO POVO DOMINGO DIA 14-10-19fi6
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II; ii: 1T'l\ lD>. 1R1Q) IItf'JHI W l\1[J�iW lA 'NN ii ii Clfniea de Olhos - Ouvidos - larizUe Garganta Tj
.IlJI� ..... l1\\1l\L. ID\.B\ l['!V11.fi\J.�J.� !I DO BR� ••••11••• IM . II

.. II

li HEDIUO VIBUBGIAO ii MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA, ii

li F�rmado pelas Fac�ldades de Medi�ina das Univer- II -:����r ;:r����h(8:fr��t;�n�l�ai:T�A" II o=::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::;;=�::::=:::::::::::::::::::::=::::::=::::::=::::::::�
ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II _ J O I N V I L E .:..... I li ii ., Tl)) t1l\ � 11' Ifl\ TIJ) JE W IE 1D> li
li

',i' ::� .•.; __., •__ ••• _ _. ••__-_ _--_•__ /...i:! I.�I Ie 1f 'UI U> 11 \UI J.[)) Jl �:=u i!ii CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIAN'ÇAS B
ii

. 11 _ •••••••_.__ _ •••••••••••__• _ __._:::••••••_::: 1. ii .. ===.:II
IIIii CLINICA GERAL li )!=:::::::.:=:::::.=::::::::=:::�""::::::=::::::=:::::;;=:::::::::::::::::·Ii II RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSECA, 158ii / ii ::7 ��ii, IIii tORga pratiea �m Hospitais Europeus II II •••• " e I " eel e _ III·· II U JARAGUA DO SUL STA. OATARINA IIn- Consultório e residência: - II! Ilil h II Secção de lavagem, depósito de Iubrtücenres, II

li 'I
.

- JARAGUÁ O S
II II ii

Tel 244 Rua Pres Epitâcio Pessôa 405 .. ii D UL - II II combustível e acessórios. ii,�. 'ii ii ..'1 11:1, Lubrificação-carO'a de Baterias etc. ii
ii II li II

" liCONSULTAS: II ii ,Medicamentos, e Perfumarias /
II li li\..

,I:' S· b I H ...,
CONSBRTO - RBPORMA ,B RBTIPICAÇÃO OB AUTO- rllPela manhã: das 8 1/2 ás 11 !loras . Ii ii 1m o o de onestidade li ii MÓVBL B CAMINHÃO.li ii CO.nfiança e Presteza li II !i

�I'III
Pela tarde : aas 14 1/2 ás 17 1/2 horas I' !i II II II

I ii .
A que melhO.r lhe atende I! ii, 'til'Atende chamados tambem à Noite li II e pelO.s menores preços ii II SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO

II , '! ::� I /;;: ii 'I�.__...,._ __ _ _ ._ .. ._ _ ...p , __. __._ __� _ 'I � I"·······- .. t--··..-----···-····· ·-·-······--·-···---'!_-.-.............. .I ....••..•.•-- -----�- _-- _ -- =: '::=:-'::::':::::==:::.::=:;::====================f"

In�ústria e Comércio W. lEEGE ,S.A.
. Assembléia (Jer.l Extraordinária.
Pelo presente ficam convocados os Senhores

Acionistas desta Socidade, a comparecem á Assem
bléia Geral Bxrraordtnérte a realizar-se no dia 1 Õ
de Outubro p. futuro, pelas 10 horas ne 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 Esreniros ;

2. - Assuntos de ínteresse soclal.
Iaregué do Sul, 28 de Setembro de 1956.

.

WOLFOANG WEEOB - Diretor Presidente

Indústria de Calçados Gosch Irmãos S/A.
Assembléia Geral Extraordinária

São convídados os senhores acionistas para
'-se reunirem em Assembléia Geral Extraordínäría,
no pr6ximo dia 23 do oorrente, às 8 horas, na sé
de da sociedade, à Rua Abdon Batista sI nO., em
Jaraguá do Sul - 8C" afim dEI deliberarem sôbre
a proposta da diretoria, e parecer do conselho
fiscal para aumento do capital, em parte por agre
gação de reservas. de aeôrdo CO.m a Lei 2�862 e em

parta por subscrição particular, e 'modíftoação par-
cial dos estatutos.

'

Jaraguá do Sul, 4 de Outubro de 1956.
WALTER GOSCH - Diretor Comercial

-

. .• I
Industrias Reunidas JARAGUA S. A.
Assembléia Geral Extraordinária

a-, CO:rnr04JA�A.O
São. convídados os Senhores Acíoníatas a se

reunirem em Assembléia Geral Bxtraordlnãría, na
Séde Social, á Rua Ouíntíno Boeaíuva, 715/901, es
9 horas da manhã do. dia 30 de Outubro de 1956,
para delibrarem sobre a seguinte ordem do. dia:

I - Aumento do. Gapital Soeíal ;
II - Alteração. dos Estatutos da Sociedade;
III - As.untos de Interesse soeíal, :

Jaraguá do. Sul, em.9 de Outubro. da 1956.

Dietrich H. W. H"fenue$l/er - Dírêtör Presidente

o

lÕ���!��(������RAA I
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-

� ME o n. 1: 2, ; e 4
.

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

remédios

Compre boje .mesmo uma 1DMBBIGUEIB�
_

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

- JOINVILLE -

Dr. Fernando A. Springmann
Formado pela Faculdàde de Ciencias Mé- •

dicas da Universidade do Distrito Federal

Clbdea MMiea -- Cirurgia Geral - Partos

Oonsuttörío 8 Residência: Rua Preso Epi
tácio Pessôa n. 206 (ex-reaideneia dc dr.
.Ä.lvaro Batalha). , ,

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15- as 18 hs.
.I_IU_ .. _llI'EiiIilU.'" '_1111_"1_". .11.....11_1.

- Atende chamados de dia e a noite -

iiI.:=III::L._I._III_. _IU 111_.11_"' __ ul_IIE

Deleuacia Alliliar de Policia

·AVISOVOCE TAMBÉM
PO�E POggUfR

De ordem do sr. Delegado
Auxiliar de Policia, solicito a

t o d' o s os proprietários de
CINEMAS, SNOOCK, SALÖES
DE DIVERSÖES, CANOHA DE
BOCHA e semilares, a com

parecerem nesta. Delegacia,
até o dia 31 do corrente mês,
afim de registrar ou renovar
o ALV.A.RÄ DE LICENÇA,
conforme a lei em vigõr.
Para os devidos fins, deve

rão apresentar o Alvará de
Licença do ano anterior.
Jaraguá do Sul, 11 de Ou

tubro de 1956.
OSNY MUELLER

Escrivão de Policia
A SOBERANA DAS B1CIC�fTAS

• Material de '�� � � � t � � [
CONTÉM

duradouras .•• '

a tradicional

qualidade sueca

- Monark é

a preferida
do Brasil.

EXCELERTES

ELEMUTDs T�RIeOS

I Fósforo, Cálcio, ArseBtato
e VaBadato de s ó dto

TOBICO dos convalesClentes
Tonico dos desnutridos I
Os Pálidos,'Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

niíicação geral do orga-
nismo com o

Dr. Murillo Barreto de AZlvado
I ADVOQADO I

.

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

laraguá do Sul

• Nrif lHE FAO/UrAMO!
a PAfJAMßiITOI

Revendedor Autorizado:

Casa Lo'thap Sonnenhohl
:"::::-:-�:"':

...

:'"::::-:-::"':
...:.;:::-:-:-:::..=-;::-:-:::::.:-:::-:.:�.;:...:::::l:-:..:�:..::::-::-=::-:-;:::-.:-::-:-::::::-=::-:-::::-:-:-:�;.-:-::";::::-:-:�;-;;; .

li i i.� ,ii,i,i, '"

�::
ili OS FAMOSOS CAMINHÕES DIESEL ii,':,:iii

DA CONHECIDA MARCA SU�CAii! :,::i,::',,::," - � .. ,... - --

li! S C A N I A V A BISiii· (modelo :956) ii!
iii novamente á disposi,io cio prezeclo público i,l,.ii,p,

1::, i::,: l::,rii
::: VARA.TERISTIt:;ll.S:

li! MO.tor Diesel de 4, e 6 cilindros com 1!1
l:,!.:!:. 100 e 150 HP. Caixa cambio cínoroní- :il:!,i,zada 5 velocidades à frente, 1 ré maís
, ,',

m transmíssão auxiliar 2 marchas. Freio. lii
n a ar tipo AIR PAK OU. BElDIX-WESTlIGHOUSE.' i:l

i,:!1 Capacidade de carga útil: 7 e 9 tone/eclllS III
:::

!ii PREÇOS REpUZIDOS de aeôrrío com m
:::,':1:,1::,'

as ú I timasn 6 rma B de importação lH
fI!

• ,'1

I!! Consultem - nos sem, compromisso, II!
iIi III
li:
TRINKS &iCfIA. li:

iii Revendedores AutorizadoS- iii
· .It

ltl Rua 15 de Novembro n". 623, 1,li,:," Caixa Postal, 23 - 'I'eleg.: "TRINCA"

Iii . dOINVILLE it
· ."

!il I::

�:�7_:::==-': 7_::::� ·:::.::.:_-_-:::-::::_-_-..-_-:::_:_-:_-:_-;�:::=_:_=:_-:_
..

:_-_:_:...=:==;_-_:-_:-_-:_-;_-:_-_-::::_
..

:_
..

_-_-. .-::_....
-

...._:-_
..

_-_
..:�!

MUDAS
Frutileras e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueíros, Ka
kíseíros, Maci
eiras, Jabottee
beiras, etc. Ro
seiras, Dehlias,
Cainélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

Peçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo SBi�el

Corupa
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ANO XXXVII - JARAODÁ DO SUL

�§L'O C A I S��

Uma carroça com 2
cavalos.

, Uma charrete com 1
cavalo,
Uma motocicleta

"Husqwarna".
Uma bicicleta "DUrkopp".
Um chão de casa.

Tratar nesta gerência.

Dr. Waldemiro Mazurechen
C&8.& DIE S'A1JDE

,Rua I Presidente, Epitácio Pessôa N°. 704

(antiga résidência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - �Bisturi-détrico - Electra-cauterização

- Ráios Intra.vermelhos e aLuis.

Vende-se,COIIRA CAS'A.
, tutDI DOS CI·

Calçados

llIRGO
são os melhores e

- mais baratos -

. Produtos da:

I �ndústria de Calçados
'

Goseh Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

- Jaraguá do Sul -

Santa Catarina

O',ür:=õi::::=MÊi:iõi_i�=:::l
�

;

. �

'" J:'�. i li

It
'

Tapet$s para automoveis .. II
1111, Plasti.cos para .estofamentos '. II'I!DOMINOO, 14 DB OUTUBRO DB '19M - SANTA. CATARINA - N. 1.911

B t F da erlas or I quaduram maís II

R
'

'C.·VI·' mann e de Paulína de II Pneus - Brasil, General, Pirelli II, �gi$tro 'Souza Zimmermann. II II
Anirersárils: Fazem anos Obllos Inscritos: No Car- Irene P. Günther, OíícialIn- Ela, brasileira, solteira, TODAS'AS PEÇAS e ACESSORIOS ii

hoje a sra, HildegarQ, tório do Registro Ci,vil terinoo' do. ,Rdegis�o Civil JdO industriária, domiciliada PARA AUTOMOVEIS e CAMINHÕES 11..1Albuns Baratto, esposa foram inscritos 08 se- II'. ,Istnto a omarca' a- e, residente nesta dístrí-
li

do sr. Silvino Baratto e a guintes obítoa: Bernardi. ragua do Sul, Estad�. de to, em Ilha da Figueira, !i

srta, Anita Voigt. no Freiberger, com 50 Santa Catanna, Brasil. filha de Zebaldo Oeehs- aEYER 4 CI•• · Ltda. I!

Na mesma data o sr. anos de idade, era casa- faz saber que c��parece- ler e de Maria Cordeiro
ti II

Manoel Albino Duarte, do c o m I d a Frei- ram no cart6n� .exlbmdo o� Oechsler. II Oaixa Postal, 19 Fone, 299 IIresidente em Florianó- berger, r.si�ente, em d�cumentos eX1��dos pela lei
EEil JARAGUÃ DO SUL i!!:poíís. Francisco de Paula; Ger- afim de se habilitarem para Edital n. 4.093, de 9-10-66.
:: "

Amanha a sra. 'Tereza mano Raash, com 78 anos casar-se:
Paulo Severino da Silva �=::::::::::::::=:=--==::::".::::=:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::==9

Stinghen, esposa do sr. de idade, era casado com
'90 d' 2 10 56' e Edvigem de Góes

'

�_!!fi!!fi!il! - _!fli2l!IIlIf!)�1FB iii!

&3itel8'91BR1i18".lJuliano Stinghen; a sra. Maria Baasoh, residente Edital n ... 4.0 , e. r" •
• I'

Leonor 'l'cmasellí: o sr. em Bíbeírão Grande da 'Harry'Emili(),Alvino Ele, brasileiro, solteiro, I FOTO PIAZERA
Adolfo BarteI, comerei- Luz;'Maria Raasch, com Viergutz e operário, domiciliado e III Df!PRONTB Á ;RBPBITURA - JARAOUÁ.: �o SUL

.

ante em Duas Mamas e 75 anos de idade, era 'Lucia Konell residente neste distrito, II!!
, � fotografias em Geral

-, fotogt'afias
de Documentol"';"

Io sr. Bonttacío Fetri. casada com Germano Ele, brasileiro, solteiro, á Estrada Vila Nova, fi· II filmes e Material foto Aparelhos e Acessórios
"

,

Dia 9 Iestejou.seu aní- Raasch; Georg Keller- lavrador, domiciliado e lho de Manoel' Severino

Iversärío o sr, Leopoldo mann, -oom 83 anos' de resíâente nést� distrito, da Silva e de Clemencia A pedido. atende a domicUio e lambem
em localidades vizinhas

,BIese, resident. em Es- idade, era víuvo. de Ali- em Rio Cêrro, filho de Mendes.
d N K 11 'd' I <!l��@BIIiiII!!J&il!_�...(!J86811i!Ji&&!III !iI! ..... HE�8tra ,a ova. ce e erman, reSI la n Ricardo Viergutz e de
Dia 10 a sra, Guílher- cidade; Ana Haeting, B,'erths ,VI·ergutz. Ela, brasileira, solteira,

..)j=::::::;:;::=::::==:::::::::':::::::::::=::::::::::::=::"-:::::::::::::::::::::::::::::::::ii....
G

' ... ínüustríãría, 'domiciliada ..... , -..:_.
mina rütsmacher, es- com 58 anos de idade, '

Ela, brasileira, solteira, EI' / II
H G un e -resídente neste distri- II

�"
II

posa 'do snr. ermann era casada com UI er- doméstica domiciliada e

(":;Uil', "I'ranS�,drtIS Báreos Calurl"nense S. ß. 1.,!:::!I••1.:G,rützmacher, residente me Haering, residente residente neste' distri.. to, á Estrada Vila Nova,

I
filha de Pedro de Góes

. em Rio Cerro. nesta cidade; Adele Hae- to, em Rio Oêrro.: filha e de Cristina da Rocha.

B Dial 16 a sra. Adlrona I rdin�d �deif, com a7d", anos de Rudolfo Konell e de
II TAC iiarte, es pos a io sr.. e I a e, era casa a com Lina Schröder Kónell. r

E para que chegue ao .co· !! Aae'n'te local'. SE""010 THOMSEN IJWalter Bartel, industrial. Alexandre Reif; José " e" K .

Na mesma data o .jo- Laurentino da Silva, com Edital n. 4.091, de 6-10 56. nhecimento de todos! r:nand�i jj - Escrttörío Técnico-Contábil "Thomsen" -
Má' Shí h t '69 de íd d I 'd R d F 't passar o 'presente edital que ii Rua Mal .. Deodoro da' Pon ....cavem rio 10C e. ,anos e I a <,e, era ca- SI oro .

,', ,e ,
rei 8S e II I' ""..

Dia 17, a srta. Dalilia sado cl Paulína da Silva, Wenefrieda Kochelle
será publicado pela impfen- li (enfrente à Prefeitura Municipal) ,

R ld t G
I

ídertI"
, . '(

" ia e em cartório onde será ':!.osa, rest en e em ua- resi en e em rapocuzr- Ele, brasileiro, solteiro, S. .

o' v m ho: J
-

B Ma has atixado .duiante I 'i dias, i ii 'Ace'J'ta encomendas e', cergas pera qualquerrammm e
'

, ,l o e i n ,'08:0. soaren 'lavrado'r, 'doml'cl'll'ado e I b de ulsum i Ei ...

Wb H' h' 28 d'd d
. a guem sou er e a gum Im- II

I

a�de urg lDS� mg, com. ano.8, e I a e, residente em Guaramí- 'pédimentd ''2cus'e-o para os ii localidade do país, com fréte pago e a pagar II
resl�ente nesta CIdade. S?ltelf?, reSIdente nesta rim, filho de Röberto Isi. tins leg�is.

.

li e reembolso. liDI.a. 18 a sra. Paula Cidade, Leopoldo Gne� doro de Freitas e de Ca- i! Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro IIRU�lOl, e8p��a �o sr �o- �uch, com .�42 anos de

I rolina Joanna de Souza.' IRENE P. GÜNTHER ,li do Sul, à vista e crediário, para qualquer iiráCIo
.
RUblOl" lOdustru�1 Idade, era casado

..

com Ela, brasileira, solteira, Oticial Interino ii localidade do país.
em RIO Cerr? e a .mem- Olga Gnewuch

.. resldeJ?-- doméstica, domiciliada e !Eil! ATeNDE "à venda de passaaens. aéreas ao
na. Edma, filha �o, -sr. te em Itapoc�zIQho; Nl- residente neste distrito,

elo

Erlco .Br';lhns, reSidente colau SchewI.nsky,. com em Ilha da Figueira, fi.. ii exterior, pela Scandinavian - Ibéria - Swissair.
em JOlOvllJe. Na �esma 73 anos, de Idade, e.ra lha de Estácio KocheHa �.!

..

I Informações Dep.arJamento de Turismo TAC
d�ta o .sr. João Nlcoluz- casado. com N.a t a li a e de Mathilde Baade A'tença-o "::.:, .

t;..
z�, reSidente em Rolan- Sche�108ky, reSidente em Kochella.

.

n:::::::z:::::::::=-.:::::a:::::::::=:::::::=:=:::::.-:::::::=::::=:::==:=::::::::::i
dia. FranCISco de Paula; Pau-
Dia 19 o sr. Frederi.co lo da Silva, com 41 anos Edital n. 4.092, de 6-10-56. éómpra - se qual-

Schwedler; sr. Wendelin de idade, solteiro, resi. Abelino Zimmermann e quer quantidade de b

Schmidt; .sr. Leopoldo dia �m Tres Rios. do ZeUna Oech$ler PECEGOS, madu.. II
Karsten e o' menino Sul e Berta Augusta Ele, brasileiro, solteiro, ros, �
Lourival Stein. Schulz, com 78 anos de comerciário, domiciliad(J Os ,interessados >
Dia 20 a_ ara. Rosalia idade, era casada com e residente nesta cidade, . 'poderão se dirigir à III

Airoso, esposa do sr. CarlQs Schulz, residente á rua Quintino Bocáiúva, I,·
Fábrica de Conser- Q

.

vas "A L V O " deLuiz G. Airoso e o me- nesta cidade: filho de Pedro Zimmer-
Alfredo Schulze. C

nino Edga.r Juarez, filho _...... ...... ii- 1110· odo sr. Edgar SchDiitt. .

. . .

------,---- O ã"O.5 �
industrial em Rio Molha.. t,IIEiI'�"_lEEin" i i. ' .' II !llllEi1 1&1 E o 0.2

A.t�doS os ani-yersari-IF'eb'res' (Sezõ••, MalAria., I
_. -' _. _

:ê :H.!
antes os

cumprlmentOSI·
.

.

. .ImpaludIsmo , I�
_p_�_p__�_t!JoIó,�,_[!loo.._�::lfj C e

o � ..

do "Correio do Povo".. " Maleitas, Tremedeira Cure seus 'males ,e poupe seu 1&1 tl!4C !I.
C R

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

. .bom dinheiro . comprando na º §� ..� o
IISlmenlos: ealizaram-

, .,.

I"" FARMAC'IA
'

NOVA - EWo 2 . e-
se .ont�m na Bala. das·. 'Cap�ula.$ Antlsesonlcas, .

'

, õ o ci'�'�8
audlenClas os segu�nte8 UI M Inanc"o'ra" I

· 4e ROBERTO M. BORST O ê]'Z:oO'i ic a sam e nto s: Adlmar I .

. .. que dJspõe de maJor

sortJmen'l O 'S _ o

Hornburg' com. a srta._
.

Ern Todas as Boas Farmácias
. -

to na praça e oferec:e, seus arü· G) i..: �i
Elf' D B t ld ,gos à preços van'tajesos .

lU :::I
.. -

I . oege ; erpo,
.

.

Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá ai O' GI
-a :::IÕ .

Bachmann com a

srta'l
É um produto,dos Laboratórios MINANCORAI .. ti

II) 91 o
WaHy Zickuhr eWerner, '

. ��� � &.�o02'
Ull�ann com a srta. - Joinville - Sta. Catar.ina .:_ I u ��� !Amta EIert. .
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.
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!I' Pudim Medeiros • A Melhor Sobremesa II
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lar3.IDld!o com §a1t)ão· (Marca Begtstrada)
.

'

Virgem Especialidade
<r�q� "':'. da OlA. WEIlEt l!NJI)J[J§IlW.l' - JoinviUe

�. sr..���RGCA,
.�1/4ct . .

.,

. .

êco;"'omi;�'8e .

teinpo ß dinheiro.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


