
Os festejos noBaependi
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continuam, devendo ser

encerrados hoje a noite.
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Câmara Municipal O
.

Ministro da Aeronautica agradece
AgradeCendO, ao tele; I no qual vossencía co.

- no Força Aérea Brssí
grama que lhe foi en- munica aprovação moção leíra, solicitando trans
viado por ocasião do eongratulatõría p e 1 o mitir nosso reconheci-

Sob a presidencia do perfeição, 'como foi COllS� cobriam com graudes 500• Aniversário do pri- transcurso cinquentená- memo e
-

gratidão ao

sr. Ney Franco e com a tatad,o pelas amostras sobras !) imposto supri- meiro vôo de Santos rio primei"" ,vôo avião distinto vereador Artur
presença dos vereadores apresentades aos snrs. mido. Ressaltou o orador Dumont, o sr. Ministro realísado

"

�"inente, pa- Müller e demals vereá

Fidelis Wolf, João José vereadores. que as classes conser- da Aeronautíca dirigiu tríeío : Al ,to Santos dores dessa digna Oâ
Bertolí, João Lucio da Na ordem do dia cons- vadoras já não podiam ao sr. Presidente 'da Dumont, e ome aero- mara. Oordeaís : sauda
Costa, José Pasqualini, tou o véto do sr. Prefeito suportar mais 08 aumen- Câmara Municipal o te-. náutica br íleíra penho- eões (a) Brigadeiro
Artur Müller, Augusto Municipal a leí que altera tos Federais, Bstaduais legrama seguinte: r.ada,mente agr.ad.eQo es.sa

I
Henrique Fleuis-Ministro

Silvio, :rvt:ario Níeolíní, o Oödígo Tributário, na e agora ainda o munící- RIO, 12 - N. 1251 � Acu- çarinhosa manllestação Aeronautica.
Erich Batista; Durval parte referente aos im- pio majorava todos Os .sando recebimento rádio de apreço insigne patro-

.

,

Maroatto e Raymundo po�os de licenQu e.imp���. ��='���='������������������������=
- :Emmendoerfer, realísou- tndustrías e profissões. Falou depois a favor

se maís uma sessão da '.. ' do véto o sr. Raymundo 5O'
,

..

Câmara Municipal. O sr. Presl�ente sus- Emmendoerfer, sendo' , .' .' an,·o, S'.·pendeu a sessao por -15. aparteado pelos veres-
Aprovada a Ata e lido m�nu}os, para q!le a

_

Oo- dores Artur Müller e
o expediente, foi Iído Ó &IlIss.ao de Legtslaçâo e João Lucio da Costa
requerimento do sr. Mario Justiça desse

\
parecer que com lógica rebate�

Nicolini, solicitando um sobre o véto.
_ ram as conclusões,' do ,

voto de pezar e um mí-
.

Reaberta
.,

a �essao, orador, vendo-se esse Bevestíram-se de gran:- Souza. A inauguração I lido um telegrama do
nuto de silencio em.ho posto, em discussão, fez em dificuldade de res- de firílhaatísmo os Ies- toí 'feita pela senhorita Governador' em exerci
menagem a Bernardo U�? da palavra o sr. Artur ponder. .

.

tejos comemorativos do Elvira Gaulke.' cio, sr.'Heriberto Huelse,
Grubba, falecido na se- M�ll�r ,. relator. ,da Oo-

. Por último; falou' o cincoentenario do Clube A, inauguração do novo comunicando' ter asneio-
mana passada, o que foi missao, que combateu o líder da UDN. sr. João Atlético' Baependi. , pavilhão e cancha de nado a leí' declarando o
aprovado por unanímí- véto, prolongando·seA em Lucio que deu ao lider Rela' manhã houve o bolão foi feita a s-eguir, Baependi de utilidade
dade de 'votos, depois de demor�do estudo so�re do PSD uma lição em destile das diversas sec- tendo cortado a fita o pública.ràtificado 10 pedido pelo as raz_oes. do sr, Preteíto, regra de conhecimentos ções de esporte, puxados sr. representante do go· A esse discurso ressr.· Raymundo Emmen- que n�o tlI�ham qualquer práticos,' jurídicos, co- pela Banda de Musica vernador do ·Estado. pondeu o sr. Eugeniodoeríer, pelo PSD. ,b!1se �uridlca ou a�mI- merciais e de ética. O do Circulo Juvenil de Nessa ocasião fez uso '

'A firma "Tribrasil" mst_t'atlva. O orador disse orador foi claro nas suas Pommerode, sob a re- da palavra 'o sr. Artur,��P�ri:��� ,n:l��:�a�r��Ltda., requereu isenção entao que s�a. eme�da afirmativas, não-deíxenõo .genoía domaestro Vicenz Müller, que fez o hístõ- do Baependi.de impostos por 5 anos de fato supnnna o Im- duvidas quanto a lega- W�h. rteo. da exístencía da
para sua nova industria, posto d� lícença para. o lidade da lei aprovada. Logo em seguida, com sociedade desde 1906;
fabricação 'de niveis e c?mérc�o .

e
. l�dúst�Ia, Posto a votos, foi o a presença du sr. dr. quando foi fundada, tendo

metros, artigo de grande VIStO que as majoraçoes véto rejeitado por 7 votos' Luiz de Souza, represen- tambem nessa ocasião
"

'
.' centra 3.. '

.

tando c o sr. Governador ===�=-=-=-=====��=:::::=_-====-==�=�=-

, ��"'"'''''.��'''''''''��''''''''.��''''' ;,.." ·.� '�\ �x �i: � E�, úI.tim� d,i,SCUI!!SãO J!lr,g,e Lacerd.a, d,aa
auto-

e',
. &.,..f:, C·ORRE' :10· 0'01 P"-O'vo· ':.

a, Ca'm�ra alDdaa�1"oyou Fldades. -1?-"IS" e num.... ·

·"'-0'rias ......
:

{: .

__. ,
__: o proJéto de. leI ,q-ge roso públIco, teve lugar I

�.
"

:� manda dar o nome de a iIiauguração da placa .. A ,.

Em virtude da constante alta de papel de im· .�. Angel.o Schiochet, a uma comemora.tiva dos fun- MOTORISTA ·JARA�U . A no�a fIscal dey�rá
: prensa, assim como da mão de óbra, va·se este se· : rua da cidade, dadores da Sociedade de acompanhar a mercadorIa _no trânsIto. A fal�a Im-

f'.'
manário na contingencia de elevar· o prêço de

sua.� O sr. Artur Müller, Atir,adores Jaraguá, pos. porta em multa ·.e a,pre�nsao da xpesma.
assinatura de Cr$ 50,00 para Crs 80,00, a ,partir do� próximo ano. : fundamentando seu pan": teriorménte substituida H. G. - SÃO BENTO. Mesmo que os herdeiros

fi .

:J samento sôbre a promis· pelo Clube Atlético. Jara· sejam todos .maiores deverá ser Jeito o inventario

'{� A ,Ge �ênc � � A
�� sora situa.ção financeira guá. Ness!1 ocasião falou podendo no entànt? a partilha ser amigavel, hpmo-

�
.

Façam sellS anunclOS 'de Felicttaçoes de Boas

:1
da

A
PrefeItura, �ez, um o dr. MurIllo B.arreto de logada pelo dr. JUIZ.

,

•
Festas e Feliz Ano Novo, nesta FoÜ!,a.

.

I
: apelo ao.sr. Prefelt� para Azevedo, preSIdente" .do OPBRARIO.CORUPA. O empregador tem ra-

.

: que enVIasse a Camara Clube tendo agradeCIdo ã M
.

d' t
.

d'
.

l'
-'

te:··.······,r·:·.··,· ..r·.··.. ···4!.�··.··.··.. ,··... ·.·'.·�•••··..�.·,··.·····.·�c··.··.··'!'··,rJ,,··.····.... 'é d d·' d t' d'
Z O.' au proce Imen 9 e �n lselp In� sao J1;lB 8S

==�:::::=====����=='�'='.='��=====
o prOl to e au�ento. e em nome os a Jra ?res causas para recisão do oontrato de trabalho.
50% dos funCIOnárIOs o professor HenrIque .

_
.

, qlUnicipais. Geffert. Descerrou· a
.

A. S. JARA<!UA. Do .aumento do .Impost.o �u.

B
.

cl: G bb O orador esclareceu bandeira que cobria a perIOr a 20�o e nao autorIzado. por leI, dá dIreito

17rnar ' o 'ru a que a Prefeitura terá. no placa o sr. Jorge Wein· a reclamaçao, pAf_!l-nte o Pr�f�Ito e, do ato desde
� I próximo ano um aumento zierl. recurso para a Camara MunICIpal,.

.
de cerca de quatro mi- Passou-se então a outra =�=�==��=��=======�==

Causou profunda c.ons- Ocupo� dlver�os car- lhõés de cruzeiros, sen,. sala onde foi inaugurada _--....,
---....'-'------------_

t.ernação nosta cidade o gos públIcos, sendo que do justo que tivessem a galeria dos retratos

UI.0CA I S I,falecimento do senhor exerceu o cargo. d.e sub- sua situação nielhorada dos presidentes do Bae- ..' .

Bernardo Grubba, ocor- delegado de pOb?Ia po� 08 funcionários e em.pr.e- pendi,. tendo nessa 6ca\, .

.

.

.

rido pelas 9 horas do 15
. �nos. ! !ambêm fOI gados da Prefeitura, 08 sião falado o sr. Zenon' .

.

dia 10' do corrente, no �olItIco mllI�ante no P1lr· que menos salários re- da Silva Fernandes, que •

.

Hospital São José, onde tI.do Repu,bbcano Cata- cebiam no Estado de enalteceu a obra admi- 8inheilo para JaraUlá. O sr. fnlace Moita-Vieira. Reali-
o mesmo se 'encontrava rmense. Santa Catarina. nistrativa dos homens- Artur Müller recebeu do zou-se ontem nesta ci.
em tratamento.

'

L.o�o qu� correu!i O reqúerimento. f?i g�ados e tendo agrade- do ilustre deputado An- dade o enlace matriino-
Adoecera alguns dias notiCIa do se,! faiecl- aprovado por unaDlml' c�do, em no�e dos � pre- tonio Carlos Konder Reis nial da gentil senhorita

antes, mas já se enoon- mento o comércIo cerrou dade de votos. I sidentes o dr. LUIZ de telegramas comunicando Odete de Oliveira Motta,
trava melhor quando so- s,uas pO,rtas. pel«? luto de que o sr. Ministro. da filha dileta do casal.Tar-
brêveio um derrame ce- UDl dos seus mlus velhos EducaÇão e o da Justiça cicio.Ruthes Motta, fun-
rebral que o vitimou. membros.

. . PI· t
·

liberaram as quotas de cionario da RVPSC, com
Bernardo Grubba era N.a Câmara MUDlCIpal O I I "C a auXilios previstos no or'" o jov�m Paulino Vieira,

natural da Prussia, tendo ror::, Cp!��:ad!ael'���:�
,

'

.' ... .

ç,amento para. a Comnni- industriário, residente em

" vindo para o Brasil e.m.· . - dade Evangelica de Ja- União da Vitória.
companhia de seus paIS, homenagep.s ao faleCId,o., raguá. Tambem o sr. Mi- Ao jovem casal e seus
aQs· 13 anos de idade. O seu ent�rramento,

.

Correm rumores de sendo 16 da UDN, 2 do' nistro da Saúde Pública dignos progenitores os

.

um dos. meuores 9:ue I que se esteja acertando PSP e 4 do ,PTB. liberou o auxilio" de Cr.. cumprimentos do "Cor-
.

Em 1900 contraIU nup' J�raguâ- Já prese�cI�u, um 'acordo politico no Atualmente a maioria õo"OOO,OO para o Hospital reio do Povo".
CIas com dona MarIa fOI ef�t�ado no J�Zl�O Esta(lo entre a UDN e o é de 20 contra 19, sendo Jesus de Nazaré, em Co-
Mose.r, t�n<lo logo. em da f!1n;tlba, n� CemI�érIO PTB, não, sendo alheio que o PRP tem 1 e o rupá. Casamentas. R6ali�aram-
segUIda fIxado resldên·, MUDlCIpal, 'téndo feIto a ao assunto o Governador PDC também 1. . 'Be ontem os seguintes
cia em Jara�uá, onde se encomendação do corpo Jorge Lacerda, ,atual- -x- Mais dinheirl. o Diretor c8�atnentos: Oscar Sc�-
estabeleceram com' pe- o rev. Padre Orlando mente no Rio onde tam-" . neIder com a srta. MarIa
quena casa comerQial; n6 Vigário da Paróquia. bém se' enc�ntra o sr;

Está sendo alv.o de da.Despeza PúblI�a �u-I da Graça Fortunato;·
mesmo local onde ainda O extinto deixa viuva ·Irineu Bornhausen. grandes c01:nentárlos a torlZOU a d�legaCla Fis- Paulino Vieira com a

residia.
.

dona�aria Mo�er Grubba O acordo terá por fim
carta ,publIcada pelo cal a pagar a prefêituralsrta. Odet.e ":e Oli!eira

Com seu trabalho e e os fIlhos Allda Rudgt>, livrar-se o governo da GeJl�ral Gastel� Branco, Cri 78.000,00, saldo dá Motta; Art�bno Hlll.s-
Perseveran�a conseguio Wàldemar Grubba atual amarra PDC PRP q"e publIcada pela Imprensa t d' t d heim com a srta. Ela

•
.y, . "":

•
.
.••. -,

.

-u

lIdá quo a o Impos o e ren·
progredIr, �ornando-.e Pre(elto Mumclp!'l, Oto· com s�a8 exigênóias. -e e_na qua

"

e e
_

as ra: da deste ano
Borck; José Roux com

u�a _das maIOre� .orga- ka� Grubba, Hlldegard sabotagens aos átos go-,
zoes porque nao com

.'
. a srta. Selma Schütze:

Olsaçoes comerCIaIS do MeIster, Leopoldo Grub· 'vernamentais estariam pareceu a entrega da
. .

Antonio Luiz Filho com
municipio e que hoje é ba, Adal1}erto e Bernardo tornando-se intoleráveis. espada de ouro ao ge�

.
Inspetorll fscollr. FOI d�- a srta. Germina, Camillo;

a firma Indústria e Co- Grubba Junior. neral Lott. slitnado o. professor DIl· Harold, Isberner com a

mércio Bernardo Grubba· A eQlutada· familia o Calcu!a·se que. caso se ��a�de n�mero. de ron �er�flm Alves para srta. Gisela Barg � Arno
S. A., da qual era dire· "Gorreip do Povo" envia. c0l!creti.� o aJuste, a ofICIaiS superI?res,lá se substitUIr em Jaraguá. o Stricker com a SIta. Ana
tor-presidente. sinceros pezames. maIOria fIcará com 22 decl,uaram solIdárIos ao Inspetol\ Escolar AleIxo Franco.

,

d�putados na Assembléia, General Castelo Branco. De'lagiustina. .CONT. NA ÚLTIMA PÁGINA)

Rejeitado' 9 véto do. Prefeito. - Voto de 'Rezar - Nova Indústria
. ' �

Caíu ü. imposto. de licença ·para indústrias e comércio.

Bcrependí
,.

OS' FESTEJOS O· DR. LUIZ -DE SOUZA REPRESEN-
,\ TANTE, DO

.

SR. GOVERNADOR

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORR.IO' DO POVO DOMINGO DIA 18-11-1116 2

Edital de Interdição
o Doutor Paulo Beregrino Ferróira, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguã do Sul, Eltado de
Banta Catarina, na fOl'ma, da Ieí, etc,

FAZ SABER aos que o presente edital virem,
ou dêle notíoía titerem e intere'lar pos.a, que
pelo Cart6rio do Escrivão que esta SUDlerne, 8e

processou o, pedido de interdição de HARRY
HEIDORN, braslleíro, eolteíro, industriário, nascido
a 18 de Setembro de 1930, relídente nesta cidade,
cujo proceseo correu 08 tramites legai", tendo sido
o paciente por sentença dêste Juizo, pIoferida aos

16 de Outubro p. passado, pelo MM. Juiz de Direito
da Comarca, dr. Paulo Peregrino Ferreira, julgado
incapaz de reger a Bua pessôa e bens, sendo
nomeado, em consequência, curador ao interdito,
na pessôa de seu pai, sr. Alvino Heidorn, residente
nesta cidade. A sentença supra mencionada foi
proferida na audiência para esse fim designada,
havendo passada em julgado. E, para que ninguem
pOisa alegar ignorância, mandou palsar o presente
edital que, na forma da laí, lerã afixado no lugar
de costume, publicado pela imprensa local e no

Diário da 'Justiça do Estado. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguã do Sul, a08 seis dias do
mês de Novembro do ano de mil novecentos e

cinooenta e seis. Eu, AMADEUS MAHFUD, escrivão,
o subscrevi. (a) Paulo Perearlno ferreira, Juiz de Direito.
Confére com o original, do que dou fé.

• Jaraguä do Sul, 6 de NO'f8mbro de 1956.
O Escrivão - AtdADEU MAHFUD

Câmara Municipal de Jaraguá, do Sal

Resolução ,Nr. 32
, O cidadão Ney Franco, Presidente da Câmara
Municipal de Jarllgilá do Sul, no uso das suas atrl
buições, atendendo ao que foi deliberado em plenário:
,- RESOLVE

, Aprovar o rêrmo de, colaboração mútua para
inquérito e pesquises relativas a endemias rurais,
.combate a malária e aplicação de inseticidas, firma
do pela Prefeitura Muníclpal de Jaraguá do Sul e o

Departamento Nacional de Endemias Rurais-Circuns-
crição de Santa Catarina. ..,

Publique-se' e comunique-se
Jaraguá do Sul, õ de Novembro de 1966.

.

NEY, FRANCO - Presidente

Banco Indústria e Comércio
\ de Santa Catarina S/A.

AVISO ·

o·,'novo
I

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-SILENCIOSO
Mais de 100.000 Refrigeradores Climax nos lares de todo o pais

Uva a todos os lares

as extraordinãrias

,

vantagens que a

refrigeração elétrica

oferece para a saúde

e o bem estar da

família. CLIMAX__
'

,

atende rigorosamente. a

'cOdos os -requisitos de

qualidade. beleza

\ e economia.

COMPRESSOR p. 91

BEYElWDÊDOR AUTORIZADO:

IL([J)IIHIA\1R §ONNJENl8IO I8I1L

Avisamos 'os senhores acionista. que se

acha a lua disposiçã.o na MATRIZ e nas agências

�:��:!:�:�!::f�r; �:Uf;�:���������:�r�:� :di=;::;�:=:��Ii' Ilr iR "-��Iil[J-fi�=l Uel'.-se Inta ciude
. Um chão de casa Illl I • J.I.d 'lJ 1�1� 1.=.: Casa de matertel combrames aos srs, acionista. que no ato da subscrí-

ção deverão ser pagos 50% do valor das ações
, Uma Motocicleta ii � MEDICO CIBUBGIA.O il terreno com mals ou me-

subscritas. O encerramento da subscrícão dar-se-á i! ii F d I F Id d d M di d li nos 2.000 metros quadre-
d· 26 d b· d

.Y
terí I U bí I t

II 'I or�a o pe as ac� a es e e reina as Univer- II dos, com grande pomar,no ua e novem ro VlD 'ouro, nnpre errve - ma ....!!!!!e a II II sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre 'II. água bôa, luz e.létl'ica emente.
A DIRETORIA II T,.t., nest. Ge,encia ii II d

-

I :::;",-----ft.:...-- - t= II CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS CRIANÇAS B -II es�a. a macöda�11Is.da.
Itajaf, 26 de outubro de 1956. u_. __ _ _ff 'ii CLUfICA GERAL ':1 .

nmamente sl!uadot um
________ u li �r!l�to da estaçao Ferro-

I! LODga ,ratlea em Hospitals Europeus, .
II vrane.

IIII II Informações com 8ul-,
II

Consultório e residência: li Iberme ,Grienwaid!.
II TeL 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 II
II

- II

II CONSULTAS: ii
II \ Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas !l'
U •

I
li

II
.

Pela tarde : das 14 1/2 as 17 1 2 horas 'II Atende chamados tambem à Noite "IIL,.._... _.. . _..:.__ ...Ji
, ��••,- ------- - ••••-.------_...

_:_
......- ••:i'

I
::Ji' J�••••••••w•••••••••�J••••••••••�•••••••••••w:;-J'•••••

•
••
•
••�tt.·••••••• .:�

: (J)fDlea de 011101 • Ouvidos - .ariz e GargaDta

I� DO ,�
� , MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB' INSTALADA �
: A

-

melhor aparelhada em Santa Catarina � ----.------

l� Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" ß
l: - J O.I N V I L E - B CORREIO DO POVO
:"� ,

.' _,;:::
lJO,··.··.··�r·.· ..· ..·,,:····,··.·,.· ..··.··.·-;:\· ..·v,:;··.. ••• ... .,.·····.····,,·····.··.·�i( o seu Jornal
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-----------...--�---..._----��
i! ' ·r

� lren••rtn Rerell CBhnnellu S. ß. � "II�===' TAC II
,

'
' 'I EleELEITES'

Agente local: SÉRGIO THOMSEN II '

- Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" - li ELEMUrOI TOIICOS
Rua Mal. Deodoro da Fonseca ,.1. "

'

I (enfrente à Prefeitura Municipal) II F6sforo, CálCio! 'rsa�lato

III'
.

II e VaDldato da s 6 d I o

I IlilAceita encomendas e cargas pera qualquer TODlco dos cODvalascraDtas
I! localidade do país, com fréte pago e a pagar II Tonlco dos desDutridos ,I· e reembolso.- II

'1IIIi Vende pesaegens aéreas da TAC e Cruzeiro II OS Pálidos, Depauperados,
II

do Sul, à vista e crediário, para qualquer li Esgotados, Magros, Mães

!I
localidade do país. II que Criam, Crianças, ra-

Iii ATENDE à venda de passegens aéreas ao II quíticas, receberão a to

'II
exterior, pela Scandinavian - Ibéria - Swissai!. 'I

nificação / géral do orga-
I

,

nismo com o

II Informações Departamento de Turismo TAC II
::�_- -- -- -- ----.-_ tF
.._==-=._--_ __ _._ _._ -_ __ ...--_._-..

(F=====:::=======-=--=:::=-:-============:::====-==-==:::::==:::.:::==="1\

Ilill Empr-� Sul Brasileira de Eletrecidade S.A.. !,
I:
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Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: IICure seus males e, poupe seu I Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa li

C&8.& DE 8.&.UDE bom dinheiro comprando Da II rotaçãot para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE MEDI- II

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704 FARMACIA NOVA II çÃO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ·ARTIGOS ELÉTRICOS II
(antiga residência de Emanuel Ehlers) 4a BOBEBTO M. BOBST jl' PARAI O LAR. Sortimento, compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- II

Clinica geral, médico - cirurgia de adultoli e crianças 4 que dispõe de maior IOrtimen_ ri os, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO eIa geral para instalações de II
_ Parto!' Diathermia' Ondas curtas e Ultra-curtas to na praça e oferece seus arti. I,IUZ

e força de qualqudr �apac{da�e. Contad?res G\� a prazo. I. II

Indutotermia _ Bisturi-elétrico _ Electra-cauterização \ gos à preços vantajosos _
A nossa seção e msta açoes atendera com presteza a qualquer pedido de II

_ Ráios Infra-vermelhos' e aLUis. Rua Mal. Deod.ro :) • j.aragui instalação de luz e força. II
• .. a'l""""'�..._�......_I"'1000(!,...,..�
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OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 18·11-1966 3

ESPORTES Clube Atlético Baependi ,

Campeão da L. J. D. por, Direito' e
Tetra
Justiça

Bneerrou-se domíngo mais rota frente ao Estrela em ainda maís a diferença a seu

um campeonato patrocinado Nereu, Ramos, para na próxi- favor, chegando ao final com
pela Liga Jaraguaense de ma rodada, ante o empate vantagem de cinco pontos
Desportos e, mercê de uma com o Seleto em seu próprio sôbre o vice-campeão. ,!!!I!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. brilhante campanha o O. A. gramado, perder fI.' liderança Portanto consegue o C. A.

B
-

d·
ßaependi conseguiu laurear- em favor do mesmo Estrela, Baependí pela quarta vez

ae�nen_ I se pela quarta vez conseeutí- passando em consequência-a consecutiva levantar o cetro

� va com o título do certame ocupar a segunda colocação. máximo do futebol jaragua
citadino, conquistando assim EntretantQ, séte dias depois ense, cuja conquista, em queDerrotado o Acaraí no clássico da cidade pela contagem de . 4 x 1 o tão almejado tetra-campeo- quando o Baependi goleava pése algumas opiniões eon-

,

, Por J ANDRADE
nato. Não podemos dizer que em Barra do Rio Cerro a re- traditórias, não merece con-

,

.

o referido campeonato tenha presen'tação do Botafogo, o testação alguma, poi� na ver-
Tivemos domingo último na gadamente, mesmo porque, o S. D. ACARAI: Fio, Mário sido todo ele á feição do lider da competição, o Estrela, dade a representação azurra

rua Abdoli Batista, o encerra- adversário em nenhum mo- Voigt e Levtnos ; Lauro, Ala- clube azurra, porquanto, após não ía além, 'de um' empate está evidentemente de posse
mento do campeonato da Lí- mento do prélio lhe exigiu rico (Tião) eAliberto; Aman-liSOlar-Se na liderança com 2 dlante do Acaraí, permitindo da hegemonia do nosso fu
ga Jaraguáense de Desportos, maiores esforços. Assim, com dus, Lourenço, Arthurzinho, pontos de vantagem, permitiu assim a recondução dos azur- tebol.
quando preliaram os clássicos mais esta vitória, o Baependi Tião (Alarico) e Lalú. a igualdade em taee da dár-' ras á, ponta dá tabela em Convenhamos amigos, o ti-
rivais da cidade, Baependí x conseguiu atravessar invicto "

'

companhia dos alví-rubeos, tulo de 1956 da L.J.D. ficou
Aca�ai, cujo prélio em mo- o returno do campeonato ci- posição essa que perdurou em poder do clube que no
mento algum chegou a se tadino, sem perder um ponto até o término do primeiro momento possue índíseutível-.
constituir em grande espeta- Biquer. Dirigiu o encontro com

I
turno. mente o melhor padrão téc-

cuío, e isto se deve em gran- aceitavel atuação o snr. Jor- Números 'Finais do Campeonato "Na primeira rodada do re- nico no município.
de parte a decisão já defini- ge ..Ersching, cujo trabalho foi turno, o Estrela já descia pa-
da do certame ,em favor do grandemente facilitado pela ra o segundo posto em face
quadro asurra, e mais ainda, exceley.te disciplina dos [oga- de novo empate desta vez
a flagrante superioridade do dores. ' COLOCAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS frente ao Agua Verde e, maís

,

Baependi frente ao seu tradi- OUTROS DET.ALHE.S
_ tarde viria o quadro fantasma

cional rival, que diga-se de 1. lugar: C. A. Baependi (campeão) com 3 pp, do campeonato a perder mais
passagem sua produção ja- Local: Rua Abdon Batista - 2. lugar: Bsrrele (vice-campeão) com 8 pp. duas paI'tidas ante o próprio
maís chegou a alertar o líder. 1°. tempo: Baependi 3 x 1 - 3. lugar: João Peesôa com 12 pp. Baependí e Botafogo, ao pas-
Nem mesmo a abertura da Final: Baependi 4 x 1 - Mar- I A V d 'I:. so que o campeão atravessou
contagem em favor dos ru- cadores: Unido 2, Hamilton -e 4. ugar: iua er e

\ com lu pp. todo o returno sem perder
bros (l,OS 5 minutos de jogo, Janôt para os vencedores e 5. lugar: Botafogo e Seleto com 14 pp. um ponto siquer, chegando
por interplédio de Amandus, Amandus para os vencidos - 6. lugar: Acarai

I

com 20 pp, dest'arte ao final do certame Causou grande contenta-
em jogada de bonita feitura, Juiz: Jorge Ersching - Preli- com 5 pontos á frente do se- mente nos círculos esportivos
foi suficiente para mudar o minar: Vitória dos aspirantes ARRECADAÇÃO gundo colocado que ficou locais, a convocação feita pe-
destino do prélio, pois o pró-, do Acarai pela contagem de O campeonato da Liga Iaregueense de D,espor-

mesmo sendo a agremiação la Federação Catarinense de
prio Ac�rai não acreditava 4 x 3 - Anormalidades não de Nereu Ramos. Futebol, para que o excelente,
que aquéla vantagem iria du- houve - Renda: Cri. 1.750,00. tos, rendeu em todo seu rtenscurso a importância Eis aí amigos em rápidas arqueiro Gaulke do Clube
rar muito tempo. E foi justa- Quadros - C. A. BAEPENDI: de Cr$. 64.120,00. penadas o que foi a luta pela Atlético Baependí, lôsse fazer
mente o que aconteceu, pois Gaulke, Plazera e Octacilio; supremaeía na taboa de elas- parte do plantel- selecionado
o Baependi em face da des- Taranto (Nutzi), Zico e JANÖT - O ARTILHEIRO MÁXIMO síäcação do campeonato de pela mentora do Estado, que
vantagem no marcador, co- Schwerdtner; GUido, Nutzi 1956. Devemos, todavia, acres- irá intervir no próximo cam-

meçou a forçar a defensiva (Taranto), Janôt, 'Hamilton e Coube ao centro-avante lenôt do C. A. ßeepen- centar que a produção do peonato brasileiro de futebol.
contrária e já aos 15 minutos 'l'l1ribio. ,di, as honras de artilheiro-mór do campeonato coin quadro do Baependí nas pri- Como é do conhecimento
de jogo, ou seja 12 minutos !5 tentos assinalados. Bis' a relação completa doe meiras apresentações em dos desportistasjaraguaenses,
após a inauguração do pla- I d

' absoluto não convenceram, e a seleção barriga-verde pre-
card, estabelecia uma vanta-

_
..:li�·········J�·········J-:::'·�'··········'\..:_

go ea1.0)reJasn·õt (Baependt) com ,lI:. tentos '_ 2.·) WI't'l'tz tanto isto é verdade 'que sua pará-se ativamente para no

gem parcial de I 3 x 1, com u equipe sofreu neste interin a I próximo dia 2 de dezembro
dois tentos de Guido e-outro � .� (ôelero) com 1 t • 3.) Zanghelini (Estrela) com 8 - perda dos únicos pontos, ehe- enfrentar a seleção do Para-
de Hamilton. Daí por diante 'V d se: 4) Guido Hamilton e Taranto (Baependi) e Acácio gando mesmo a vencer é bem ná em Florianópolis. O jovem
o público ficou privado de en e- ,.,

'

verdade, o João Pessôa e e pr(lmis�or guerda-valaa do
assistir futebol, porquanto a �

.

=) (Botafogo) com 6 - 5.) Dalmo' (Estrele) e Puga e Agua, Verde em seu próprio Baepeaêí atendendo a requi-
equípe-do líder a par da Ira-: Fazeada Formada

\

�J Cáli (Seleto) com 5 -, �.) Tião (�carai) Oetullo (Bs- gramado sem demonstrar ne- sição feita, já seguiu na

q\õeza inconteste dos rubros, . : tre�a) FranclDha, Horavlo e Bage (A. Verde) Adolfo nhuma superioridade. quarta-feira última com desti-
começaram a desinteressar-se g 270 morgos a- ? k.m �l O. Pessôa) e Olivio e Zico (Botafogo) com 4 _ 7.) Entretanto, a partir da no a capital do Estado.
pelo marcador procurando 8 do centro de J�mvll- g Turibio (Baependi) Nique (E,streld) Paiva (A. Verde) quinta rodada do turno, a Fazemos votos para que
m,ais as jogadas de meio de I t d a d

�
representação baependiana Gaulke propo:.:cione aos des

campo, fazendo com isso ,es- g e, per o 'e USIn e �. EUi e Erico O. pess,ôa) �ntoninho (Botafog?) Tita certamente sentindo a ameaça portistas ilhéus, aquelas suas
coar-se o tempo inicial. Na 8 a�ucar. Va!gem d.o : (Seleto) e {:dgar (J. Pessoa) com 3 - 8.) Lalu e Abel que pairava sôbre seu destino soberbas atuações que o con

segunda etapa o panorama do

t:
RIO Uubatao, tUdo:1 (Acarai) Felipe (Estrela) Pereira (A. Verde) Ballo- no aludido campeonato, cres- sagraram como um dos maio- ,

encontro nada mudou, princi- : plano, com 50morgos : qUinho (l. Pessôa) � Palma (Seleto) com 2 _ 9.) ceu assustadoramente de pro- res arqueiros do futebol ca

palmente pela ineficiência do
:. arados com trato.r ,e : ,Jorge, Chadéco, Am,ericano e Octacilio (Baepend,i) dução, ou melhor, seu quadro tarinense, e assim o fazendo

quinteto avaJ:!,çado aearaiano, Ih �
começou a render aquilo que estará niJ,o só provando suas

que em momento algum dês- g plantados com.mIO, : Arthurzinho, Nêne, Velho e Amandus (Acarai), Tião realmente pode produzir. e inegáveis condições de grande'
te periodo fez perigar a meta 8, arroz e 18 mIl cana : (Estrela) Dorival, Agenor, Schünke (A. Verde) Nor. desta maneirajamaís permitiu arqueiro, mas sobretudo ,enal
guarnecida pelo' arqueiro

�
de açucaro casa,�. berto e Hary O. Pessôa) Ayroso (Botafogo) e Miro que a classificação fosse tecendo o esporte jaraguaense.

Gaulke. Mesmo atuando de- ranchos em bom es- : e Alvarenga (Seleto) com 1 tento.,' alterada, há não ser dilatando Felicidades ... Gaulke.
sinteressadamente a vanguar- tado. Carroça cava- : I
da do Baependi ainda COBse-

')guiu por intermédio do arti- f� los e criação podem : ATAQUES MAIS POSITIVOS
lheiro Janôt consignar seu 8 ser incluidos na ve�- � 1. lugar: C. A. Baependi _'

_

com 41 tentos CI�SSI"f'l"caça-O ,F,I"nalquarto tentQ aos 10 minutos,

t:.
da. Int,eressados quel- :'J 12. lugar:

I Seleto com 28 tentos
c

\
'

estabelecend.o em definitivo
o marcador de 4 x 1. Vitória : ram escrever ao pro- : -3. lugar: Estrela com 23 tentos 1° C. A: BAEPENDI - 12 jogos - 10 vjtórias - uma

portanto, justa e indieicutivel

�� prietario, à � él i.x a

�l 4. lugir: Agua Verde com 22 tentos derrota - 1 empate - 21 pontos ganhos - 3, perdi-
dos azurras que, muito embo- Postal 351, JOlDvllle. : 5. lu,gar: João Pessôa Botafogo com 20 tentos dos - 41 gols pró 12 contra • Saldo 29.
ra não apresentando um gran- •

6 I A' 12 t t
de futebol, produziu todavi,a : . ugar: caral com en os 2° ESTRELA F. C. - 12 J'ogos • 6 vitórias - 2::� I"?
o suficiente para vencer fol- :; :---..., ,1' , '1: DEFESAS MENOS VAZADAS derrotas - 4 empates - 16 pontos ganhoB - 8 per-
-----------------------

1. lugar: C. A. Baependi com 12 lentos' didos
- 23 gols pró - 15 contra - Saldo 8.

_------------------! 2. lugar: Estrela /' �om 15 tentos 30 JOÃO PESSOA - 12 jogos - 5 vitórias - 5 der-
. 3. 'lugar: João Pessôa com 22 tentos rotas - 2 empates - 12 pontos ganhos· - 12· perdi-
4. lugar: Agua Verde com 25 tentos dos - 20 gols pró. 22 contra - Déficit 2.
5. lugar: Seleto com 27 lentos '4° AGUA VERDE - 12 jogos - 3 vitórias � 4 der-
6. lugar: Acarai - com ,29 lentos rotas - 5 empates· 11 'Pontos ganhos - 13 perdi-
7. lugar: Botafogo corri 33 tentos dos. 22 gols pró - 25' contra - Déficit 3.

ARTILHEIROS NEGATIVOS 5· BOTAFOGO F. C. - 12 jogos - 4 vitórias • 6

Walter (Bötafogo) com 1 tento _ assinalado na
derrotas· 2 empates - '10 pontos ganhos· 14 per:

partida BOlafogo x João Pessôa. didos :' 20 gols pró :- 33 contra . Déficit 13

Oswaldo (Seleto) com 1 tento - assinalado na 5° SELE'l'O E. C. - 12 jogos· 4 vitórias � 6 der.
partida Seleto x João Pessôa. '.

I rota,
s - 2 empat,es • 10 pontos ganhos -14 perdidos

, Vergundes (Acarai) com 1 teOlo - assinalado 28 gols pró • 27 contra - saldo 1.
no jogo Agua Ver�� x Acarai.

.'
60 S. D. ÁCARAI - 12 jogos - 1 vitória. 9 der

. Velho. (Acaral) �om l' tento - assmalado no rotas· 2 empateI. 4 pontos g�n!I08 • 20 perdidos.
Jogo Acaral x J. Pessoa. 12 gols pró· 29 contra· DéfiCit 17.

Aliberto (Acaraif com 1 tento - assinalado no
/'

jogo Acarai x Botafogo.
----------------.------

Tião O. Pessôa) com ·1 lento assinalado "no
jogo Botafogo x João Pessôa.

Schünk-e (A. Verde) com um tento - assinalad�
no jogo Aiua Verr;le x Baependi.

Direção de J. ANDRADE .,- Colaboração de WOR

Invicto' DO Returno
) ,

o c. A.

Gaulke - 'Con
vocado para a

Seleção
Catarinense

t
ftgrildl!l!iml!olo
Maria Moser Grubba, Waldemar Grubba,

senhora ,('filhos, Alida Grubba Rudge, filho,
nora e netos" Ottokar R. Grubba, senhora e

filhos, Leopoldo João Grubba e senhora,
Hildegard Grubba Meister, filhas, genro e

net08, Hary Gr�bba, senhora e filhos, Ber
nardo Grubba Junior, senhora e filhas, ain
da dolorosamente consternad'os com o fale
cimento de seu' esposo, pai. sogro, avô �
bisavo

I
agradecem de coração, todas as homena

gaps e manifestações de pe'zar, tributa�as
ao seu querido e saudoso chefe, espeCial·
mente aQ ,$Bevdo. P. Orlando dos PasB�s
Kleis, digno vigário, pelas consoladoras pa
lavras e as orações, aOB bons amigos e vi
zinhol, aos cantores de Nereu -Ramos, as

Revdas. Irmãs' da Divina Pfovidência, ao

Clube Atlético Baependi e seu PresideDjta
Dr. Murillo Barreto de Azevedo pelas pala
vras profaridas á beira tumulo, ao Comêr-'
cio e Indústria de Jaraguá, por ter cerrado
as 'suas portas, as delegações do in�erior
do Municipio, e a todos que enviaram flo
res e aos que pessoalmente, por cartas,
cartões e telegramas apresentaram suas

condo]encias, e aos que acompanharam até
a sua última morada.

DIViSA0 DAS RBNDAS
1. lugar: C. A. Baependí Cr$ 14.9õ5,OO
2. lugar: Estrela F. C. Cr$ 10.305,00
3. lugar:- Seleto B. C. Cr$ 9.015,00
4. lugar: João Pessôa Cr$ 8.735,00
D;- lugar: �caraí

'

Cr$ 8.630,00
6. lugar: Agua Verde, Cr$ 7.190,00
7. lugar: Botafogo Cr$ 5.310,00

lolal geral: Cr$ 64.120,00

COLOOAÇÃO ,FINAL NO CAMPEONATO
DE ASPIRANTES

I. a soberana das bicicletas

iL" .para ho�an,s. �enhora!W
•

?f\" lovan!l. crianças

*
material de primeira à

lindas caras'
- '

1. lugare Acarai (campeão)
2. lugar: João Pessôa (vice-campeão)
3. lugar: Botafogo
4. lugar: Estrela
5. lugar: Baependi

__________________.. 6. lugar: �eleto e Agua Verde

2 pp.
8 pp.
9 pp.
13 pp.
16 pp.
18 pp.

com

com

coin
'com

com

com

RevenJeJor AutorizaJo:
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Asthma

Goldene Hochzeit. Am 11.
ds. Mts. registrierten wir
'daf\ 50°. Ehejahr des

I glueckliche� Bgepaares,

Geld fller J ar 8ß Ilã. Herr Herrn Adolt H. Schulze
Artur Müller erhielt vom und Frau Anna -Blizabeth
Deputierten Herrn Antonio Schulze.
Carlos Konder Reis tele- Das goldene jubilaeum
graphische Nachrichten des bekannten und verehr
womit míngetetlr wird dass ren Ehepaares ward Anlass
S. Exc. der Herr Brzte- zu verschiedenen Ehrun
hungsminister u. S. Exc. gen die Ihnen ,seitens der
der Herr Justizminister sich Gesellschaft unserer Stadt
entschlossen haben, die zuteil wurden.
im Haushaltungsplan des Den allgemeinen Glück
B und e e vorgesehenen wuenschen schltessr sich
Quoten freizugeben,zwecks "Die Deutsche Beilage"
Llnrerstuerzung der Evan- des "Correio do Povo"
gelischen Kirchengemein- freudig an, 'und uebermlr
de zu Jaraguá do Sul. Im tel den betagten Jubilaren,
gleichen Sinne handelte wenn auch mit Verspae
der Herr Minister der tung, seine Gratulationen,
Oeffentlichen Gesundheit, und wuenschen Ihnen noch
der die Summe' von crS., viele Iahre-Gesundheít und
50.000,00 fuer das Hospital Zufriedenheif im Kreise
Jesus de Nazaré, in Coru- I h r e r hochgeschaerzren
pá, freigab. Familie.

loch lIehr Geld. Der Dírek- -----.---
ror der "Despesa Pública"
beauftragte der Delegacia

. Pisca! die Summe von

78.000,00 cruzelros unserer
Praefekt auszuzahlen, als
Rest der Quote der Rent
ensteuer dieses Jahres.

Wir werden darauf euí
merksam gemacht dass
die Tabletren _

UEmn"
der C. P. BOEHRINGER
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und altbewaehr
te Asthma-Mittel, wieder
überall erhaeltlich sind.

� H�6wtecihrtbei: .�

<:iii. Rheuma HexenschuB
• .:.. ,Ischias Nerven- und

Gicht Kopfschmerzen
f' TabletteD Erkältungen • Grippe
T.ütim Ja. -aA.-'-lb.wlbn-a'" t-.wIdI:&
....mad�SelhetIa ......I-H...nu-wam.a....
Edolp eniek. u-MdlIab 1IDIlpt� 'l'opl .......

I' auchlbrVwn - ....... Sie __ ._....... V.... t

rcTopI-Tab"__L�",,,.tper'r' .wId. �

Munizipal-Kammer I
Das

_
Veto des Praefekten abgelehnt - Bei

leidsbezeugung - Neue Industrie - Die
Steuer der Lizenzen fuer Handel 'und

Industrie abgeschafft
Unter Vorsitz des Kam- ungen zu Nichte machten.

merrates Herrn Ney f'renco Herr Emmendoerfer sah
versammelte sich die Mu- sich in' Schwierigkeiten
níztpal-Kemmer. Anwesend darauf zu emworren."
waren saetntllche Kammer- Zuletzt ergriff dervLea
raete, die Herren Pidells der" der UDN, Herr João
Wolf, João José Bertoli, Luclo da Costa das 'Wort.
João Lucio da Costa, José Der Redner gab 'seinem
Pasqualini, Artur Müller, Kollegen, dem "Leader"
Augusto Sylvio Prodoehl, des PSD, Herrn Emmen
Mario Nicolini, Erich Ba- doerfer, eine gruendlíche
tista, Durval Marcatto und Unterweisung in ethischer,
Raymundo Emmendoerfer. praktischer, juristischer
Nach Verlesung des und hendelsmeesslger An

Protokolls, wurde ein gelegenheit. Er s p r a c h
Requeriment des Herrn klar und deutlich in seiner
Mario Ntcollní eingereicht, Anschauung gegenueber
der um eine offizielle der auf der Tagesordnung
Beileidsbezeugung und stehenden Frage, und
eine Minute Schweigen hinterlies keinen Zweifel
nachkam, zu Ehren des ueber die Rechtlichkeit des
vergangener Woche Ver- befuerworteten Steuerge
storbenen Bernardo Grub setzes.
ba. Das Gesuch wurde ,Zur Abstimmung, wurde
einstimmig angenommen, das Veto des Herrn Prä
nachdem es seltene des fekten durch 7 gegen 3
Herrn Raymundo Emmen- Stimmen abgelehnt.
doerfer, im Namen des In letzter .ßeratung ep-
PSD, befuerwortet war, probierte die Kammer den
Die neue Firma "Tri- Gesetz - Entwurf der den

brastl" LIda. bat um 5 Namen "Angelo ôchío
Jahre ôteuertrethett für ihre eher einer unserer ôradr
neue Fabrik zur Herstel- streseen verleiht.
-Iung von Wasserwagen Herr Artur Mueller be-
und Meterstaebe, bester gruendete, zum Abschluss,
Qualitaet, wie die Herren seine Ausführungen ueber
Kammerraete aus dem die erfreuliche finanzielle
jedem ueberreíchren Mus- Lage der Preeíekrur, und
ler, ersehen konnten. ,.

I
richtete einen Apell an den

In der Tagesordnung Herrn Praefekten im Sinne
stand das Veto des Herrn der Kammer, ein Gesetz
Praefekten, das das durch Projekt zu unterbreiten, Idie Kammer approbierte wodurch saemtllche munl
Gesetz der Abaenderung zlpelen Beamten eine Ge
des "Codigo Tributario" halfserhoehung von 50%
zurueckwles, im Paragraph erhalten sollen.
der sich auf die Lizenz- Der Redner hob hervor ",
Steuern des Handels und dass im kommenden Iahr 1====================/1 BI- re fkas Iender Berufe bezieht. die Praefektur einen Auf- Apotheke ,

"8cbuIz" ,

Der Herr Kammer-Pree- schlag von zirka 4 Millio-
MOTORISTA _ JARAGUA'. Die «Nota Fiscal»aldenr , hob die �itzung' neo Cruzeiros Einnahme JARAGUA DO SUL muss waehrend des Transportes die Ware, begleiten:fuer 15 Minuten auf, damit mehr zu verzeichnen haben •

_ Das nicht Vorweisen dieser «Ndta Piscai» zieht Strafedie "Comissão de Legte- wird, und es weere daher
MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN und Beschlagnehme der transportierenden Ware nachIação e Justiça" ihr 'Gut- gerecht dass die Lage der \ sich.achten uebes das Veto des Beamten, engeslehre der Das Symbol der Rechtschaffenheit, des H. G. - SÄO BENTO. Trotzdem alle ErbenExekutiv ausstellen könne. staendigen Lebeneverteu- Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

• Groeslaehrtg sind, muss eine Inventar - AufnahmeBei Wiedereroeffnung erung verbessert wuerde, am besten zu den geringsten Preisen bedient. gemacht werden; aber .dle Brbteilung kann auchder Sitzung, und zur Ab- da diese Beamten engen- freundschaftlich, zur Zeit durch den Beschluss dessstmmung dieses Gutach- blicklieh die niedrigsten 11====================11 Rechtsrichter gemacht werden.ten gegen das Veto des Geheeher der Beamten-
OPERARIO _ CORUPÁ. Der Arbeitgeber hatHerrn Praefekten, nahm schaft im Staate beziehen,

t
Recht. Schlechtes Benehmen und Widersetzung sindHerr Artur MUller, Sj)re- die ihrerseits alle erhoeht

'. '_ Danksagung. berechtigte Gruende einen Arbeitskontrllkt hinfaelli&,eher der genannteb Kom- worden sind. Das Gesuch
zu machen, d. h. den Arbeiter zu entlassen.mission das Wort, der das wurde' einstimmig ange-

Veto des Exekutiv auch nommen. Maria Moser Grubba; Waldemar A. S. - jARAGUA'. Einen, gesetzlich hicht
mendlich widerlegte und Gruoba, Prau und Kinder; Alida gestatteten Steuerl,lufschlag von über 20% gibt Rechtzurueckwies. Dar, Redner Grubba Rudge, Sohn, Schwiegertochter und beim Praefekt�n zu reklamieren. Falls dieser die
studierte eingehend die Enkelkinder; Ottokàr R. Grubba, Frau und 'Reklamation nicht annimmt, steht die obere Instanz
angegebenen Gruende des Kinder; Leopoldo João Grubba und Prau; zur Verfuegung, d. h. die ,Reklamation an der Muni-
Herrn Praefekten, die ju- Hildegard Grubba Meister, Toechter, Schwie- zipal-Kammer weiter zu leiten.
ristisch und verwaltungs- gersoehne und Enkel; Har:y Grubba, Frau und
maessig nicht stichhaltig Kinder; Bernardo Grubba Junior, Frau und
sind. Herr Müller sagte Kinder, - schmerzlich getroffen durch das
ferner in seiner Rede dass Hinscheiden ihres GaUen, Vater, Schwiegér-
seine Abänderung betreffs vater, Grossvater und Urgros�vater
Abschaffung der 'lizenZ-I BERNARDO GRUBBASteuer (uer den.., Handel I H f IIund Industrie diese wirck- danken hiermit aus vol em erzen uer a e

lieh bezwecke, da die, Ehrungen und Beileidsbezeugungen die ihrem
durch . den Praefekten g�liebten und . beweinten Pamilienoberhaupt
vorgenommene Steuerer- zuteil wurden. Insbesonderen Dank S. Hoch-
hrehung diese Abschaffung wuerden Pater Orlando dos Passos Kleis,
total erserz. Abschliessend unseren ruehrigen Vikar, fuer seine trostreichen
hob er hervor dass die Worte und (uer die Gebete; Dank auch den
konservativen K I ass e n Preunden und Nachbarn, den Saengern aus

keine erneuerte Steuerer- Nereu Ramos, den Ehrwuerdigen Schwestern
dk des vrdens der "Heiligen Vorsehung"; demhoehung erlei en önnten, 6" 48 Clube At,lético Baependi und ,seinem Vorsit-seil�ns des Bundes, des

Staates und auch die des ---------- zenden, Herrn Dr. Murinó Barreto de Azevedo
Munizips. _ Haemorrhoiden fm�r die am Grabe gesprochenen Worte; Dank
Darauf sprach, zu Gun- dem Handel und Industrie von Jaraguá fuer

sten des Vetos des Prae. Juckreiz Ekzllme, Flssuen. die erwiesene Teilnahme mit Schliessung ihrer
fekten, Herr Raymundo Haedensa (Pomade) be- Geschaefte am Todestage; Dank ,den Gesand-
Emmendoerfer, der von ruhigt, schützt, heilt. 80- schaften aus dem Inneren des Munizips; Dank
den Kammerraeten, die fortige Wirkung, beque- allen die Blumen und Kraenze sendeten, und
Herren Mueller und João me Applikation. Formel denen die, persoenlich oder durch 'Briefe,

, Lucio da Costa l.Joterbro- der Haedensa - Gesells- Karten und Telegramme ihre
,

Kondolenzen
ehen wurde, und dein chaft, Berlin. Zugelassen ueberbrachten, und Denen die den geliebten
Redner mit unwiederleg- bei 'den deutschen Kran. Toten zur !etzten Ruhestaet� begleiteten.
barer Logik Seine Aufführ· kenkaBsen. • •• _

Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
'L o K A L ,E SBl!rnhilrd lirubbil

Allgemeines Bedauern erregte die Nach
richt des em. tO. dieses Monats, um 9 Uhr,
im Hospital "São José" verschiedenen Herrn
Beruherd Grubba, woselbst er sich in aerzrlí
cher Behandlung befand.

Er ,erkrankte .elnlge Tage vor seinem
Tode, war schon auf Besserung als ein Ge
hirnschlag ihn dahin raffte,

Beruherd Grubba war gebürtig ip Preus
sen, und wanderte mit 13 Jahren in Begleitung
seiner Eltern nach Brasilien aus.

1900 verheiratete er sich mit Frau Maria
Moser, 'und bald darauf siedelte er sich in
Jaraguá do Sul an, wo er, am Platz des heu
rigen Qeecheeüsheuees seines Namens, ein "

Warenhaus eroeffnete.
Mit Fleias, Arbeit und Ausdauer, war es

ihm moeglich fortzuschreiten, und wurde seine
Pirma einer der bedeurensten Organisationen
unseres Munlztps. Die heutige "Indústria e
Comércio Bernardo Grubba S/A.", dessen
Vorsitz, als Direktor er bis zu seinem ploetz
liehen -Tode fuehrte.

Der Verstorbene hatte verschiedene oeí
(entliehe Aemter bekleidet, wie die eines Sub
Delegados, das er 15 Jahre verwaltete. Ander
seits war er auch ein aktiver Politiker in dem
Partido Republicano Catarlnense.

Gleich nach der Nachricht seines Todes
schloss der lokale Handel seine Tueren als
Trauerzeichen eines seiner aeltesten Mitglieder.

In der Munizipal Kammer und im Clube
Atlético Baependi wurden dem Verstorbenen
verdiente Ehrungen zuteil.

Seine Beerdigung, eine der groessten
die unsere Stadt bis heute erlebte, fand auf
dem hiesigen Munizipal-Priedhof in der Fami
lien-Gruft sren. Hochwusrden Pater Orlando,
Vikar, hielt die Trauerrede. '

Der Verstorbene hlnterlaesst Wwe. Frau
Maria Moaer Grubba, und die Kinder AUda
Rudge, Waldemar Grubba, augenblicklicher
Praefekt, Ottokar Grubba, HiJdegard Meister,
Leopoldo Grubbe, Adalberto Grubba und Ber
nardo Grubba Junior.

Der trauernden Pamilie ueberrníttelr "Die
Deutsche Beilage", des' "Correio do Povo"
sein aufrichtiges Belleid.

•
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AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

IUVlA 1S COUCAS UtfRIHAS
.mDr.C.... coca' ftntawam Pua
tombAter .. I"qularidade& das
flJft96H perl6diéas- dU ••nhoras

É Calmante o leeul.dor dessa.
hI��••

FLUXO·SEDATINA �

p.ta .&ta comprovfida. eficáCIa •
multo ,"_Ited.. De,•••r u.....

com confiança

FLUXO-SEDATINA
DCOliTtU,.8Jl •• TODA PARTE

I

•

MUDAS
I I

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiro�, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
ni,feras, Palmel-
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

LeopOldo Sel.el

Corupa
• •
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aORRBIO DO POVO DOMINGO DIA 18-11-1� 5

Câmara ,Municipal
Ata da Reunião Ordinária de 19�6-56

,Instrumentos de Musica
Edital de Citação de Réu Ausente
o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Di.

relto da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, ne forma da leí, etc... ,

FAZ SABER que e este Iuízo .
foi oferecida

denúncia centra JOAO SILVA, brasileiro, operário, ,

com 35 anos de idade, pela Promotoria Pública da
Comarca, pelo crime previsto no art, 1�9, § '1°., ali
nees I e II do Código Penal. E, como não tenha
sido possível citá-lo pessoalmente, por se acher em

lugar incerto e pão sabido, mandel que se passasse,
o presente edital, por meio do qual fica citado o re

ferido acusado João Silva, com o prazo de quinze
díes, para comparecer perante este Iuízo, no Edifício
do Forum, desta' cidade, nó' dia 29 de novembro p:'
vindouro, aa 10 horas, a fim. de ser Interrogado e se

ver processar, sob pena de revelia. B, pare que che
gue ao seu conhecimento se pessou o presente edl-

",============ =====iiiiõiiiiiiõii;;;;;;;;;i: tal, que será afixado no lugar de costume, ás portas
da Prefeitura Munlcípal, Dado e passado nesta ctda
de de Jaraguá do Sul, aos vinte nove dias do mês
de outubro de 'mil novecentos e clncoenra e seis.
Eu, Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevt.

(a) Paalo Peregrina ferreira - Juiz de Direito
Confére com o original; do que dou fé.

Jaragud do Sul, 29 de outubro de 1956.
O Bscrivão • AMADEU MAHFUD

Violinos - Flautas - Clarinetas
Pistons - Trombones - Saxofones
Baixos e Baterias completas.
Metodos, Cordas, Palhet..

EM FIM, TUDO QUE FOR
DO RAMO V. S. encontra para prentra entrega na

F-xpedição OlLYU" Musical de Paulo Robs

Aos dezenove días do mês de Julho, do ano
de mil novecentos e cincoenta e seis,' pelas sete
horas, na sala do Forum, edifício da Prefeitura
Municipal de .Jaraguá de Sul, estiveram reunidos
os vereadores, snrs.: Ney Franco, João José Bertoli,
Fidelis Wolf, Martinho José Hauok, José Pasqualíní,
Mario Nicolini, Erich. Batista" Durval Maroatto e

Raimundo Emm-endoerfer. Constatada a presença
de número legal, sob a presidência do snr.�Ney
Franco, foi aberta a sessão. O snr.. secretário leu
a ata anterior, sendo a mesma aprovada e assinada
pela Mêsa. O Expediente constou: Telegrama do
Ilmo. Snr. Alvaro Lins, Chefe da Casa Civil da
Presidência da República. Of.-eíro. n. 1/56, do Pôsto
da Defesa Sanitária - Animal, de Indaial. Ot-círe.
da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira. Of.
convite do Rotary Club, desta cidade. Requerimento
D. 34, o qual foi eneaminhade à Comissão de
Viação e Obras Públicas. Projéto de Lei n. 23,
sendo o mesmo encaminhado à Comissão -de Fi
nanças, Economia e Orçamento. Com, a palavra o
vereador snr. Mario Nicoliní, requereu fosse oficiado
ao snr. Prefeito Municipal, solíottando diversas
informações, sendo aprovadas pela Câmara. ,Lida
uma indicação do mesmo vereador, no sentido de
ser providenciada a cobertura da ponte sôbre o
Rio Jaraguá, à Estrada Ilha da Figueira e outra
na Barra do Rio Cerro. defronte a firma Weege,
solicitou a palavra o snr. Raimundo Emmendoerfer,
frizando, que na realidade a dita ponte [ä- teve
cobertura, e, após seu desmoronamento, foi tirado
o této de zinco,. ignorando-me qual fim levou.
Submetido à votação o aludido requerimento, foi
aprovado unanimemente. O snr. José Pasqualini
apresentou um requerimento do ex-Sub Delegado
de Policia de Oorupä, o qual foi encaminhado à
Comissão de Finanças, Economia e Orçamento.
Em seguida passou-se ã Ordem do Dia: Pareoer
da Oomissão de .Pinanças, Economia e Orçamento,
referente ao balancete do mês de Janeiro, foi
aprovado unanimemente. Lido 0, parecer da mesma
Comissão, atinente ao balancete do mês de Feve
reíro.. solicitou a palavra o snr. Raimundo Emmen
doerfer, frizando, que no ano anterior, foi pago
até o mês de Setembro, aluguêl . da residência do
·snr. Juiz de Direito, e se êle recebeu até aquele
mês,' é justo qua receba tambem até o fim do anQ.
Pediu ainda, qu� os demais membros da Casa,
-aprovassem o balancete em questão. Com a palavra
o vereador snr. Fidelis Wolf, esclareceu, que a

respectiva Comissão solicitou esclareoimentos sôbre
o lançamento; porquanto deveria.constar em ReBtos
a Pagar, o que não foi feito. Submetido à votação
o parecer, foi aprovado por maioria. Parecer da
Comissão . de Finançal, Economia e Orçamento,
referente ao balancete do mês de Março, obteve a

palavra o snr. Raimundo EJilmendOárfer, frizando,
não haver pedido idêntico, de tal espéoie, e seria
mais justo se tratar de outros projétos .de maior
importância, porque de tal maneira são promovidas
intrigas. Acrescentoo ainda, qUê a Bancada do
PSD, se opõe com êste parec"er. Com a palavra o

snr. Fidelis Wolf, esclareu, que a Comissão res

pectiva hecessita deBsa informação, para fazer um

confronto. Aparteou o snr. Durval Marcatto. que
todos OI membros da CaBa deveriam trabalhar s os melhores e

juntos e não ser dependentes de politica. Com a ..:.. mais -baratos -
palavra o sr. Fidelis Wolf, frizou, que ninguem
está promovendo intrigas"nem pesquisando. perle-'I'guição. A Comissão é composta de homeOl� inde
pendentes, pedindo aqUilo. que tem direi�o; e, para

Iexaminar o balancete em questão, é lógICO que se

faça acompanhar os respectivos documentos. Sub- Indústria de Calçados
metido à votação, o parecer foi sprovado por Goseb Irmãos S.A.
maioria. Parecer da Comissão de Finanças, Eco
nomia e Orçamento, referente ao Decreto n. 7,
aprovado por unanimidade. Parecer da dita Comis
são, referente ao projéto de lei n. 18, aprovado
por unanimidade. Parecer da mesma Comissão,

_ Jaragaä do Sul _

atinente ao projéto de lei' n. 21; aprovadO em la_
discUBSão. Parecer da Comissão de Finançlls, Eco
nomia e Orçamento, referente ao Decreto n. 5,
aprovado �m la. discussão. Lido o parecer da Il;;;;;;;iiiôiiiiiôiiiiiôii.....iiiôii==...1

mesma Comissão, referente ao requerimento da .�

Editora Correio do Povo Ltda., lolioitou a palavra Dr•.
'

Francl·sco: Antonl� it. . Pi'ca'oneo snr. Raimundo Emmendoerfer, frizando, que a v

majoração das publicações da Câmara é aherádo ::M::eDICO

excelsivamente e merecia estudo mais profundO. Cirurgia Geral de adultos e criançab CU--

Requereu fossem solicitadas primeiramente infor- nica Geral - Partos - Operações ---

mações sôbre os preços, aos jornais. de Joinville. Moléstias de Senhoras e Homens.
S b "-d à .. - .

nto do snr Rai Especia/is.. em doenças de Cl'iançasu me.l o . vo.açao o requerime .
-

Atende.llo HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS '

-mundo Emmendoerfer, foi aprovado unanimemente. ç.====-===:::==--==--=========::::-.:==::-.:::==�.

Lido o parecer da Oomissão de Legislação e Jus;' (Clara Hru8chka), das 9 as 12 48. HOSPITAL i(l-
, I li

tiça, .sôbre o requerimento de Faustino .Bortolini! JESÚS
.
DE NAZARÉ daI 15 as 18 hs. -

.

III Ir
lO> .tfl\ � I t1l\ TJ» JE W JE TD>/

==u. 1!ltlfoi aprovado unanimemente. O snr. Martmho Jose coRUpt Ao. - 8AN�A CAlr.a,lIiItINA
_

,[ \UI.;j) 'UI 1J)) 11 11\\ ==11
Hauok, fez um apêlo à Câmara, no sentido de ser n II
oficiado ao Executivo, para pro'Videnciar a oobertura :::p=:-.:=:.�==:=::':::====::'010.-::::::===.:======:::::.-� II

.

RUA MAREOlIAL DEODORO DA FONSEOA, 158 IIde duas pontes sôbre o rio Corrêias em Corupá. II I••••C ,. 'UI e _ II lee II II' JARAGUÁ DO SUL
.

STA. OATARINA IIA indicação em aprêço foi aprovada por unanim�- II
'

II �
Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, li

dade. Nada mais havendo a tratar, o anr. Presl- ti _ JARAGUÁ DO SUL II combustível e acessórios. I!

dente deu por encerrada a se8são, convocando os II II Lubrificação-carga de' Baterias etc. IIsnrs. vereadores para a próxima, que realizará �o' ii Medicamentos e Perfumarias li II
dia 26 do corrente. 'oom a seguinte Ordem do DIa: II II CONSBRTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃO DB AUTO- IITrab'alho das Comissões. Não compareceram à ii Simbolo de Honestidade

PI MÓVBL I! CAMINHÃO. ii

presente sessão, os vereadores, snrs.: Augulilto ii "Confiança e Presteza
ii II

II

Sylvio Prodoehl e Francisco Modrock. I ii A que melhor lhe ate�de II 1,1 .SERVIÇO RÁPIDO E .GARANTIDO III1Sala das Sessões, em 19 de Junho de 1956. II e pelos menores preQOs I!
.

(ass) NEY FRANCO, JOÃQ J•.BERTOLI .�::::::'-::===:::=======:::====-:---=;:-':l::::O= '6:=:::.:===========:::=============:::0
\

Em Geral, especialmente
Gaitas e. Acordeões
cOlPpleto sortiMento com 4 - 8 -

12 - 24 - 48 - 80 e 120 baixos
nacionais e estrangeiros

Pianos - HarmoDios
Instrumentos pl Orquestroe
Bandas e Jazz - Bands :

sAo BENTO DO SUL - Caixa Poatal. SI - S. CatarlDa

Calçados

lllR GO

Produtos da:

_.i, ii! 1m.::f:'�============::i==::::;;;;=;;======::::==;?' �:::
· ..

\r---...----···-----·...·----------..·.;'F'-

IIIII Fabrica de. acolchoádos mi
"1 S t C tarl L td Ir!Hn an a a arma a. III!
!lil 1111

nli Rua Felipe Schmidt N. 167 1111
llii ( ·d I d l Id J ) mimi anelo a reSI eoe a e eopo o aosseo iii:
llii 11111Ii1

A I h d d I dê la-
III

II!I co c oa os e a go ao e lIiI
00 11"II!! L' h

_. I IIiii
.

eves ara verao e praia iii
iii! '

llil!IH Para enxovais

ili,1ui! Lindos present9s pa'ra natal iii
rui 00
:i'l -

Confecções a pedido. illl O snr, \Valdemar Grubba, Prefeito Municipal
jii! em sedas e oullos tecidos IUi de Jaraguá do Sul, -no uso das suas atribuições.

:;:P�i:;::r:;:.;;;;;=;:r:;;===;:.;;5==;;;:;:.;==;;;=;;;;;;::;::#�Fi--=:: Faço seber a todos os habitantes deste Muni-
...'\\u -- - -n-.--..-._---.- - ---- -- ;-, clplo, que a Câmara Municipal votou e eu promulgo

;'12 :: = a'seguinte leí ;

I_I��.
. Art. 1.' - Fica o poder Executivo autorizado a

���ZZl
pagar a Emprêea Transportadora Andorinha, a im-

O rC.LINOIOs·.An Dy'ENCTÁuRbIaA,.S
-

O�AAIqO.USI·Xn O I
portância de e-s. 3.600,00 (três mil e quinhentos
cruzelros), proveníente do trensporte de material pa-

Ira
serviço de inseminação artificial, de lndaíal a es

ta cidade, nos exercicios de 1953, 1954 e 1965.

I CIRUROIÃO DBNTISTA I . m Arf. 2. - Fica aberto o crédito espectal naque-
. Ia" importância, pera atender-o pagamento aludido

CLINICA - CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSB no artigo anterior.@B Tralamealos de caBles sob contrOle 'radiográfico li!II!III

Arf. 3. _ O crédito ora autorizado correrá porMoemas DOlles minis eil IBlcranil. e oura .Ialhla�o conta do excesso de arrecadação do corrente exer-
,

_
H O R Á R I 9 .'

cicio.
MANHA - das 8 às 12 Art. 4. - Revogam-se as disposições em con-
TABDE - Atende com horas Marcadas trário, entrando a presente lei em vigor na datll de
Residência e Consultório ao lado da sua publicação.

.

Prefeitura Municipal - Fone 220 Prefeitura Municipal de Jarllguá do Sul, em 9

� JARAGuA DO SUL - SANTa CaTaRINA de novembro de 1956,

W�I=w� Waldemar Grubba - Prefeito Municipal
z�.n.m�� Jlio Malhlas 'erbiDeRO - Dir. do- Dep. do Bxp.

P. Eleonora PIIslwlch - Bscriturario Z-6.

Caixa Postal, 11

Santa Catarina

1&1
Q
CI:
ii·
S
.,,,,

CI:
CI:

Prefeitura MUDicipal de Jaraguá do Sul
LEI Nr. 37

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

·lOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE 'PARA QUALQUER IDADR, CONFOR:

ME o n. I, 2, 3 e 4
Proteja a saú�e de seus tilbos e a :>ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre boje mesmo uma LOIIBBI8UEmA

III.AICORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILtE

Dr. Fernando A. Springmann .

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

ClIBiea' lIédlea - Cirurgia Geral - Partes

Consultório 8 Residência: Rua Preso Epi.
tácio Pessôa n. 206 �ex-re8idencia de dr.
Álvaro Batalha).
Consult_Bs: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hi.

._111.113_111_111_111_'•• _"1_1 __ IFI_. I _III_II

- Atende chamados de dja e a noite
__ 1_-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(Continuação da la. página)
Bodas de Ouro. Dia 11 do 8a do sr. Bríco Bruhns, eo

corrente, o' calendário merciante em Joinville.
assinalou a passagem do Na, mespl8 dat� o sr.

N. '·.916 50°. aniversário de feliz Herbert "Schneider, fun-,DOMÍNOO, 18 DB NOVEMBRO DB 1956 - SANTA CATARINA -

consórcio do sr, Adolfo H. cionário da Ooletoría Fe-
!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Schultze e Dna. Ana 'EU. deral de Rio do Sul.

sebet Maag SchuItze. A todos os anívérserí-,
O casamento ae ouro antes 08 cumprimentos

t n d
'.

t
do conhecido e estimado do "Correio do Povo".

grit �elm�n o casal. Ieí um dos grandes
, 'I

,
�

acontecimentos para a

Reg·lstro Ch/ilAqui do meu rancho, nésta hora da tardezlnhe, conhecida e benquista ,

quando as saudades com mals força respontam no
.

Profundamente consternados comunica- familia Sehultze. Aurea Müller Grubba, Oticial
coração, quero inirandecê a vemlncê a minha ins- mos a todos nossoa parentes, amigos e co- As inúmeras felicita- do R e gis t r o Civil do
crivinhação que prubricô, quando damínha visita a nhecidos, o falecimento

'

(ções que o sr. Adolfo,H. I". Distritoda Comarca Ja-'
venceis tudo aí do jurná. Díspoís que vim me embo- I SchuItze e sua exma. es- raguá do Sul, Estado de
re daí continuei viajando uma' purção de tempo inté PAULI:NA ENKE BUHR posa Dna. Ana E. M.. Santa Catarina; Brasil.
chegá ao meti rincão. Conversei com meio mundo ocorido no dia 27/10/66. .

Schultze, receberam dia faz saber que.comparece-
de gente de rodes as caras. Piquei ínscutrando inda A famllía enlutada vêm por meio deste 11 do eorrente, quando ram nó cartório exibindo os
maió quantidade. Ispreitei e punheí sentido, quanta externar os seus. sinoéros agradecimentos da passagem de suas Bo- documentos exigidos pela lei
coisa se aprende e si ouve i aprecia. E legaranto que às pessôas .emígae e vizinhos que enviaram "das de Ouro, "Correio afim de se habilitarem para
assim disfarçado não dando dímonsrraçõea que li flôres coroas e ocompanharam o feretro. até do Povo" assoeía-se, com casar-se:

ienfe ligo, pois le digo pode-se pegá inté o urUmo sua ultima morada. muita satisfação, Edital N. 4.109, 'de 13-11-66.
tento do laço, \tlfoda lã arma da gente. i cumprendê AnitersArios. Fazem anos

.

Ari Flohr e.A>em cleredo o pensamento -do pessoá da colonhe. Jaraguá do Sul, 15/11/66. hoje as sras. Ouilhermina Elfi Koepp :

Fu'i que ouví numa budega, onde fui tomã um pe- Satler, esposa' do sr, Luiz Ele, brasileiro, solteiro,
queno traguinho (porque o sol brabo me tinha sece-

\ SatIer, industrial em Rio lavrador, domiciliado edo bem sequinha toda a garganta). Sentado num Cêrro' e membro do Di- restdeute em Rio do Testo,cantinho sõsínho, fingindo instá com o pensamento
• il.ll. "__''II retório da UDN e Vanny filho de Frederico Flohr

longe, mais na verdade botando a intenção na cun-

I
Weller, esposa do sr. e de Tecla Flohr.

versa duma rode de colonhos, debaixo de uma i},rve,

F b
/

(Sezões, Malárias, Walter Weller, dentista Ela, brasileira, solteira,vô dize o que ouvi. É claro' pessoé que trabaia male ", r"'5 Impaludismo' nesta cidade. doméstica, domlclllade e
do que o tempo do 'sol que vive no trabaio de to- � .� Maleitas, Tremedeira Amanhã a sra. Olga da residente neste distrito, emdos os die, que faiz do trabaio uma oração, porque

_ CURAM-SE\ RAPIDAMENTE COM _ Costa, esposa do sr. João Rio Cerro, filha deClemenanão praguejllm pelo suor que' vão derramando cur- Lucio da Costa, índus- Koepp e de Augusta ôch-vado sob o peso do tnstrumeato que pegam nas "Capsulas Antisesonicas I trial em Itapocuzinho e roeder Koepp.mãos? Apois ele sabe Que ésta sina vem de Deus
M. ,.

llide�' �a l!DN .na câmara Edital n. 4.11'0, de 13-11-06Nosso Sinhô, e pur isso memo andam sempre com Inancora mUnIcipal, o �ovem f!.u- João Engel e .

satisfação, cantando inté e sempre de ónhos aberto
B F 01:' bens Nlcolu.Z.ZI e omemno Eleonora KühneSam perclsé de orenhas. É só tê vontade de vê. Eles Em Todas as oas armaoras

1........ .... Mar�os, fIlpo do casa Ele, brasileiro, soltelro,não maldizem da proprla serre. De feto é ebtnçueda I_lt um produto dos Laboratórios MINANCORA 1- Le�lDo - Edlth SI!�.ngler, operário, domiciliado ea vida índependenre e cheia de lncanto daqueles que resl�ente em Curitiba. residente neste distrito, .emvivem na colonha! Mais- o que lá pensamenk> o que I - J�in�ille - 8ta. Catarina - pia 20 a sra. Olga -Francisco de Paula, filhoé mais amargo. é isso que tambem aconteceu este
II I!! __III Stmghen, e�posa do s�. de Estanislau Engel e deano, dos pensar vancê intende? Eu fiquei inscuitan- ii'" li I' I f II: "

.,

ih

Alvaro Stmgben, resl- Es t e f a o. i a Gumbowskido do meu cantinho, a cunversa dessa genie aco·1
den�ê em Pa�aná, . Engel.

' co;ada lIhí fóra da budega. A gente não sabe memo
�_IfiIIi88!II8__� �@B_�1IiII!lI1@B_-e ,Dia 2� o lovem R�lll Ela, brasileira, solteira,como fazê, De que adianta o tabelamento de preços?

,

-

FOTO PI AZE�A, .

I Bruch, fIlhQ do sr. �dol- domé.stica, domiciliada eGarante tudo e adispois que aproveita dos nossos .a.
_ E lo Bru�b, comerCIante residente mfsta cidade, áprodutos são eles! Vem o NATAL de tal _pr6 apa DBPRONTB Á PRBPBITURA - JARAOUA DO SUL I nesta cld�de. Na mesma

rua Cei. Emilio Jourdan,nhá toda a instenção que dava a estas palavras. -

I
data o Jovem Alfredo filha de Guilherme KühneM'eu·' amO l'gO, foi o 'que ouvi. Foto,rafias eiD oval,

- Fotocopias de Documentos -

H t f'Ih d R b..
Filmes e Matenal Foto - Aparelhos e Acelsórios ors, I' o O sr. o e�.' e de Maria Mantau Kühne.

, to M. Horst, farmaceutl·
.

ESPORTES: Resultados dos iogos até hoje
-

A pedido. atende a domlcUio • tambem co nesta cidade. Edital n. 4.111! .�e 13·11·66"'"

d d M d b
'

em localidade. Vizinha. '

.

DI'a 16 aniversariou.se Helmuth, SJo..berg epelo esquadrão recem fun a o em assaran u a.
... 'fF""irY._,."... ..I8iI8. rWSIIl!8&IIiIJil&__ iii' ... BI! OB L t M II'" ...., ........,."._..._.......,

a srta. Romildá, filha do
.

u z� .

u er
.Dia 11-8 Luiz Alves O Massdba. U

comercl'ante sr. João H01- Ele, ,braSileiro. ' ..soltelro, 'Dia 26-8 Rio Bré;lnco 1 Massrlba. 1 ..

I d d I dler, residente em R.Molha. av�a or, oml�1 Il! o eDia 2-9 Guarani.Açú 1 Massdba. 1 q-====:::=:::====:::=:::======::� Dia 22 a sra Cecilia reSidente neste distrito, em81: !tro ff�� �;��f� � �:::�g:: � li os' MELHORES f' ii Karsten, espose: do sr. sG.arbibaldi, filhdo deHAdlvi�I

db ii . li ••i Alvan' Karsten; Ir. Cami- !e erg e e eWigDia 28-10 Ipiranga 2 Mass a. 1 II
'1 SIebergM t 6 :I Tapetes ra automoveis!II lo Andreatta, industria .

'. . .Dia 11-11 agros magros II pa,' ii em Rio Cêrro; a ara. Alai. EI�, prasllelra� .s�lteJra,Dia 11-11 Gordos 6' gordos 6
il.il Plásticos para estofamentos li' de A. Langer, esposa do do�estlca, dom.lcJl�ada e

, Por falta de espaço deixamos de publicar o
II ,II sr. Alfredo Langer, indus- re.sld.e�te neste d!strlto, .

em
comentario, quanto os dois ultimos iogos. (Ouarami- ii Baterias Ford. que ,duram mais ii trial em Corupá e a srta. RlbeJra� das �edras, filharim X Massarcnduba. 'ii II Celina, 'filha do sr. Pedro de �rvl�o �.uIler e de

n Pneus - Brasil, General, Pirelli il Winter, industrial em Rio Maria l3lrr Muller.
O TIO MATOU O SOBRINHO: Dia ,10 do li ii Cerro. E para que chegue ao co-

corrente sofreu um dos mais dolorosos choques a ii TODAS AS. PEÇAS e ACESSORlo§ li Dia 19 fez anos a sra. nhêcimento de todos, mandei'familia Sherke residente em Massaranduba,. quando II PARA AUTQMOVEIS e CAMINHÕES II Izabel ROBa, esposa do passar o presente edital que
um menor d� 4 anos levava ao maior de 13 imos o II I! sr. Julio Alves Rosa, fUD. será publicado pela impren-almoço de costum�, achava-se este �ltimo cuidan�o II U ciOIiario ferroviário. sa e em cartório onde será
dos pássaros que IDvadem as arrozeiras. O de mais II -lul- A. �I. .f..... ti Dia 23 a professora afixado dUIante I) dias. Si
idade éra tio da pl"quenina e inocenle criatura des-, ii s �' - (51 lU

.

� l!!á�_ � iI Zulmira Coutinho. alguem s<;>ubtr de 'algum im.
fechando:lhe um cerreiro tiro n� rosto, matan�o.o, I: Caixa Po�tal, 19 Fone, �99 ii Dia 24 a sra. Carolina �eàiment.o acuse-o para 05
instantaneamente. A sub-delegllcla tomou provlden-

II JAR'AGUÁ DO SUL U' Freiberger, esposa do sr. fips lega\s. .
.cias a respeifo. Do correspondente. / ii Engelberto Freiberger; a AUREA MÜLLER GRUBBA

LUIZ G. A. SOBRINHO �.:=:::======�=====:::========:::==:::P sra. Selma Bruhns espo-- Oticial

CORREIO
ANO XXXVII - JARAOuÁ DO SUL

o ,izinho M.unicipio Revista
/

em
SiDhô Redatô

I
,

/

,: I

F";'-::::::==::::::=::::::==:::====::::::�=:::=:::=====::::::=:::=::::::======:"':=:==::::=====.:::==-::::::::====-======:::==:::==:::=::.-:::=::::::====:::=::::::::=::::::=�:::::::.�
!i . Pudim, Medeiros _' A Me,lhor Sobremesa, II'I!

_

'
,

_, ji�======::::::=====::::::=:::======:=:===::::::::::::::::::==::::::==:::=:::==l:"'::::::=======:========:::===:::::::::=========::::::=:::==.=====:::::::::===::.?
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COIIRA CISPA,

, 'oonl. DOS CI-

TÖNICO CAPILAR

POR EXCELENCIA
, NUNCR EXISTIU IGURL

PA R A F E R IDA 5,
E C Z E M � 5,
IN�LAMAÇOES,
C o C E I R A 5,
f R I E I R' AS,
ESPINH.AS, ETC.
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