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ANO XXXVII - JARAGUA DO SUL- - Domingo, 25 de Novembro de 1956 - Sta. Catarina - N. 1.917

Câmara Municipal
FALTOU A VERDADE O SR. PREFEITO - ESTAÇÃO NOVA
PARA CORUPÁ - 50 ANOS BAEPENDI - ,O ORÇAMENTO

BODOVIARISMO
Aroldo Carneiro de Carvalho

Esteve reunida a Cã- do pelos snrs. Vereado- versário de sua funda
mara Municipal que en- res Augusto Silvio e Ney ção, pedido esse que foi
'tre outras proposições Franco, este presidente, extensivo ao seu ilustre A rodovia que ligará a eí- êle são conduzidos por ótima Outro fator tem eontríbuído,
resolveu sobre as pro- que o sr. Prefeito costu- e esforçado presidente dade de Pôrto União a São rodovia estadual do Paraná. ainda, para prejudicar a eco-

posições seguintes: ma faltar a verdade nas dr. Murillo Barreto de Francisco do Sul, ao longo da Para que se aquilate da nomia estadual e afugentar
Y orla Norte do. Estado, em zo- gra.vidade da situação, basta de São Francisco a produ-

Requerimento do sr. s,!as infor!Daçõ�s e qu� Azevedo, a pedido do na limítrofe com o Paraná, se que se compulsem as estatís- ção - a tremenda alta dos

José Pasqualínl, solíci- nao mereora mais AcrédJ- vereador Augusto Silvio. constitue numa das.maís im- tíeas do DERSC, segundo as fretes ferroviários. O trans-

tando o envío ao sr.r
to por parte da Cat;nara. O sr Artur Müller so- portantes para a economia quaís o tráfego rodoviário porte de um metro cúbico de -

S U P e r I· n t end e nt e da,Provaram suas atírma- licitou'a reunião da Co. estadual e, por sÍ só, justifi- entre Pôrto União. e Canoinhas madeíra
:

de Pôrto União a
_ . caria o Plano de Obras e mal atinge 30 veículos em ea- São Francisco é maís barato

R.V.P.S.C., de um tele- çoes com o fato. de 4 missão de FInanças pal'!l, Equipamentos. Será, em días da 24 horas. E o tráfego di- em caminhões que em vagões
grama solicitando seja vereador�s terem Ido ao dar parecer no requeri- que se avizinham, verdadeira minuto, irrisório mesmo, é da Rêde de Viação Pal'aná

sr Prefeito e este lhes mento da Empresa de linha de defesa da homoge- conseqüência não da falta de Santa Catarina. A requisitarresolvído problema -da : '

neidade econômica da terra produção ou da ausência de um vagão, aguardar o aten
construção de uma nova afirmara que um�. pro- Fo�ça e Lu.z �e �orup�, catarinense, evitando a eva- um põrto em condicões de dimento e pagar fretes eleva
estação ferrea em Co- fessora h_!ivla solleítado pois a oonnssao Já �avla são de receita e forçando o exportá-la, mas, exclusiva- díssímos, os nosaos industriais

rupä, visto a atual não eX0!leraçao do cargo, entrado em entendímen- escoamento da produção do mente, ditado pela evasão dos preferem levar a sua produ- /
preencher moos seus Ilns, motIv.o .

pelo .qual for.a to
.. com. o gerente da Norte e do Oeste pelo Pôrto produtos catarinenses pelo ção paraCuritiba e Paranaguá,

._

b t t d D d f f d t d de São Francisco, ancoradou- Estado vizinho. O lógico, o fazendo carregá-la em eamí-
causando a falta de es-

su S} UI a. las e.pols Irma, rcan o. ass�n a o
ro de excepcionais condições consentâneo, o natural seria nhões, nas próprias serrarias,

paço o atropelo nas ho- publicava - se o e di t a l que o preço '!_e IlumlI��ç�o naturais.' que além da produção do transportando-a diretamente,
ras de trens. O orador chamando - .se a ,mesma e energia na? deveria Ir Com efeito, a construção da nosso I!..rodigioso Oeste e do sem sucessivas operações de

foealísou brilhantemente para assumir o. c_argo sob alem dOB exístentes em BR-2 a chamada "estratégica" Norte, toda a do Sudoeste do carga e descarga e víslum-
d d A J á

' ,
. .

' Paraná - a ubérrima região brando a grande oportunidade
O pedido, sendo secun- pena e emlSS80. �o- aragu. qu� ligou Curítíba a Mafra, de Olevelãndía e Pato Bran- de trazerem carga na viagem

'

dado na tribuna pelos ra. Informara que a Pr e· O sr. Durval Marc�tto Lajes e Passo do Socorro, co - sob imperativo do fa- de retõrno.
feitura estava a dever apresentou um projéto rodovia de exc�pcionais con- tor menor distância e quando Friamente anaHzada estavereadores Augusto Síl- . dições técnicas, a sue pavi- é licito prever-se o eonges- situação, o Govêrno do SDr.

vio, João Lucio e Dur- a .outra prof�ssora. deter- de Ieí dando o nome do mentação asfáltica ora em tionamento do Pôrto de Para- 'Iríneú Bornhausen concebeu
val Marcatto, dando seu

mínada .lml?ort�ncla, pa- sr. Bernardo Gru�ba a e�ecuç�o em regime de ur- naguá sem condições para o Plano de Obras e Equipa
apoio ao pedido, que foi ra depois �lr atírmar que ums. das ruas da Cidade. gencia, a construção de uma 'escoar as grandes safras agrí- mentos, já em plena exemt-

aprovado por unanímí- ela nada tinha a recebe.r. =========== rodovia paranaense que vai colas do Norte Paranaense ção graças a acertadas provi-
- de Clevelâandia a Palmas, PÔ d Sã' dê i t d I dinâ

.

dade. Dai �ao merecerem mais UIiião da Vitória São Mateus procurasse o rto e o nc as oma as pe o mI-

O sr. Joa-o LucI'o da crédito. as palavras do Notas '&' e Curituba' a d�ficiência do Francisco. Entretanto, a pre- co Governador Jorge Lacer-

E transporte 'ferroviário entre cariedade da estrada de ro- da. E, face. à disposição de
Costa, fez severas- criti- xecutivo.

A -

S dagem que liga os pontos que estão imbuidos os res-Porto União e ão Fr�ncisco extremos do Norte catarinen- ponsáveis pelo setor rodoviáca8 ao sr. Prefeito Mu· Continuando com a pa- N ot·
· .

e as péssimas condiçoes da
se - Pôrto União a São Fran- rio do grande Plano, podemosnicipal pelas informa- lavra o sr. vereador João I.C Ias estrada de ro.dagem que vai cisoo do Sul' _ forçou a in- afiançar que até 1960 a "Dona

ções prestadas �o reque- ��cio da Costa, este jus. �a:a�r��oW:-�0?��U:::: versão tão preju�cial aos Francisca" s�rá uma RODO-
rimento de, Ell� L�nert tIflCOU �m votQ de con- Os antigos. integralis- to, Joiilville e São Francisco, nossos interesses.

. VIA, dign,a desse _nome.

Schulz, contradItorias e gratulaçoes com o Clu- tas tinham organisàdo constituem séria a�eaça à =======:;:==.=,===========
descortezes ao. Legisla· be. Atlético Baepepdi e- um comici.o IJuma das economia estadual :pela dis-

D t -"d el� f I A ntad
.

.

·

tivo., O orad'Or; seculIda- ' 8 :Pa8sage-�. j)tliÇlJft'7fêt�ro"de� ;tan�i- �f:�v��'-:�i��l:fi:" as, rUI �'- P ,o ogo posa ona aos------....;..._--,----.�- roo Quando falava um ea e pelo abandono cada vez O fiCháriO da popu-
.

dos oradores, apareceu mais acentuado do Pôrto de
I

- d' D" 25 d
'

.

um expedicionario, apar- São Francisco. açao O Istrllo 8ROS 8O M'U�IICllpIIO VI·ZII·nLo 'em Reliista teando o orador, dizen- A produção do Oeste, atin- Federal '

II do que por causa do fa- gindo a BR-2, à míngua de I,
cismo que eles integra- transporte ferroviário e à fal-

RIO, 22 - Confirmou- serv'lço . para ,os'ta de boas estradas que li- 1
listas representavam é guem o nosso interior ao li- se que todo o fichário da

f
I

Mais uma vez o "Correio do Povo" abriu es- que ele al1 estava alei- toraI, não resiste à tentação população movei. e fixa unel'ona' rllOSpaQo para uma coluna com notici�rio do munici- jado, pois fora comba- de uma rodOvia de modernas do Distrito Federal foi
pio de GuaramirilJl· Nossa intensa paixão pelo ter na �talia. _ '. ��f�Ç?::�:�rJ::..� l�:r�v� destruido ontem à noite, 't' d

I

jornalismo levou-nos a solicitar nossa colabora� Da. dlscussao velO o

I
Norte ou para o Sul, deman- no incêndio do edifício es a uals,ção, no que fomos prontamente atendidos pelo conflIto, tendo o povo dando Curitiba ou os merca- em que funcionava a sec-

seu Diretor. Ouviu-nos amavelmente, o que espe- iQ.tervldo ao lado do pra- dos consumidores do Rio ção de cadastro da Dele- FPOLlS., 23 - A As
ravamos pois não é ele um' dos herois anonimos cinha e sendo dissolvido I Çlrande. gacia de Vigilâncid do sembléia Legislativa apro-do jornaiismo, espalhados pela' imensidão brasilei- o comicio.

'

O� produtoresradicados em Departamento Federal de vou projélo de aUforia do
ra, entregue a nobilitan�e missão de difundir .0 -x-

I Pôrto União e parte dos que Segurança Pública. Tam- deputa...lo °omeu Sebas-d d t t se fixaram em Caçador e U K
livro do povo, compon· o uran e ano, consecu 1-

Ao encerrarmos esta C a n o i n h a �, s o f r e m a bém perderam-se tôdas as tião Neves, regulando a
vos, ele mesmo o seu pequenino e bem feito

edição já deverá ter em- atração do grande ce!ltro con- instalações de uma sessão aposentadoria de funcio,,:jornal? ' bareado para o Egito o
sumidor que é CUrItiba e a técnica do serviço de nários públicos estaduáisDe nossa parte o que ofereceremos é muito

contingente de 500 sol- trânsito e uma dependên- após 26 ,anos dto serviço,-
pouco .. No entanto, nosso trabalho, se' modesto, há dados brasileiros, que Navais, que compareceu cia do serviço de assis- se tiverem exercido, pelo-

de· seguir uma norma e que será contraria àquela ali vai refOrçar o poli- fardado a uma reunião rência a menore�, que menos durante 10 anos,
em que se empenham certos orgãos de imprensa, ciamento da ONU. Oxa- de carater politico. O funcionavam no mesmo serviços 'que expõem aacusando violentamente, promovendo campanhas lá fique só nisso! Almirante Cunha Rodri. prédiO em São Cristovão. a vida e saúde.
de descrédito, atingindo com isso muito mais ao

nome da própria cidade, do que, às pessoas visa·,
F' -x-Al' t

gues, declarou-se soli-
das. E Guaramirim necessita de muita calmaria.. OI preso o. ml�a� e dario com seu colega e H · Bd' R' C
Nosso municipio, o ponto verde no mapa do Es- José Augusto Vieira, exonerou-se de Coman· 0Je em arra O 10 erro

tado, verdadeiro oasis a ,meio caminho de centros 8ub-comandante do Re- dante do 1°. Distrito Na. I

T
·

d
'

.

industriais como Joinville e Blumenau, tem sua gimento de ,Fuzileiros val. .

'\
.
ornelo e Aniversário do

areâ tomada hoje por um exercito· cujas armas

são as enxadas, as pás, os machad�s e QS trato-

CÇlrla's & Consul'las' Bo'ta&.ogo 'Futebo'I C luberes e cujo corneteiro-mór é ,o galo das quatro II'
horas da manhã. Os batalhões assim armados,
aQualmente 'estabelécem novos recordes de pro
dução agricola e para atingir seus alvos querem
apenas tranquilidade. Não -seremos nós OB causa

dores de um IDal estar geral, difundindó a desa

gradavel impressão de que estamºs irremediavel
mente condenados. Por outro. lado, liberdade de

imprensa' não deve ser' um bem que faéilmente
.

se confunda com licenciosidade. Tambem não te
mOB interesses inconfessaV'eis e portanto não es·

tamos sendo contrariados por ninguem. Seja este
o "grito" aos guaramirenses, 8 quem apenas que
remos servir.

\' - I' -.

A "Dona Francisca" e o Plano de Obras

R. S/A.. JARAGUA'. As industrias rurais de Comemorando a passagem tio sétimo ano 'de
laticinios, açucar, cafe, beneficiamento de arroz, existência o Botafogo F. C. fará realizar no dia de
extração de madeiras e lenha, açougues, cortu- hoje em seu gramado atraente festival 8sportivo,
mes olarias, etc., estão sujeitos ao pagamento de com a part�õipação de equipes de futeb61 de .nosso

3Off., (tres por cento) sobre o total dos salários de municipio. r

seU8 empregados, inclusive comissões, percenta- Ás 15,30 horas partida principal e de encer-

gens e gratificações., ramento do dia esportivo:
As contribuições deverão ser recolhidas ao ßOTAFOGO FUTEBÓL CLUBE

Banco do Brasil ou Caixa Economica Federal, no (locaI)
correr do mês seguinte ao vencido, 'ppr guia. ---- X

Estão isentas apenas a8 industrias caseiras SOCIEDADE ESPORTIVA AGUA VERDE
trabalhadas' pela própria familia e as que trans- (Estrada Nova)
formam ou beneficiam produtos do próprio dono, Preliminar ás 14 horas,desde que o capital não vá alem de duzentos mil C. A. Baependi :li: S. D. Acaraicruzeiros.

O .Presidente de um dos partidos politicos A falta, de recolhimento sujeita o devedor ao �� .parte da manhã, atuarão ainda as leguin.
10cai8 recebeu despacho telegr4fico do Rio, in- juro d.e 6% e multa, de mais 10% na cobrança tes eqUIpes: AiPIRANTES BOTAFOGO - PARA
formando a inclusão no Orçamento de 1957 da executIva. - NÁ 1f. C. - S. E. IPIRANGA - S. E. XV DE NO-
verba necessária à construçl.o do prédio do Cor- ,COMERCIANTE - JARAGUA'. Iniciamos a pu- VEMBRO e outras.

.

reio de Guaramirim. Está poiS de parabens a po- blicação hoje da lei .que alterou o imposto sobre AMIGO DESPORTISTA: Comparecer no dia
pulação local peja edificação no próximo ano do industrias e proli8lões, que é a que vai' vigorar de hoje ao campo do Botafogo F. C., é prestigiar

. belo e útil edificio público. em 1957. Por ela poderá ser calculada a impor- um clube mOdésto, pela grandeza de nosso esporte!
por G. Ma tanets que o consulente yai pagar. No localj comp16to serviço de bar e cosinha.

Prédio da Agencia Postal

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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XI - A produção e comércio de carvão mineral Art. 16. - A falta de lançamento não isenta o

nacional e de. combustível liquido de qualquer orí- contribuinte de pagar o tmposro, qualquer que seja
g-em, bem como as bombas de gasolina. a época do exercícto da etívídede, e das multas a

XII - As farmácias anéxae aos hospitais ou que estiver sujeito.
A I t e r a o Códi,o' Tributário maternidades que fofncçam exclustvamente ao esta- Parágrafo Único - No caso dêste artigo, o

beleclmento em que estejam instaladas. lançamento obriga a emissão de aviso, com prazo
XIII _. Os estabelecimentos de ensino em geral, p�ra qualquer reclamação, o qual não será supertot

mesmo os que mantenham secções para
- venda de ii quinze dias, nem inferior a cinco.

livros -dldétícoe ou de material escolar.
' Art. 17. - Atividade inici(ldil no curso do

.

XIV - As' emprêses que exploram o fomeclmento exercício obriga pelo pagamento do imposto;
de energia elétrica (Decreto: Lei Federal n. 2.281, a) - ao exercicio completo quando iniciada em

de 6-6-1940), bel!l como seus Diretores e Gerentes. Janeiro;
, .

Parágrafo Unico - Serão tributadas, entretanto, b) - aosmêses que faltarem pera completar o

as secções ou dependênclas manndes por essas exerclclo, quando iniciada' depois' de Janeiro, não
emprêsaa e que explorem qualquer outro ramo ,de havendo fração\de mês.
negócio, inclusive a venda' de material elétrico. Parágrafo 1. - Para o referido lançamento

XV - Os Díretores, Gerentes, ou Superinren- obrigam-se os coletedos a fornecer, no prazo que
dentes de Bancos, tanto de matriz como d.e agências lhes fôr marcado, todos os esclarecimentos necessé
ou filiais,. bem, como os contadores (matriz; agências rios, exibindo rembem 06 documentos, na forma do
ou filiais). .,' artigo 11., desta lel,

CAPITULO I XVI - Os ôuperlmendentes ou Gerentes de Parágrafo 2. - Os funcionários encarregados
Do Impõsto e sua incidência estabelecimentos comerciais ou indústriais, que gira- do lançamento procederão ast neceseértes investiga-

Art. 1. - O ímpôsto sôbre Indústrias e Profis- rem sob firma individual ou coletiva, ou de cotas ções para o cumprimento dêste artigo.
-

sões, atribuido ao Munieipio pela\ Conetltulção Fe- de responsabilidade limitada.
. Art. 18. - Ressalvadas as excessões constantes

deral, err, 29 n. 111, recai' sôbre todas as pessôas xvn - Os locadores de prédios, vilas ou bar- dêste regulamento, o imposto sôbre indústrias e

ffsicas ou jurídicas que exploram no territóri-o do racões. profissões será anual, podendo, entretanto, ser can-

. Munlclplo a hidústria ou o comércio, em quaisquer XVIII '" Qs empresários e arrendatários de ree- celada a parre do lançamento eorrespondente ao

de suas modalidades, ainda que sem estabelecimento tros ou espetáculos públicos. semestre seguinte ao em que cessar qualquer atlví-

ou localização fíxa, e por rodos aqueles que exerçam
XVIV

.

-- As associações rurais. dade, 'desde que o ínrereseado faça entrar o pedido
qualquer profissão, arte, oficio ou função.. CAPITULO III

.

na repartição competente até o último dia do semes-

Art. 2. - A cota do imposto sôbre Indüarrtas rre em que a exercer.

e profissões é cobrada de todos os estabelecimentos
Do lançamento Parágrafo Único' - Todo o contribuinte é

çomerclals, indústriais, profissionais e' eímtleres, Art. 8. --- Para proceder ao lançamento do obrigado, sob pena de multa de CrS 60,00 a Cr$ .. :

legelmente conetltuídos e registrados, e térá por base imposto sôbre indústrias e profissões, es conrríbuín- 600,00 e de responde;- pelo imposto dos exercicios

o movimento global das vendas realizadas. no ano tes da séde deverão enviar á Diretoria da Fazenda futuros, a' comunicar, em- que forma de requerimento
anterior.

..

Municipal, anualmente, a relação do movimento de dirigido ao Prefeito, até 31 de Dezembro, a cessação
, Parágrafo único _ As profissões leberals, bem ven�as do ano �ant.erior, e os dos Di�tritos t!í� �es- de suas atividades, afim de que se não reproduzam,
como todas aquelas que, por leí, são díspensedes pecnves Intende_!lclas. Cabe ao Prefetto Munlcipal os lançamentos.

.

da obrigatoriedade de escrita. do movimento de regulamentar a .ep?ca da entrega dessa relação por . Art. 19. - Nos casos em que o imposto deve

vendas 'ficam sujeitas á uma taxe fixa de acôrdo parte dos contrlbulnres. ser pago integral e adiantadamente, o lançamento
com Q'ramo da atividade_.

-

.
Parágrafo U�ico - Havendo suspeitas da ve- será feito no ato, da arrecadação.

.

Art. 3. - Estão igualmente sujeitos ao imposto reeldade do movrmenro apresentado, o lançamento Parágrafo. Llnlco - Aos infratores será aplicada
sôbre indústrias e profissões: será feito arbitráriamente e ne base dos. elementos a multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 600,00, segundo a

'a) - os médicos,· dentlsres e veterinários milita- para êsee fim obtidos.
.

' I naturez�
da at!v:idade, além de outras penalidades a

tes, que exerciterem a clinicá civil; Art. . 9. - O fiscal de Rendas, encarregado do que estiver suíetro ..

b) - as a�ênci�s de estabelecimentos de crédito lä�ça�ento dê�te .imposto, entregar� ou remeterá'um' CAPITULO IV
(bancos); . eviso ao contríbutnte, o qual devera conter:

c) - os estabelecimentos comerciais de quaisquer a) - fi rexa a que <' contribuinte fica suleíto ;
emprêsas, sociedades 'oti companhias, seja qual fôr b) -\ o prazo dentro do qual poderä reclamar
o po�to em que se é:cham situados, áinda mesmo contra o lançamento, se com êle noo concordar,
que funcionem em terrenos ou -tirédios ocupados prazo bte que, no minimo, deve ser de 16 dias;
pelas depelÍdências j

dessas entid9des e s�jam os c) - a época do pagamento do imposto;
Slênel'os vendidos aos respectivas empregados ou d) - ,as multas e outras penalidades que ficará
associados; ,fr I se fahar ao paglJm,ento. I

d) - o que comp,ra tropas para revender, por Parágrafo Unico' . .:_; Na duplicata do aviso que
conta própria; é o canhoto, o lançamento' aporá o "ciente", assi-

e) - os que exercitarem mais de uma indústria nando-a, ou quem o represente. Caso se recuse, o

ou profissão; lançador procurará· testemunhar a entrega por têrmo

f) - os agentes de companhias de seguro, de no canhoto.
'

emprêsas de transportes ou navegação, tantas vezes Art. 10. - TerminlIdo o, prazo para entrega do

quantas forem as companhias ou emprêsas que movimento de vendas, encher-se-ão as certidões de

representem.' lançamento, sem interrupção na ordem que o mesmo

Ärt, 4. - A cotação 40 imposto sôbre ind.ús- tiver sido fornecido pelos contribuintes, ficando só
trias e profissões será exigida de acôrdo com' a mente em branco o lugar para data do recibo e

tabéla anéxa. assinatura de quem fizer li cobrança. Êste trabalho
Art. 6. - As indústrias e profissões não com- deve ficar concluido, impreterivelmente, até a vésper�

preendidas na tabéla de cotação, serão assemelhadas da data marcada �ara cobranç,a! para o ��e o. Diretor
a algum.a das tributadas, observados ,os requisitos [da Fazenda tomara as neces�arla&- prOVIdenCIas.
regulamentares' da classificação. , Art.! 1. - T�mar-�e-�o por base p�ra_Iança-

§ único - Os comerciantes não estabelecidos· ment!> do Imposto sobre Indu�trlas e �roflssoes ·os

no Municipio, e que efetuam compras de não comer- segulDtes elementos, em
. c?nJunto ou Isoladamente,

ciantes ficam incluidos na Tabela II, n. 94. segundo a natureza d.a �tJvldade;
.

Art. 6. - Toda a filial de qualquer espéCie de 1. - Para contrIbUintes novos:

estabelecimento cuja matriz esteja não situada ou a) - capital ou em "stok";
não no Municipio, pagará o imposto devido de b) - mercadori�s em depósito;
acordo com a tabéla anéxa. c) - comparaçoes com lançamentos de ramos Da arrecadàção

CAPITULO II
idênticos. Art. 22. - A arrecadação do imposto sôbre

2. - Para contribuintes inscritos: indústrias e profissões se processará á boca deDas isenções 'a) - movimento anual de vendas. f d d d d 1
A• 7 S-' t d' t /. d' t

.

Art. 1°. _ A falta de remessa ou de recebl'-
co re, nas tesourarias a sé e e 08 istriros, pe a

r•..• - ao Isen os o Impos o s ID us rIas &. forina que fôr estabelecida.
e profissões; mento de aviso d. lançamento não será, em caso Art. 23. _ Os contribuintes que se estabelece-

I - Os criadores e lavradores pOSSUidores de algum, motivo que' o contribuinte deixe de cumprir rem depois dos prarws determinados no artigo ante
pequenos engenhos para beneficiamento dos produtos as determinações dêste regulamento, notadamente ao rior, ficarão obrigados ao pagamento do imposto,da própria lavoura, compreendendo o fabri�o de que digam respeito ao pagamento do imposto nas pela forma e no prazo que se lhes determinar em aviso.
açúcar, farinhas; polvilhos e sémelhantes.. épocas regulamentares. . Parágrafo Único _ Observado o disposto no

II •. O pessoal da tripulações de barcos, os .Art. !ã. -=- � lançamento. das emprêslIs" c0!D- art. 17., êS5e prazo não excederá a trinta dias, paraartistas' sem estab�lecimenlos, os professores, os panhlas ou agencIas d� s�guros e� geral, ser� !e!to, a primeira ou únic::.a prestação.
-

elcritores, os operários" os jornalistas. os repórteres segundo a re.nda de premlOs �uf,:rlda no �MUDlCIPIO, Art. 24. _ Além dos contribuintes que fotem
e os agentes de jornais e revistas. no ano anterIor, sem dependencul ao. g�ner.? dos·mencionados na tabela anéxa, os mascates pagarãoIII - As cas�s.de quitandas

.

e bancas em mer- seguro�, exceto,quando aos. de �apJtahzaçao ou o imposto integral, correspondente ao período que
. cados

_

que se 'Iml.tarem, exclUSivamente, a vender formaçao de pecuho, que contlDuarao a ser tllxados solicitarem, nunca inferior a frinta dias, e mais a
ve�duras. frutas, aves e flores.. ' separadamente., .

. licença a que são obrigados.
.

. Iy ., Os lavradores e pequeno� ambulantes que Art. 14: - No caso de ve�da ou .'ransfere�c!a Art. 26. _ Pagarão o imposto i'ntegral de um
se hmJlarem a ,ve�de� verd�ras, frulas, aves e ovos, de estabeleCImento, cancelar�se-ao medlant� petlçao ano qUélndo iniciarem as atividades no primeiroquando o comercIo for pratIcado pelos mesmos. apresentada dentro de dez duu�, pelo

� adqulI'ent� ,ou sem'estre. .

V _. Os pequenos ve�de�or�s am�ul�ntes de antecessor, o �ançamento em nome deste, a partIr do a)'- as indústrias e profissões de natureza tem-
fru�as, doces e artefatos de Ißdus�rla d<!.D_1estlca. semestre seSlulDte, fa�e�d!>-se outro lançamento em porária ou ambulante assIm consid.eradas na tabela

VI - Os mem�ro� �o Co�p� DIPlom,!!l�o, Agentes nome do,novo proprletarlO.. _ . anéxa;
.. '

Consula�e�, funclonar�os publlcos, ma�lstrados e Paragrafo 1. - Se os ..�postos. antel'lores do b) _ aquelas que forem exercidas temporária-
serv�ntuarlos de. JustIça, , d�sde, que' so percebam mesmo o� de �outros exe�clclos estIverem pagos, mente;
venclm�ntos dos cofres pubh�os. ._ responde�a por eles o adqulI'en.te .. _ c) _ as exercidas em determinadas épocas do

VI, - Qualquer estabeleCImento da Umao' ou do �aragraf.o�. -. � subst�tUlçao de lançamento ano, por efeito d,e safra.
.

Estado.
, .'. po�era s�r feita ex-ofICIO depOIS de autuado o ad-

, Parágrafo Unico - Quando, porém, o exercício
VIII - Os vendedor�s d.e bIlhetes de loteria, qUlrente, Impondo�se-Ihes a· multa de Cr$ 100,60 a da indústria ou profissão tiver inicio durante o se-

quando se tratar �e. pessoas .lDcap�zes para outro Cr$ 600,00.
. .

" gundo semestre, a contribuição a ser paga corres-
trabalho, por m<?les!la !lu defeJlo ffslco.

.

Art. t6. -:- � mudanQa d� ,atlv�dade o.u de local ponderá a um semestre sómente.
IX - A mdustr.la de mo�gem d� os��sJ e_m obrIga o confrlbulDte,.a comuDlcar a PrefeJtu�a. e a

. Art. 26. _ Vendo e não pago o imposto na

esta.do natural ou calcmado, destlDados a ,fertlhzaçao novo Illnçamen!� �o Imposto, qua.ndo necessa�lo. _ epoca determinada,. ficará sujeito á multa de 10%
dos campos e terr�nos de la�oura., . _ ..

Paragrafo Um�o - A falta de comuDlcaçao no primeiro mês e de 20% no segundt;, e será ins
X .- Os mOlDhos deshnado�. a fabrlcaça� de sUjeIta o coletadQ a multa de Cr$ 1�O,�O a. Çr$1 . . crUo em divida ativa no terceiro.

'farinha de trigo, uma vez que utlhzarem excluslva- 500,00, segundo o valor do comercIO, alem do
l

'

mente matéria prima nacional. lançamento ex-oficio.
�

'\>- (Continue nó próximo número),

LEI Nr. 3.9
Eu , NBY F R A N C O, Presidente da Câmara

Municipal de Jaraguá do Sul, em virtude do disposto
nos .§ § 2.· e 3. do artigo 66 da, Lei, Orgânica dos
Municipios do Estado de Santa Catartne, e em
obedlencíe ao prescrito do § 4. do citado artigo,
faço saber. que a Câmara votou e eu promulgo a

seguinte lel :
\

Art. 1. - Ficam elevados de 20% sôbre os
atuais valores os impostos e taxas das Tabelas A,
B, C, B, H, I, ',l, K e L da Lei .n. 79, de 22 de
Dezembro de 1960.

"-

Art. 2, - 'O Capitulo 1,_ da Lei n, 79, de 22 de
Dezembro de 1960, passa a ser subetítuldo pelo
seguinte:

Dos recursos, das
_

restituições e reduções
Art. 20. - Os contribuintes poderão interpôr

recurso contra os lançamentos e multas, quando
julgados lesivos de seus direitos, dentro em quin21e
dias da expedição de aviso ou intimação, ao Prefeilo,
e, contra a decisão dêste, dentro do mesmo prazo á·
Câm.ara Municip�l. . :,._

Parágrafo Unico - Em nenhum caso, Q fun
cionário lançador poderá modificar ou re90nsiderar
o lançamêmtQ feito.

Art. 21. - Os recursos nã<, terão efeito sus

pensivo, mas os impostos ou as multas a que se

interpuzerem serão restituidos sem qualquer desconto,
servindo de instrumento de restituição .0 mesmo

processo de recurso. '

Parágrafo 1. - As restituições far-se-ão me
diante requepimento e juntada de recibo do imposto
ou de multa paga.

Parágrafo 2. I

-\ Nos �asos Cle· redução de
lançamento, Aue dlcancem prestações já pagas, será
permitida a compensação com prestações futuras do
mesmo exercício e dêste mesmo imposto, desde que
isso conste do despacho que autorize a redução a

que a dfvida não esteja ajuizada.
.

Parágrafo 3. - Recurso' algum será recebido
quando interpôsto fora do prazo.

CAPITULO V

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ca-.rn·ara MunIclpe, I 'f=:::::::::::::::=:::==:::=::::'=---�-------.__.----
_--- :='-::--.-._.--'..--_.. :-...

•
• ...__ __.••__••• .,.'\ J)� ••••4••••J�.�C':"•••••:a�

Ata,da Reunião Ordinária de 2.6.6.56
, II Empr. Sul'1!!'��aJ�:!:;!ecidade S.A. II rVende-se I '

Aos vinte I seis dias do mês de junho, do ii li P f d d :

ano de mil noveeentos e oinooenta e seis, pelas iii Para a n6ssa distinta freguesia mantemos em estoque: I! {� azea a Forma a �
sete horas, na sala do Forum, Edificio da Prefei- II Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa II �:

270 morgos a 9 km

tura Municipal de Jaraguá do Sul, estiveram reu- 1:1 _ rotação, para 220/380 V. 50/60. ciclos. APARELHOS DE· MEDI- II: do centro de Iolnvil-
nidos os vereadores, snrs.: Ney Franco. João José IÇA0 - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS ii : le, perto de usina de

Bertol.i. Martinho José. Ha�ck! .José Pasqualini; IJ PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES CA�TIÇAIS LO- ill� açucaro VlI!gem do

Prancísoc Mo.drock, !dârlo Nl,Cohm, Augusto Sylvio fi OS, de ARANDELAS. MA�ERIAL ELÉTRICO em geral para Instalações de fi (: RIO Cubarão, tudo

Prodoehl, Erich Batista e Durval MarcaUo. Havsn-

fi
luz e torça de qualquer capacidade, Contadores OE a prazo. II : plano, com 60 morgos

do número legal, o snr. Presidente declarou aber- . � nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de II � arados com trator e iita a sessão. determinando ao secretário, que pro- instalação de luz e força. II : plantados com milho, :

cedesse a leitura da ata anterior. Submetida á dis- \6:::=:==::.-::::::::::::::::::::==---- ...------------------J) : arroz e 18 mil cana �
cussão e votação, foi a mesma aprovada sem emen-

..M ••••• .________

: de açucaro Casa,

I:da e assinada pela mêsa. O Expediente constou:

VI
-

� r : ranchos em bom es- :

or, agrádecimento do Revdo. Padre Mauro' Paulo .

OCE TJAMBEM �:
tado. Carroça ceva- :

Jungklaus, Diretor do Seminário SagradO Coração·
.

. i los It criação podem:
de Jesús, de Oorupä. Of.·circular n. 3. da Prefei-

.

: ser incluidos na ven- :

tura Municipal del"Canoinhas. Requerimento do SDr.
.. '. l� da. lnteressedos quel- �J

Leopoldo Janssen, sendo este encaminhado á Co- {: rem escrever ao pro- :J
missão de LegislaQão e Justiça. Livre a palavra, �OVE PO�U IR

l=, prlerarlo, à C a i x li :J
obteve-a o snr. José Pasqualini esclarecendo á Oâ-

.

{� Postal 361, Ioínvílle. �J
mara, que enviou uma carta ao Govêrno Federal, :::" &:

á respeito da instalação do Telégrafo em Oorupä.
ue......�:·.........m·.. •......r.r...··.,!{

O snr. Presldente frizou, que a Câmara enviou
oficio ao.Departamento dos Correios e Telégrafos.
de Florianópolis á esse re�peito e ainda não tem
obtido resposta. Requereu o mesmo vereador, sejal
telegrafado á S. Exoia. Dr. Jorge Lacerda, fazendo
votos seja [ulgado o recurso· do PSD, favorável
mente ao Governador. Em votação foi aprovado
unanímamente. O snr. Pasqualiní apresentou ainda,
um oficio receqido do Comerciante .nr. Walter Jark,
de Oorupä, o qual solicita que seja oficiado ao

Executivo Municipal, comunicando que tem a re

ceber a quantia Cr$ 19.12:l,20, pela vend-a de mer

cadoria e gêneros para a turma do Ssniço 'Nacio
nal de Malária, que trabalharam naquele Distrito
no ano de 1955. Submetido á votação, foi aprova
do unanimamente. Pesscu-se ä Ordem do Dia: Li
do o parecer da Comissão de Legislação e Justiça,
re�erente ao requerimento de Waldemar Domingos,
foi aprovado por maioria. Parecer da dita Comis
são, referente ao Oficio da Oía. Telefonica .Oatarí
nsnse, foi aprovado unanímaments. Parecer da Co
missão .de Legislação ·e Justiça, sobre o Projéto de
Lei n. 22, foi aprovado em ta. discussão. Parecer
da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento
referente ao Projéto de Lei n. 23, foi aprovado eDI

ta. dísoueeão. Parecer da dita Comissão, atinente
ao requerimento n. 30. aprovado unanimamente .m
lá. discussão. Parecer da aludida Oomísaão, refe
rente ao decréto n. 7, foi aprovado em 2a. e últi
ma discussão. Parecer da Comissão de Finanças,
Eoonomia e,Orçamento, sohre o balancete do mês
de Janeiro, aprovado em 2a. e última discussão.
Parecer da dila Comissão, refersnte ao Projéto de
Lei n, 21, foi aprovado em 2a. 8 última discussão.
Parecer da aludida Comissão, atinente ao decréto

. IJ

_ n. 5, aprovado unanimamente em 2a. e última dis
,
eussão. Parecer da Comissão de Finanças, Econo-
mia e Orçamento, referente ao Proiéto de Lei n. Sonnenhohl
·18, foi aprovado em 2a.-9 última discussão por ---------�----...,;iiÓo-::::::===
unanimidade. Parecer' da dita Comissão, referente �!!!!!!!!!"---'""!!!!!!!!!!!_
ao Projéto de Lei n. 12, aprovado em 2a. diacus- • •

são. Como ninguem mais quisesse fazer uso da M· U O A Spalavra,' o snr. Presidente encerrou a sessão. con

vocando os snrs. vereadores para o próximo dia 3
de julho. Não compareceram á prßsente sessão, os

vereadores snrs.: Fidélis Wolf e Raimundo Em
mendoerfer. Sala das Sessõss, em 26 de junho de Frutiferas e
1956.

Edital de Interdição
M I LH·OES· o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de

_' Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

OE' PESSOAS ,tri USADO CO. Santa Catarina, na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital viremBOM RESULTADO O POPUUI ou dêle I!0.ticia tiver�m e interessar possa, qU�

OEPURATIVO pelo CartorlO do Escrivão que. esta subscre,e, se

EL IX IR 914
processou o pedido de interdição de HARRY

.

'. HEIDORN, brasileiro, solteiro, industriário, nascido
. a �8 de Setembro de 1930, residente nesta cidade,

H� :� :,:' M..'io ••• :� :.'Q' :!i Laranjeiras, Pe- • SIfIIS BD Ja • IBUIIS. cUJO I?roceslo correu os tra·mites legais, tendo sido

··f:.r ClfDiea de oUto. _ Ouvidos _ lariz e Garganta
....;..

: cegueiros, Ka- O Apele. o � o�.
o paCiente por sentença dêste Jui%o, proferida aos

kiseir08, Maci- ._........ 08 Pul__•• Pe" 16 de Outubro p. pusado, pelo' MM. Juiz de Direito

� DO Bit ....11••• 11t .� eiras, Jabotica- Ptodua oo... oaoe. .......... �a Comarca, dr. Paulo Peregrino Ferreira, julgado
fi MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA : beiras. etc. Ro- ........ C Ga.... CIo Cabe- lDcapaz de reger a sua pessõa e bens, -sendo

g A melhor aparelhada em Santa Cararina � sei ras, Dahlias, .. Aneat'". Aborto..
. nomeado, em consequência, curador ao interdito

�• R Abd B (O f 'A NOTIC "'1
Camélias, Co- CeM..... om�

na pess?a de seu pai, sr. Alvino Heidorn, resid.nt� .

=.' ua on alista e ronte a
' IA :.. niferas, Palmei- nesta Cid d At·

:
.

_ J O I N V I L E_:
.IOIM o popula, d.p.,.••v.·

a e.
.

sen ença supra mencionada foi
• .

• ras, etc., etc. ,proferida na audiê�ci� para esse fim des�gnada,
:�I' �� ,. \.v .:V'r•••.:"c: v,. .:"c. ·�lf:: ErLIX IR 914 havendo· pas8�da e!D ].ulgado. E, para que ninruem

jj::::::::;;:;=::::-'::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::=--==::::::::::::::::::::::===:::U
::>eçam Catálo- �_ .,..AIamo A, ad po�sa alegar 19noranCia, mandou palsar·o presenta

'fi:'" . "1i go Ilustrado ...�a .. lle6r�;; edital que, na tor�a da lei, s�rá afixado no. lugar
ii II IRO eua.'aI DO tretamenlO da SI. d� �ostume. p�bhcado pela Imprensa local e no

II lrao·spiblns Híreos Calarl'nenses �,ß, li leopuldo Sei�el "LlS e REUMATISMO d I DiárIo.
da Justiça do Elltamo. Dado e pusado

ii UII& U II Corupã ... 0'1'..... pelo D N ·sme; neAsta Cidade de Jaragut do Sul, a08 seis dias do

ii II .

. ..

�es de Nove�bro do ano de mil novecentos e

:: TAC li I • - ClDCo8nta e seis. Eu, AMADEUS MAHFUD elcrivão

ii II 1
o s.ubscrevi. (a) Paulo f!ere.rlne ferreira Juiz de Direito:

II Agente local: SÉRGIO THOMSeN li o==::::::=:::=:::=:::::::::=:::=::::::=::::::::::::::::::==::::::::::::� ..
Confér. com o original, do que d�u fé.

ii Escritório Técnico-Contábil "Thomseo"..- II II· r o' § I01m']E I 16 I
ii Jaraguá �o Sul, 6 .d! No,,�mbro de 1956.

Iii:
Rua Mal. Deodoro da Fonseca II fi IF

.

=:o. n O Escrlvao - AMADEU MAH�UD
(enfrente à Prefeitura Municipal) Ia I. � . ===:II II ,-----:-------------------

II _- II II / H
II Aceita encomendas e cargas para qualquer li II RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSECA, 158 li
ii localidade do país, com fréte pago e a pagar il II JARAGUÁ IX) SUL STA. OATARINA II

II e reembolso. li II Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, II
li Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro li II

. combustível e acessórios. ii
:: do Sul, à vista e crediário, para qualquer I! II Lubrificação-carga de Baterias etCo.l_ II
ii 'I I·d d d II II " ..

:I oca I a e o país. II II
A

II
•• CONSBRTO - RBPORMA B RBTIPICAÇÃO OB AUTO- II

:Iil! ATENDE à venda de passagens aéreas, ao li 1,1 MÓVBL B CAMINHÃO:· n·
.1 exterior, pela Sctlndinllvian - Ibéria - Swissair. .t I li

i. ii II II

li Informações Departamento de Turismo TAC li II SERVIOO RÁPIDO E GARANTIDO II
::,�. .f.i::: ii li
i.=:::z::======::::::==::::::::::::::::=::::==--==:-.:=====i{ �===.::=====.:==-"'----_ ..._-_ __._-_..._-::!I

, ,,------_._----_
__.�._.__._--

(ass.) MARIO NICOLINI
JOÃO JOSÉ BERTOLI

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
•• BOBEBTO 1.. HOBST

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

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
��

ar

CONTÉM
EICELEITES

ELEMUTOI TOIICOS

I Fósforo, Cálcio, Arsemato'
•.. Vanadato de s 6 d i o

TODlCO dos convalesllentes
Tonico dos desnutridos I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Ceiam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

-Sanguenol

A SOBERANA DAS BiCIClETAS

• Material de primeira ..•
. acabamento esmerado ...

<=>
�

:c:s

Côres lindàs e

duradouros ..•

o trcdlclcnol

qualidade sueca

- Monark é

a preferida
do Brasil.

Dr. Murillo Blrrato dI Azavado
I ADVOOADO I

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua Mar�chal Deodoro da Fonseca No. 122

/araguá do Sul

• tlÓ9 lHE FAC/UrAMO!
a PAtJAMENroJ

Revendedor Autorizado:

Casa Lothap

Ornamentais
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,

Deutsche Beilage des "Correio do Povo'�
Munizipal-Kammer BRIEFKASTEN ����

Unwahrheiten des Praefekten widerlegt, - R. SjA. - JARAGUÁ .: Die landwlrtschaftllche T BUHnen �a Bablß CIDltlllllCIO S. ß. 1
Neue Bahnstation in Corupá - 50j aehriges Industrie (Latlcíntos), wie Zucker, Kaffee, Reis, Holz-

I
..'. �

Jubilaeum des Baependi _ Der Haushalt- hande.I, Schlachterei, Gerberei, Olaria, etc. sind Bxrrevíaram-se os mulas n". 2.ã.072, de, )
ungsplan Kraft & L' ht ! C

I verpflíchter ã% der Gesemmreumme der Angestellten- Cr$ 20.000,00, pertencente ao sr. Rudl Morsch 8
io In o r upa Geheelter zu zahlen, íncl. Kommissionen und Gran- e o. n". 040.866, pertencente ao sr Alfonso t

,

In der letzten Kammer- gen Iublleeum, welch�r fikatio�en derselben Arbeiter. Schmitz, que os decla�am sem_nenhum efeito "
Sitzung wurden unter Antrag durch

Wortnllhm.e
Die Belfrae�e muessen �uf dem Banco �o Brasil �dOS quere os subscritores vao requerer

�e.Anderem, folgende Be- des Kammerrates ' Herrn oder auf der Caixa Bconomlca Federal eingezahlt ,gundas vias. .
.

schhresse gefasst: _ Augusto Sylvio Prodoehl werden, immer im Laufe des' darauffolgenden zu ����_.o..(f)��
- R e que r i m e n t des auf den Praesidenten des z�hlende� Monats. Ausgenommen von der Zahlung -- ----- -- - =:: - --.- - .

Kammerrates Herrn José Clubs, Herrn Dr. Murillo smd. �ur die haeq�slichen Industrien, von der eigenen ;F----�------_
..··..··.... - _ - -_ _-'"

Pasqualini, der nechsuchre Barreto de Azevedo, fuer F��lIl�e des. Arbeitsunternehmers betrieben, ebenso ii ]))10> IH� lTr.JHI rrr 1\lUflMl' tJ. 'N�T II
ein Telegramm an der seine dynamische Arbeit dleíenlgen die des Produkt ihrer Arbeir dem Besitzer II ll'\.. .I.Ld�'L ll\\.8\ A.Vll�f�l� ii
Leitung der Rêde Viação persoenltch Bezug nahm: zukommen lassen, _insofern dàs Kapital sich nicht li MEDI(jO (jIBUBGI.tl.O Il

,. Paraná-Santa Catarina zu i- - Herr Artur Müller u�ber 200 tausend cruzeiros belaeuft. Das nicht Zahlen ii li

J ' richten, mit dem Gesuch, berief eine Vers�mmlung dieser monatlichen Beítraege verpflichtet zu 6% Zinzen ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii

den Bau einer neuen, mo- der Finanz- Kommission und Strafe- von ueber 10% in de gerichtlichen Ein- ii sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II
dernen Behnsranon in ein, zwecks Gutachten des kassierung., ,II ii

�orupá �u beg�nnen, da Requeriments der Emprêsa ,?OM.ERCIANTE - JA:RAGUÁ - Heute begln- II CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E Ij
die 'alte nicht den Wuen- de Fôrça e. Luz, aus Co- n�n wir mit der Veroeffenthchung des Gesetzes das ii CLINICA GERAL li
sehen des fortschrltllchen rupé, da schon die abge- die Steuer von "Indústria & Profissões" abaendert, II LORga ,ratI.ea em Hospitais Europeus ii
Ortes entspricht. Der ordneten Kammerreete mir und 1957 in Kraft treten wird. An Hand dieses ii ii
Redner legte in glae_!!zen·· dem Herrn Geschaefts- Gesetzes kann jeder Konsulent die zu zahlenden li Consultório e' residência: li
den Worten seinen Antrag fuehrer dieser Firma übel' Steuer errechnen. ii Tel. 244 - Rua Preso Epitâcio Pessôa, 405 II
auselnender, und wurde die zu leesende Fraae li H
darin von den Kammer- gesprochen haenen, Ês �! CONSULTAS: li _

raeren, die Herren Augus· wurde dann beschlossen Asthma ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii
to Sylvio Prodoehl, João dass der Preis von Kraft Wir werden darauf eut- ii Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas

ii

Lucia da Costa und Dur- & Licht, in Corupé, nicht merksam. gemacht dass ii II
val Mareaue sekundtert, die in der Stadt beste- die Tabletten i Atende chamados tambem à Noite ii
die seinen Vorschlag hende Taxe ueberschrelten "Euii " �\...._------....__ _._._-_ _ ...._--_ _--- .Ji
unterstuerzten. Das Gesuch duerfe. ' ,n '

__ ._ __.--_ _ _._-_ - _._::_ =:::;.0

wurde einstimmig enge- Kammerrar, H e r r der C. '1F. BOEHRINGER
nommen.. Durval Marcatto reichte & SÖHNE, Mannhein, das
- Herr João Luclo da' ein Gesetz - Enrwurf ein bekannte und alrbewaehr-

Costa erhob scharfe Kritik wodurch einer unsere; te' Asthma-MUtel, wieder
gegen den Herrn Präfekten ôtadtetraesen der Name überall erhaelrlich sind.
angesichts dessen Infor- "Bernardo Grubbe" ver
mationen ueber ein Re- leiht werden soll. •

querlment der Lehrerin
Elli Lenert Sohulz, welche
Informationen widerspre
chend und der Kammer
gegenüber unhoeflich sind.
Der R.edner, unterstuet�t Die fruehren

_

Integrells-
. von semen Kollegen, die ren harten einen "Comi
Herren Kammerreete Au- cio" in einer der oeífent
gusto Sylvio und Ney Ilchen Plaetze von Rio de Ir-==================�II

Franco, dieser Präside�!, Janeiro vorgesehen. Als
sagte, dass der .Herr Pra- dann' einer der Redner
f�kl sei�e Informatione� sprach, erschien ein ehe
nicht mit de� Wahrl:le!t maliger F r on t - S o I da t
zu �ecken, behebt, womit (Pracinha), der den Redner
er Sich des Gla�bens der unterbrach, und sagte dass
K�mmer .verlustlg mache. er wegen des Faschismus
Die � dre� Kammerreete den sie, die Integralfsten,
bewíesen _Ihre Ausfuehrun- vertreten, zu einem Krue
g�n damit, �a5� letztens pel im Kriege geschossen
eine Kornmisston der wurde, da er an der íra-
Kammer den Herrn Prae- lien ischen Front kämpfte.
fekten

.

zwecks Loesung Durth die enstanden. Dis. Heroorragead 68IDãhrt bei:

ve�schledener Angelegen: kussionen brach Streit aus. Rheuma HexenschuB
helten aufsuchte, bel Das Volk griff ein und
welcher Gelegenheit der loeste an der Seit� des Ischias Nerven- und!
Herr �raefekt e!klaer!e 'ehemaligen Front·Soldaten (Gicht Kopfschmerzen'
dass eIDe Lehrerm, _due den "Comicio" auf.

�.,,-..,- - - ---�-- i iH JI!iIg-

-=1selbst ihre Entlassung -x-
.. Tabletten Erkältungen. Grippe I FOTO PIAZERA

einreichte, deswegen er- Bei Abschluss unserer Toplistimla-1IDIlÃ.J8Dllhewllatad; , t-_..... '

.

t t
'l"

d I h A r_l1mdll1lftdlWc.SeJhá .. ........_nn............
. DEFRONT.E Á PREFEITURA -, }ARAOUÁ DO SUL

se z wue� e, we c es
.

n- heutigen Ausgabe muss Erfolge eni.. 1l T *'-1IWt -apt�., ......
lass zu eIDer Reklamation schon die Abordnung aoeb IhrVeam - Sie.. beata V I

derselben Lehrerin In der unserer 600 Soldaten' nach �opl.Tabl P'l .....-.dIIld. , • ,Filmes e Matenal Foto - Aparelhos e Acelsórios

Kammer nach sin� zog. Aegypten erfolgt sein. Die i . A pedido. atende a domicUio e tombem
Doch dann wurde 10 der brasilianischen Soldaten I '

em localidade. 'riziDha. .

.

Zeit�ng ein �dita� veroe!· sollen an die Bewachung �.,- __il!fi �_..rllll8l I n__ --

fenthcbt, warm die Mum- des Suez-Kanals teilneh- r.')
�

zi_palitaet (der. Praef(>kt) men. Gott gebe dass es Dr. Waldemiro Mazurechen
fÃ �

dieselbe Lehrerm auffor· nur mit einer Bewachung (jASA. DE S.&UDE
' Celso Bpanoo .

_

.

1
'

derte ihr Amt wieder an· endet.
'

, Despachante Aduaneiro

izutreten, unter Strafe aus -x-
RUa Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

ihrer Stellung ent.las.en Der Almirant, José Au. (antiga residência de Emanuel Ehlers)
Matriz: Rua Babitonga,

_

Filial:. Praça General

zu werde.n. Wenn sie also austo VI·el·ra, Unt"r-Kom C'
,

23 • Edif. próprio· Tele· Osório, 115 • Edif.•SaDta

ie; ... llnica geral médico - cirurgia de adultos e crianças fone, 213 ,. ex. P., 35 • Julia� . Apart. próprib, 32
selbst Ihre �ntlassung man,ÇIönt des Regiments _ Partal' Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas End. Tel. cBranco� Telefone, 4773

gebeten haeffe, Isl es Ra· der Fuezeliere der in • Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização" S. fr.ancisco do Sul . s.e. C u r i ti b a ..;.. ParaDá
radox sie mit einer Bnt· Uniform an einer polUi· - Ráios Infra.vermelhos e azuis.
lassung 'zu be d r o h e D. schen Manifestatfon teil- .. • .....

Importação -_ Exportação, e Cabotagem

We�ter
.

wurde rr.itge!eilt nahm, wurde' inhllftiert.
� t /

Questoe. administrativas

dass dIe Praefektur e.ner Der AJrftirant Cunha Ro-_I��imti � bem como todos os s�rviços, junto à AlfAndega

andere� .Lehrerin Gehälter
drig.ues, erklaerte sich � CLINIOA DENTÁRIA - RAIOS X 'E

i
de sao Francisco do Sul, slio executados com

verschiedener Monilte zu solidarisch mit seinem O O C b O'A
·

i
pontualidade e presteza, dispondo para êste

zah.len haeue, und spaeter bestraften Kollegen, und r sn y u as qUI n o
fim de uma organizlIção perfeita com escritó-

berichtete der Herr Prae- dl!mentierte von der Kom- • rio e técnicos.

fekt. dass diese darauf m . d t d '%0 D' t 't I
-

Ik. A
'

..

h II'
an a ur es CI. IS ri o CIRURGIAO DBNTISTA

I ,Dispõe de páteos para depósito de m"de'lra
eiße Dlspruc e zu ste en Naval.

'.

...

l1at. Aue diesem Widers�DD CLiNICA . CIRURGIA BUCAL _ PRÓTESE
junto ao qUlldro da I estação e nos trapiches

ht kl h das h _
de embarque da Conta da Cruz, bem como

�� H
ar

P ervo� :. SIC p=::::::.::::::::::::::.-::-.::::==.;

I
Irillmellos de canaes sob contrDIe radiográfico � armazem para depósito de mercadorias em ge-

er err �aefe t el �.er �t'V d
'-::::: MoHmas penles milei. eDl microoiu. e ouro ,latieado m::s ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

K.amD?er seme.Glaubwur- II an e-se II s:a:l
H o R A R I o �

dJgkelf verlustlgt mache. li Um chão de casa :: m::s MANDl - das 8 às 12 � Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras

!>ersel�e Redner, ii -

Umá Motocicleta :1 � TARDE - Aten"'e com horas Marcadas � Mercadorias para o enermr do Brasil e

t-ierr Joao LuclO da Co�ta, H ii � Residência e Consultório ao lado da � Localtdadls Brasileiras

begruendete ferner eme ij Uma bicicleta iI' � Prefeitura Mu icipal F 220 �
,Gluechwunschadresse an ii --

. ii m::s
n - one m::s

�radlçao
de mais de 20 anos, de serviços constaai.s

den
..Clube.Atlético. Ba�- � Trate� nest. Gerencie ii B6 JARAG,uA DO SUL - SANTA CATA::m às maiores fir,mas do EstIGo 'e dos estados vizinhos.

pendi �u sem�m 50Jaehrl- ii::::::::::::::::::::::-.:::::::::::;::tf" 1_

Kurze
Nachrichten

PERTUSSIN
Das weltbekannte Mit t e I

gegea Kéucbbulten. Bronchial·

I
Katarrh wie alle Affektionen
der Luftwege ist wieder ueberall
zu haben., 6 H 49

'Apotheke '''Sobulz"
JABAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

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

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM8RIGUEIRA MINANCORA
Vermifuga suave e de pronto'

efeito Dispensa purgante e dieta I
SERVE PARA QUALQUER IDADE,' CONFOR

ME o n, 1, 2, 3 e 4

Pr?tej� a s_aúde de seu� tilhos e a �ua própria!
EVitara muitas doenças e' poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEm!
.

MIIAKeOn para o seu tilhinho .

E um produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE -

Dr. Fernando 'A. '·SpriDgmann
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

ellDiea Médiea - Cirurgia Geral - Pàrtos
Oonsultório e Residência: Rua Preso Epi.

tácio Pessôa :n0 206 tex-residencia de dr.
Alvaro Batalha).
Oonsultas: Das 9 ás 12 e das 15 �s 18 hi.

•• _111_111 .... I _III _II. _ I 1_.r�1 _111_ I"_.U_II

- Atende chamados de dia e a noite .-

== 1=".. _ 1_111.111_111_ 1_11_1._1,_,._111_1,11

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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As Festividad�s
no C. A. Baependi

Brilhante sob todos os aspectos, foi o desenrolar dos
festejos que assinalaram o encerramento do ano do cinquen
tenário do C. A. Baependi, bem assim a inauguração oficial
de sua nova e moderna cancha de bolão. Nada menos de
nove sociedades se fizeram representar no grato aconteci
mente, dando oom suas presenças um brilhantismo invulgar
aos festejos cuidadosamente elaborado.

MARIA ANITA FRANCO - Rainha do

, Ginquentenärio do Clube
Na Noite de sábado teve lugar o grandioso baile do

"JUBILEU DE OURO", com a honrosa presença de S. Excia.
Dr. Jorge Lacerda, DD. Governador do Estado e sua ilustre
comitiva. No transcurso da noitada dançante, foi encerrado
o concurso para eleger a Rainha do Cinquentenário do clu
be, tendo a escolha recaído na gentil senhoríta MARIA ANI
TA FRANCO, candidata do Departamento 'de Futebol da
agremiação azurra, ficando o titulo de Princesas com as não
menos gentis senhoritas ERICA SILVA - CLARA WlELE e

JUDITE PIAZERA, respectivamente, candidatas dos Depar
tamentos de Bolão - Ginástica - Basquet e Wolei-Boll. As 2,
horas da madrugada teve lugar a cerimônia de coroação,
tendo na oportunidade feito uso da palavra o presidente do
clube Dr. Murillo Barreto de Azevedo, para agradecer a to
dos aqueles que direta ou indiretamente emprestaram sua
decisiva colaboração, no sentido de que o referido concurso

alcançasse aquele brilhante desfêcho. Em seguida ainda em
nome do C. A. Baependi falou o Dr. Arquimedes Dantas, que
enalteceu principalmente o estôeço dispendido pelas quatro
candidatas, que sem medirem eacríäcíos tudo fizeram para
serVir seu querido clube. Finalmente usou da palavra o ilus
tre Governador Dr. Jorge Lacerda, que em bonito improviso
congratulou-se com a sociedade jaraguáense pelo feliz even
to. A reunião dançante prolongou-se até ás 5 horas da ma
nhã com muita animação. _

NÚMEROS FINAIS DO CONCURSO
1. lugar: Maria Anita Franco com 386.200 votos
2. lugar: Erica da Silva oom 303.400 votos
3. lugar: Clara Wiele com 194.950 votos
4. lugar: Judite Piazera com 164.250 votos

RESULTADOS DAS DISPUTAS DE BOLÃO
Quinta-feira - Dia 15/11/1956

.

Troféu Cinquentenário - Clubes locais

1. lugar: Centa Púa Boliche Clube - com média de 52,6 pontos
2. lugar: Guaquari Boliche Clube - com média de 50,2 pontos
3. lugar: Áz de Ouro Boliche Clube - com média de 49,9 pontos
4. lugar: 26 de Maio Boliche Clube ,- com média de 45,2 pontos

OOLOCAQÃO INDIVIDUAL
1. lugar: Walter Carlos Hertel (Áz de Ouro B. C.) com 66 p.
2. lugar: Hartwig Raduenz (Centa PÚS. B. C.)

.

com 65 p.
-

DISPUTA DE PR:Ê:MIOS
�. lugar: Geza Rudolfo Fischer
2. lugar: Victor Bauer
3. lugar: Haeoldo ·Glese
4. lugar: Walter Horch
5. lugar: Hartwig Raduenz
6. lugar : Luiz Kienenn

com 67 pontos
com 65 pontos
com 63 pontos
com 63 pontos
com 61 pontos
com 59 pontos

SEXTA-FEIRA - Dia 16/11/56
Disputa entre Senhoras e Senhoritas

.1. lugar: Snrta. Yalva Fischer
2. lugar: Snra. Olga Ristow
3. lugar: Snra. Luci H. Ramos
4. lugar: Snra. Odete Schulz
5. lugar: Snrta. Yeda Fischer

SÁBADO - Dia 17/11/52

com 46 pontos
COlD 43 pontos
com 41 pontos
com 39 pontos
com 36 pontos

Disputa de prêmios entre visitantes'
1. lugar: Adalberto Klotz (G. E. Olimpico - Blumenau)

com 71 pontos.
. .

2. lugar: Wittig Kreutzfeld (idem idem) com 71 pontos
3. lugar: Victor Bauer (Marabá B. C. - Jaraguá do Sul)

com 68 pontos.
4. lugar. Helmuth Kienolf (G. E. Olimpico - Blumenau)

com 67 pontos.
5. lugar: Walter Rammers (Clube C. T. Concórdia

Blumenau) com 67 pontos.
6. lugar: Hartwig aaulke (G. E. Olimpico - Blumenau)

, com 67 pontos.

DOMINGO - Dia 18/11/1.956
1. lugar: Walter Rammers (Clube de C. T. Concórdia)

com 73 pontos.
2. lugar: Haroldo Glese (Marabá Boliche Clube) com

73 pontos.
3. lugar: Cido Wachholz (Chavantes B. C. - Rio do

Testo) com 71 pontos.
.

4. lugar: Viétor Bauer (Marabá Boliche Clube) com, 64
pontos.

5. lugar: Helmuth Kienolf (Grêmio Esportivo Olimpico)
com 63 pontos.

"

6. lug�r: Eugenio Hasse (Chavantes Boliche Clube)
com 61 pontos.

TROFÉU CINQUENTENÁRIO (VISITAN�ES)
1. lugar-: Sociedade Beneficiente Rio Branco (Curitiba)

com 165 pontos; 2. lugar: Clube de Bolão Dona Francisca
(Pirabeiraba) com 163 pontos; 3. lugar: Sociedade Atirado
res Hansa-Humboldt (Corupä) com 161 pontos; 4. lugar: Clu
be de Bolão Bororós (Olimpico de Blumenau) com 154 pon
tos; 5. lugar: Clube de Caça e Tiro' Concórdia (Blumenau)
com 151 pontos; 6. lugar: Marabá Boliche Clube (�araguá
do

Sul�
com 150 pontos; 7. lugar: Clube de Bolão 2 de

Agôto são' Francisco do Sul) com 139 pontos; 8. lugar: Tira
Teima oliche Clube ,(Gaspar) com 136 pontQs; 9. lugaJ.l:
Chavantes Boliche Clube (Rio do Testo) com 136 pontos.

t
. CLASSIFICAQÃO INDIVIDUAL

1. lugar: GERMANO BREMMER (Soc. Beneficiente Rio
Branco - Curitiba) com 42 pontos. /

2. lugar: HARY HASSE (Soc. Beneficiente Rio Branco -

Curitiba) com 41 pontos.. '

RENDA BRUTA DA FESTA
Bolão cr$. 27.635,00 I para

o baile cr$. 6.400,00
Tir P ã cril! 4 650 00 Visitantes e ven-

o ress o ",..,
d d d ir $ 1 280 00

J d Pê ii! 460000 a e ca e as cr. . ,

ogo e ca cr",. . .

I Doações cr$. 400 00
Bingo

' crS. 1.279,00 '

Venda de mêsas..
.

Renda Brula lolal cr$. 47.324,{J0

O acertador comtemplado com 25% sôbre a arrecadEi
.

ção da lista de palpites, foi o snr. Lourenço Gresinger, que
prognosticou a quantia de cr$. 47.390;00.

Industria de Madeiras JANSSEN
Assembléia geral ordinaria

.

Convocação
Pelo 'presente ficam convidados os senhorea

acionistas desta sociedade para a assembléia ge
ral ordinaria, a realísar-se no dia 2 de janeiro de
1957, as 9 horas da manhã, no escritório da fir
ma, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre a

seguinte

1.

2.
3.

•

s. A. Registro Civil

Ordem do Dia:
Aprovação do balanço e contas
exercicio de 1956.
Eleição do conselho fiscal.
Assuntos de íuteresae social.

Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1956. '

JOÃO BATISTA RUDOLF - diretor'gereute

Prefeitura Muaicipal de Jaraguá do Sul
LEI N°. 38 _

Denomina Rua Angelo Sohíoohet
O snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

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

nioipio, que a Câmara Municipal vetou e eu promul
go a seguinte lei:

Art. 1. - Dá denominação de Rua"ANGELO
SCHIOCHET ", a primeira travessa da Rua Barão
do Rio Branco, nesta cidade de Jaraguä do Sul.
Art. 2. - Esta lei entrará em Vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em cOIÍ
trario. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
em 14 de novembro de 1956.

-

laldemar Grubba Prefeito Muníoípal
Joio M. Yerbinenn Diret. Depart. Expediente
P. Eleonora Plaslwich Escriturario z-e,

Bditaln.4.113,de16-11-56. lU' d OAlfredo Leítholdt e negócio e casião
Regina Fodi

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, domiciliado e

residente nesta cidade, á
rua Felipe Schmidt, 192,
filho de Ambrósio Lei
tholdt e de Barbara Mül
ler Leitholdt.
Ele, brasileira, solteira,

doméstica,· domiciliada e:

residente nesta cidade, á
Avenida Getúlio Vargas
fundos, filha de Iacob Po
di e de Maria Freiberger:
Edital n. 4.114, de 20-11-56. Vende-se nesla cida�e
Wendelin Hornburg e

Casa de material comImgard Zumach
Ele, brasileiro, solteiro, terreno com mals ou me

lavrador, domiciliado e
nos 2.000 metros quadra

residente nesre distrito, em dos, com grande pomar;
Rio da Luz, filho de Al- água bôa,' luz elétnca e

fredo Hornburg e de Anna estrada macedemísada. -

Wild Hornburg. Ótimamente situado, um
Ela, brasllelra, solteira, minuto da estação Perro-

doméstica, domiciliada e
viária.

_.

residente em Rio do Tes- Informações com Gui-

to, filha de Adolfo ZU- Iherme Graenwaldl.
mach e de Emma Zumach.

t Aaradecimel1to
Profundamente consternados co

municamos a todos nossoe pa
rentes. amigos e conhecidos,' o falecimento de

,
Hi.Ario,Voigt

ocorrido em Xapecö no dia 14/1 t /56.
A familia enlutada vêm por meio deste

externar. os seus sincéros agradecimentos li

todos que enviaram cartões, fonogramas e

acompanharam o feretro até sua última morada.

-jaraguá do Sul, 24/11/56.
Fllmília- Frllncisco Albert. Voígt

Calçados ,

-NA FALTA DE
I\PPfTrrE

Magresa
Cançaco
PaUidez
Fraqueza

É iadispeaaa".
o u�o do

IODOlllO
DE ORH

Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r ó Civil do
1('. Distritoda Comarca J a�
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Rainha �o Clube
Agua Verta

n IR GO
são os melhores e
- mais baratos _,_

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseb Irmãos S.!.

Caixa PostaI" 1,1

- Jaraguá do Sul -

Santa Catarina I.

casar-se:

do
Edlrel n. 4.112. de 13-11-56.
Leonides Schadeck e

Juta Czerniewicz
Ele, brasileiro, solteiro,

industrial, domiciliado e

residente nesta cidade, á
rua Abdon Batista, filho
de Antonio Schadeck e

de Maria Hebowskí.
Ele, brasileira, soUeira�

doméstica; domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua Abdon Batista, filha
de Brnesro Czerniewicz e

de Líeselotre Mecklenburg
Czerniewicz.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
aotixado dUlante I'i dias, Si
alguem souber de algum im

. pedimento 'acuse-o para os

f:ins lezals.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oricial

Com grande afluência
de associados e convida
dos especiais, realizou
se ôntem na séde social
do Clube Agua Verde, o

grande baile programa
do pela diretoria désta
agremiação, em cujo de
curso tivemos 8S ceri
mônias de coroação da
Rainha .da sociedade,
srta. Oaeílda Menegotto,
e suas princesas artas.
Edir Picoli e Elizabeth
Bertoli.:
"Correio do Povo" saú

da o simpático clube al
vi-verde pelo feliz acon
tecimento, ao tempo que
apresenta seus cumpri
mentos às suas gentis
magestedes.

VENDE-SE
Uma bicicleta marca

"CENTRUM" em ótimo
estado d. conservação.
Uma prensa pequena,

para escritorio, tamanho
0,29 x 0,29.
Ver e tratar com o Sr.

George Doester no Ban
co Nacional do Comércio
S/A., desta cidade.

AGENTES
P r e c is a - 8 e de

agentes para bebi-
das finas.

'

Interessados diri·
japi - se a WILSON
KITTO.
Caixa Postal, 507

JOINVILLE

Instrumentos de Musica
Em Geral, e�cialrnente

. Galt�s e Acordeõ..
completo sorti.ento com " - 8 -

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

. Pianos .

- Harmonios
Instrumentos pl Orquestre.
Bandas e Jazz - Bands :

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

.

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

F-xpediçào "tYU" Musical de Paulo K;obs
sAo BENTO DO SUL - Caixa Pollal. 3t - S. CalarlDa
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!!ll Fabrica de ac�lchoados III!
IIn Santa Catarina Ltda. nu
mi Rua Felipe SchmlOdt N. 167 ii!1
liU iih
!!ii (anelo a resideneia de Leopoldo Janssen)' !!iI

m! m!
!iii

la-
lill

mi Acolchoados de algodão e IIi!
mi �
!l!i Leves hara verão e praia llilmi IH
00 00
u:: Para enxovais ....

ui! L-O d ti' iill
!IIi ID os presen .8 para. nata lill
:U' Irl!!Ii Confecções a pedido. ' ii!!
iill em sedas e ouuos tecidos liii

!!t��!liliilimffiill§�ffiffi!r:iliffi.:r:=5ffiffi5;;;;ffiffiffiffim��iliffiffiffi�!��
.._- -. :._ _ - _ _ ····_ ··_- ··_- .. _·······_-_····_·1·

:di-
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�-
li ••• II • e •• UI e _ u , •..
i!

II - JARAGUÁ DO SUL -

ii
'I

ii Medicamentos e Perfumariasii

II Simbolo de Honestidade
II Confiança e Presteza -

ii

II A que melhor lhe atende ii
ii e pelos menores preços ,I
;:::::::::========:===::::::::==:::===�::::::=rr=

Dr. Francisco Antonio Picclone
:M�DICO

Oirurgia Geral de adultos e criança.; CU-
nica Geral - Partos ...... Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

EspecialiSfa em doenças de CI'MnçaS
Atende no HOSPITAL DOS' FERROVIÁRIOS
(Glara Hru8chka), das 9 as t 2 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ daI 15 as 18 hs.·
CO_up,A - 8ANrA CA�..AH.IN:A

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Decisão Judiciaria. O Tri- Santos Tomasellí, pro
bunal de Justiça refór- tessor eltr- Duas Mamas
mou em parte a ação oí- e à. srta. Catarina Wei·

SANTA CATARINA _ N. 1.917 vil em «tue eram apelan- ler, filha . do sr. José
tes Mariano, A I c e s t e, Weiler.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Luiz e Olindo Gadotti e Amanhã a sra. Berta
apelado .Alberto Murara Leesmann. esposa do sr.

e sua mulher, dando pro- Ernesto Lessmann, in
vimento para excluir da dustríal nesta cidade e

Até que enfim a revel- finlandeses, há longos Bussía custa preço ína- seus protetores. O nü- condenação a multa. 'a menina Irma, filho' do
ta dos povos sobjugados anos vivem em cativeiro. oessível à bolsa da po- mero de. mortos é dif�cil Requerimentos despachadlls.

IrD�u��s�o s;'()TU���nFer.pelos comunistas russos A mór parte da produ- pulação, de avalíar. Um médico Pelo sr. Secretário da reíra FIlho', a sra. Hele-amadureceu e chegou ao ção desses países é, po- Se tal estado de coísas acha que houve mai� 'de Fazenda foram despacha-
ponto de rutura! de-se dizer, oonfiscada só se verificasse ns Ale- 3.000 mortos e Ierídos dos os seguintes reque-

na So�res, espos� do sr.

O f, pelos comunistas, que a manha, ainda se poderia graves mas ele não ba- t'
-

t' A I di L Bugenío Soares, O· sr.
B atos que acabam 'Imenos: s r n o ,0 . A t P th

.

de suceder na Polônia e
enviam para a Rússia, tolerar, diante do tremeu- seava seu julgamento 'Sehmítt- Indeferido';' Pro-

r ur ora e�, mem-

na Hungria devem ser os
sem a devida e justa do ódio que os russos senão na situação nes ceda-se de acordo com

no tOSé L�on:.t tílho do

primórdios da graúde ba- compensação. devem ter aos alemães, hospitais, cheios desde o parecer do diretor do �r.. dnoc:�c;;�(' I va, �ge�-
talha que' se vai trllvar oSP�reg�asl,'s ,0qsuefanneágtuI'Ce:s �d���:!��:op��t�edene8s�vUel� qu�rta.�eira. Os f�ridos ,Serviço de Fiscalização d�dea J, nes a er-

em prol da libertação dos estao [ogadoe dOIS em da Fazenda Otto R W n·· 28' .

d E C '1 admiradores do medonho 'pävel, diante das selva- cada leito Outros estão Hílb ht
.

D f ·d· ....
· ina a sra. Catarma

povos a uropa entra, regime, impera a fome
- .

W ht mes-o no' chão RI drec
-

et�f�1 0_' Panstein, esposa do sr.
ora sob o jugo de Moscou. ,gerias que a ermac UI • e uza-se a no I icaçao Mathias Panstein.aos chamados países aa- t� forças, armadas ale- C • 9 395 aoDesde épocas ímemo- télites. A tome só, não; maes) andou cometendo Queiram ou não os 'po- 'para r .' , . Dia 29 o jov:em Flo-

�ávei� tem sido a Europa a miseria, igualmente. na Ueraína. e alhures. vos democraticos a ver- Enlace Modrl-Püllier rentino Tamaselli.
IDvadlCia e talada por hor- Pessoas merecedoras O que ocorre em Ber- dade é uma: a guerra U· e ont 1

Dia 30 o sr. Venaucío .

das mongólicas Não tem centra o comunismo virá mram-se on em �e os Nicoluzzi bábil típográ-
conta as vêze�. que foi �:D�:ii�f:r':f�et:ob�:n� ��dl����a�eo t��:s��; maís vedo ou maís tarde s,:,g_rados laços matrllJ:lO- fo da Sociedade Grafíce
ocupado por �als band<!_s indigencia que impera países da chamada cor. quanto mais tarde vier DI�\lS, o Jo,!em .

Heínz Avenida Ltda.; a srta.
o Velho Cootmente..To- nesses assolados países. tina de Ferro. Não ad- pior será. Em conversa

Gunther PuttJ�r,; fllbo do 'I'eresínhà Freiberger e

«:'las as vezes. que, ISSO A i n d a recentemente, mira portanto que esses de dois jornalistas norte sJr. AdOpl'!Ott' Püttjet e de
o sr. Francisco Morbis.

t ó
" '

.

I I lt enny u jer com a se- D' 1- .

aoon E!ceu, o Invasor Salguem da familia do nos- povos, assim, tratados e adme1r94lcaanods,. a por IVho a
nhorita Vinni Modro, fi- H

_Ia f.ol·h 0d me nGIn.ose retirou, �ó abandonou so diretor, em visita à subjugados, odeiem de e ,Issemos- es:
lha do casal Alvino- emz, I o o sr. �I

a prêsa a coices de arma. Europa, teve ocasião de mo!,te os, s�us "b.enfeito., A guerra contra o co- Hewig Modro. lhe_rme Moel1e�, pr�prle
,

O mundo assiste a mais verificar, de viso, as be- res e estejam díspostos munismo é fatalidade da "C o r r e i o do P o vo"
tárío do Bar SIbéria. �a

um dêsses episodios; ao nemerencias do regime como acabam de mostr,:,r qual o mundo ocidental cumprimenta desejando
mesma data a sra. Hll-

mais recente dêles. comunista na Berlim ori. a morre� de p�eferenCla não se esquivará. Que felicidades. '

degard Kaesemodel, es-

Que ninguem se aqui· entaI. Enquanto na parte � sobreViver na desgraça. esperam, ,pois, vocês, os . .

posa do sr
.. Ott,om.ar

voque: o invasor só re- ocidental da ex-capital O massacre de Magya· norte _ americanos, para �Dll8rsjrlOs. Fazem a.n?s Kaesem.odel, lDdus,trlsl
gressará a penates, uma alemã há ordem, há pro- rova�, oc�rrido na quar- resolver essa parada,? hOle a. sra. HermlDla nesta Cidade.
vez mais, pela força, pe. gresso, há real recupe- ta-feira, dia 24 de outu- Será que aguardam até TomasellI, esposa do sr. 'A todos os aniversa-
ta violencia.. ração; no lado ocupad!> bro 'pretér�to, estarrece que, possuam eles a bom- ria_ntds os cumprimentos
Só quem não conhece �&l�s russos pôde certI- pela b�u�alldade de que ba atomica, para então R

-

d
do "C<frreio do Povo".

a História poderá iludir- flcar-I,e de que, salvo se"reVIBtIu: pagar preço' duas, tres epresentações e
se a tal respeito. uma bela avenIda, mono- Centenas de pessoas ou quatro veses mais ca- 'Bebidas Finas
- Agora, mais do que mentalmesmo, que se cha foram trucidadas escreve ro?
nunca, estarão os inva- ma (Chamar-se-á ainda? o enviado especial do . Precisa - se de agentes
sores resolvidos a per- Avenida Stalin o res- "Daily Main", Noel Bar- .

Naquela ocaSIão os
para Jaraguci do Sul e

Com a idade de 32

manecet na posse da to da cidade 'continu'a: der. - Durante vinte u�nques estavam conve�- imediações. anos, faleceu em Xape-
terra conquistada. tal como encontraram os minutos os tanques dis- Cldos ,de que a Russla

Produto de facH colo-'có, dia -14 próximo pas-
� que êles transforma- russos, ao ali penetrarem pararam sem celsar. Não. era u� blefe. De .que çação, paga-se bôa co.

Rado o sr. Hilário Voigt,
ram seuS' habitantes em em 1945! havia' local nenhuQl para e st a r a. o 'convenCidos

missão. I
filho do nosso amigo sr.

verdadeiros escravos da Por todos os cantos só as pelSOafJ, se ocultarem eles hOJe? Cartas para, Represen- FrÂn�i:c� it��er����!�;Rússia comunista. destroços! A Unter-den- e, em razão da densida- Será tão cega a di- fações F'erkH, Caixa Pos- '

-6 t d b h h L' d d d lt'd- d'f"l 1" apresentamos nossos' pe-.n. o o um re an o u·
_

m eo, qu� era o orgulbo e ,a mu I ao", I ICI P omaCla norte amerlca- tal 507, Joinville - Santa zames.
'

mano trabalhando, a pre. do� alemães, é um mon- era correr. Homens, mu· na que não. percebe o Catarina. _
ç-o vil, para o gO,vêrno turo! Enquanto na parte Iberes e crianças não que significa abolchevi-
de Moscou. Alemães, ocidental da cidade

en., podiam esperar senão a zação da China, da Indo· 4'::======:::;=====':::::::=:::::==-"'::::::;::-=::"
austriácos, polo ne ses, contra·se tudo a venda, morte. A noite os últimos China, da India e do li ii
hungaros, tchecos, rume- na outra quase não há cadaveres foram retira- mundo árabe, inclusive !! OS MELHORES f II
nos, búlgaros, lituanos, que comprar, porque o dos. O derradeiro carre- o Norte da Africa? II li
estonianos, letonianos e que não Ie:gue para a gamento se compunha Ad' li Tapetes para automoveis 11\

de 12 caminhões repletos .

on a cresc.e e os iI ii
.

EIl P II ii lIlIEn. III .IR F !f 4 ,. de corpos. sobr!nhos do tIO Sam li -Plasticos para estofamentos.,I;!I
-,

,

1-
O enviado do "Daily co�tm�am_a esperar pe- li

'

•
i

F�r"r�s (Sez�est Malárias,' Tele,graph" escreve, de la md!gestao que os rus- II Batenas Ford, que duram mais II
� lJ � Impaludismo' . sua parte: "Não foi a sos hao de ter. quando iI Pneus _ Brasil, General, Pirelli ·11

, Maleitas, Tremedeira simples revolta de des- houvterem etngObddo utr�s ii . , li
_ OURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ contentes. Não foi uma quar as par es o OI-!I I 'II::!

" '.
" -'. '. simples manifestação tor- verso... li TODAS AS PEÇAS e ACESSORIOS li

Capsulas Antlsesonlcas I nada incontro!avel, por· Aguardamos, em todo II PARA AUTOMOVEIS e CAMINHÕES i�
M inancora" (

I
que certol. cld�dãos se ca�o,_ o,s resultados das li IImo.straram lDcllDados a ehnçoes que se vão fe- ii _ li

I Em Todas as Boas Farmácias apoia-la. rir, este,mês nos Estados II Blul• ._ �I. �W'.. ii

"1-6
Foi uma verdadeira Unidos. Aguardem,o-los, II

'1' � W � Si., �

II
.n. um produto dos taboratórios MINANCORA

I guerra civil, na qual90% entretanto,

s,em g�andesll: Caixa Postal, 19 Fone, 299 II

. . .
de homens anti-comunis- esperanças. I 'Á !!JOI�vllle - Sta. CatarU;ta - tas lutaram para expres- ..

J,ARAGU DO . SUL I!
EilIZC!i!!liii!!l! m.ii. _

i.li !Ei sar seu ódio ao reaime e (Da "A' CARETA") lL_.__:__._. . ... ......_._._ii
.!It ""'i;::; .... ••••••_ ....._ ...__••• ... •••••••••__....-

CORREIO.··DO'· POVO
o PARAISO COMUNISTA

·L,Q,e A I S

ANO XXXVII JA:RAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 26 DB NOVBMBRO DB 1956

�ILÁRIO VQIGT
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PARA FERIDAS,
E .c Z E MAS,
IN FLAMACO ES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

{ljO� .:_.
'.,ruPß1� . •
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