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A 31 de lanelro de 1963 '

verificaram-se em todo (
país as renovações dos .,

legtslerlvos eleitos no plei-
.

to de Outubro úlrlmo.
Dentre as várias comu

nicações recebtdas por par-.
te de vereadores, deputa
dos estaduais e federais,'
bem como do Senado,

,

destacamos a do represen-

60ntCls r�nte jaragu�ense, que as-

, slm( se menlfesrou: I

,

"Eugênio Vitor Schmõ-
ckel - Diretor Correio do-

',A imprensa falada e obras que se estão levan- guaense, que s;erá sensi- pelos värtos setores da mêsa diretora, de conví- Povo: Através colunas
escrita foi convidada pelo tando no MunicípIo. valmente melhorada, acre administração pública e dar o, engenheiro resi- brilhante Correio do Povo
sr. Gerhard A,rthur Mar-' Usando de uma língua ditamos, com reuniões com êles debater 08 as- denta.do DEn para, num enviominha calorosa sau

quardt, Presidente 'da gern clara e por vêzés mais frequentes. suntos que nos interessam debate cordial mas sério dação nobre povo Ieragué
'As80ciação ,<;lome-rcial e, muito positiva, pela pri- De pllr1ahens e I t á. de perto. saber do porque do do Sul e Municipios vtzi-
Indústrial de Jaraguá do meira vez deu-se aos egualmente, 8 promotora estado calamitoso do nhos momento assumo
Sul para participar da representantes das classes da reunião. ä Aesoctação Em palestra com o trecho de Joinvill.e mandato deputado Estadu-
reunião que essa entidade conservadoras, informa- Comercial e Iudustrial presidente da entidade, até a serra de Blumena , el. Ass. Dep. Mário Teve
de classe irtarealizar com çõea precisas sôbre o que. de Jaraguá do Sal. pela sr. Gerhard Arthur Mar- due tanto prejuízo vem ree da Cunha .Mello.".
o representante, do Pla- realmente, está aconteceu- maneira oportuna de quardt, disse-nos do em- trazendo à 'economia "Dr. Aroldo Schulz-
meg da região, sr. Dr. da com as obras a cargo convidar os responsáYeis penho da Associa,ão, pela Jaraguaense.: Presidente Partido Demo-
Ourt Meinert. do Plameg. crere Cristão: Momento
Iniciativa das mais lou- Com respeito ao nosso

cl d b I
d t f'

väveis, a réunião demons- problema prrnoipal, a I1tI-DI- a f!JS I'!J 9 I- 5 a tl-DaS ::Ub��v���v�J���;u���:
trou que, efetivamente, ponte sôbre o rio Isapooü, ri �.., se meu primeiro pense-
.existe no nosso meio um confirmou ser o problema

,
mento é o de dirigir-me

movimento, de renovação, de ordem técnica, mas 2,8-feira última tiveram I famoso "Macaquinho" ao profundamente a perda de aos leais compebheiros aos
chamando a si a tarefa que, diante das justas prosseguimento os traba nOS50 Município, tendo em tão destacado valôr ; con-I quais envio minha seuda
ingente de defender os- reclamaçõea

'

levantadas, lhos da nove Câ m a ra vlste
#'
o recebimento de tudo, só o saber do dever çäo cordial e sincera. Sau

interesses da classe que entre as quais nos situa- Municipal de Jaraguá do benefícios que s'a,iram do cumprido, já justifica as dações. Dep. Mário T. C.
representam., 'lIlOS, a pon'e agora vai Sul. Os trabalhos decor- o r ç a m e n to jaraguaense merecidas homenagens do Mello.
Assim é que, sabado ser atacada na base de reram exclustvemenre em pera integrar-se em rnelho- Legtsletívo Iereguaense,

último, numa das dspen- 24 horas por dia e, não tôrno do expedteme, já que ramentos no Município de que se fazem de coração
dêneias do Restaurante existindo o problema da nenhuma matéria eslava Ioinvílle. A Comissão de- aberto, e 'ditados pelos
Harnuck, reuniou se o falta de- verba, dsverã a pronta pare ser apreciada stgnade pelo Presidente, mandamentos da Justiça e

conselho diretor da Asso- ponte ser entregue ao pela Ordem do dle. receíu nos seguintes ve- da Verdade, O Legislativo
ciação, composta dos ars. trânsito no mês da Se-, reedores : João Lúcio da leraguaense aproveita a

G e r h a r d Arthur Mar tembro de 1963. ,AssIm mesmo, o expe Costa, Rudibert Schmel- feliz oportunidade, I pare
quardt, Presidente, Die- À propõsito da cons- dle�te eSdleve �eplet<? dde zer, Eugênlo-Viror ôchmõ reiterar os seus protestos
tr ich Hufenuessler Vice- '.

I
projetos as mais vane as

k I CI d Ad' II t'
P' Nl"! 'D' truçäo da ponte. conta-se orrcens dos queis conse-

c e, emenceau o ma- a malS a a es Ima e

reSidente, � son ries
I
em JoinvilJe, que o go gui�os' anotar os seguin-

ral e Erich Baplisla. dis tin t a consideração.
sen, TesourAlro e Egon vernadot' comparecendo a d d V' ó' 'N -d d Atenciosamente. Loreno
J

_

S'I
r

li
' , tes: - O verea or II rIo Cl oportum a e ove-

oao da I va. secret riO, uma reunião na Manches L
. -

d B d reador Schmöckel viu Marcalfo - Presidente,
a que se juntaram os re ter Catarinense resolveu Maz�arlls'd crJlan o ,ad a� Ia

� d':� , uSlca e aragua o vu ; aprovado pela uoânimida- --------------------,---

p�e�en 80:8- :d' 8Iem�- dar uma �pj(ldaltt na do vereador Munflo Bltr de da Casa requerimento A A
· -

R 1n ['lO e a, r 10 oca, Usina Termo Eletrica t d A v d c iando solicitando a expedição SSOCla"aO 1 uramais o Prefeito Municipal. L â cheaando alguem' re CO e Ibze Me o, .. r

I d
V

R D C I
' • 1:>, O onse O UOlClpa e 'do seCYuinle ofício: "Exma,

eCl>bidlJ o sr. f. urt teria falado do "oaso" da E d d Sra. 6Renate Wunderlich f
'

Meinert, engenheiTo reno ponte o' que fJez com CSIportes; f;l,?1 ved�ea or ein" oco' emenceau vI va Ispeo Fischer. Prezada Senhora:
mado, representante das

que inc6gnito viesse ins d'
'

dI d' san o Impostos o sr. A Câmara Municipal de
c ass e s conserva oras pecional' o andamento das Rud' V

-

t e r duzindo o Jaracruá do Sul, lendo em A Associação Rural de As verllas orçamentárias
l'unto ao Plameg com b

"1
d

I Olg � fO I 'd f;l, I
' tI 'd�

,

"
'..' o r as a n o v a po n te, imposto da firma Mahnke vista o req�erimento do aragua o vU , por 10 er- e as provI eoclas para o

sede em .1Ol�vIlle, de�_se encontrando tudo prati- & Cia Ltda' do vereador vereador Eugênio Vilor médio de sua ativa direlo- seu pagamento·,. não po
logo em segUida a reUDlao, carnente parado. Dizem E

�', V';' S h
..

k I Schmöekel, unânimemente ria, está' desenvolvendo no diarnos deixar de destacar.
que tinha por fina idade .

f
_

q
ugeOlo I or c moe e, Município um salutar mo- deve aquela instituição ao

.

.

'J �
- .' as 10 ormaçoes ue o autorizando o Drefeito a aprovado pelo plenário,sahatmar o IIUl5tre VISI- Governador teria voltado di'

.

d
-

d h' vimento, visando a melho- ilustre homem públiCO do
tante com respeito às -

F"
evo ver Impostos, o na sessao e OIe. vem

, a lonan6pohs e que a corrente ex(>rcício cobra- por intermédio dêste ma- ria do gado leiteiro: ,norte catarinense - Lauro
------------ ub r o n c.a" não se fez dos em desaeôrd� com o nifeslar o seu imorredouiO 'Lutando como tem lutado Carneirp de Loyola. Gra-

H b t S h -d esperar.'. Código Trlbulário, Lei dgradecimento pela ma- com tôda a série de dffi· ças cl lSua atuação junto
, er er c ßel er _Com respeito à Estrada Orgânica dos Municípios neira esclarecida com que culdades, algumas até di- dos vários d�pdrlameotos

Sao Bento Corupá, mfor- e Constiluição Estadual e desempenhou durante Ion tadas pelo espírito mes- e da sua indormida ação

e, líder em mou o Dr, C.urt Mei�ert Federal. gos anos, o cargo de quinho de quem não pode no preparo do orçamento,
'"

" que, ,em MaiO pr6xlmo; O vereador João Lúcio Diretora da' Secretaria ver desenvolver o trabalho foi possível carrear ,reais

'H- 'do Sul deAver.a ser entre�ue ao da Costa, apresentou em desta Casa, renovando-se honrado de hQmens bem vantagens para os colonos
10 transIto,. pondo. termo a longos consideran4,os uma a todo instante as provas intencionados, quer nos que se fili",m cl Associação.

,
uma velha ,a�p�ração do 'indicação para que se ini- de eficiência, capacidade parecer que também esta

O nosso particular nosso MUDlClPIQ e do ciem estudos necessários e inteligência de mulher fase foi transposta e volta Agora, nôvomovimento
amigo HeJ;'bertSchneider vizlDho Mun�ípio_ de fl providências cabrveis, jaraguaense, no desempe, a ser útil cl coletividade se inicia com d dcquisição
continúa brilhando em Corupá.

._
no sentido de anexar a nho de Ião meritório exer

rural que representa. de cêrca de 50 peças de
terras estranhas, prei-ti· ,Na reUDlao abordar�m- região onde se situa o creio. Esta Casa lamenta Não recebendo os des- gado e de quasi uma de-'

giandQ a terl!a em que se egualmen'te assuut08 taques orçamentários pre- una de porcos de ra�a.
- nasceu. _ , relacionados com educa- vistos no Município, depoiS Destinam-se cl' revenda, a

Do vereatior Schne-ide çã'o s a úd e e energia 'D� Ed W·rtt que deixaram d� agir empréstimos e procriação,
recebe;mos o seguinte elétl ica, assuntos· que .J:.c. g'ar \

1 er alguns máus jaraguaenses, dando o· seu verdadeiro

telegrama:' "Eugênio sel'ão compleementàdos o Estado parece voltãr o cunho de'fomento animal.
Schníöcke-l Tenho -por u I t e r i ore s infor-

. ,Intl>grando a Turma pejo notável feito, que seu interesse para os pro- Centenas, de pessoas já
honra com,unicar pre�a �aQões,l� numa' pr6xima "Prof, Ur. Milton Vianna", cresce de importância, blemas do judJado homem compàreceram ao Pôsto
dós correlegionários que' reu'nião.

'

da Faculdade de Direito pois,' outras Doticias dei- de nossa lerra, através de Agro-Pecuário João Cleo
acabo de re0eber do

,
O ilustre representante ge Curitiba, formou-se xar'am transpirar que o oulro h'Ümem bem inten- phas, para ver- os espéci-:

Diretório Municipal' da da jpdústrÍ'! 'e comércio dia 11 do corrente o lo Dr. Edgar Winter tam- donado - o Secretário mens adquiridos, alguns
U,dião ,Democrática Na� <ia reg)ão, junto ao Pla-_ vem Edgar Winter, depois 'bém con.cluiu no ano 'de da Agricultura Engo LU,iz até hoje inéditos em nos:so

-cional ,de Rio do Sul, a meg\ J foi homen'ageado' de cumprir uma brilhante 1962, o curso de Filosofia, Gabriel. Homem {lUES não meio, embora muito pro

desigua�ão, de lide" da com;um,suculentogaleto, carr\eira de estudos., Juntãmente com o dr. gosta ver a politicalha curädos pelos colonos,'na
maioria' da Câmara- ,O�- devendo tai s reuniões Edgar Winter, realizou Edgar Winter, formà_�se meter-,se em seu_trabalho, melhoria da raça leiteira.
trossim levo ao, conhe-· r e aI Lz a r e m se m It i s os seus estudos no Giná- também o sr. 'Gustavo está organizando um tra· São êles dasJaças. Holan· ,

cimento que em sessão amiúde, afim de,' possibi- sio São Luis, graduando,- Walter, um dos integran balho honestô, do quar dez, Jersey, Flamengo"
extraQrdinária realizada 1itar ,as classes conserva- se \étínico contabilista, ates' dos contadores da não podia faltar'a coope Caracú e ZebÚ-Gir.
dia 7 de fevereira, ple- doras lOS melos' ,indi�pen- primeira turma a formar- Turma "fernando Mo- ração da nossa Associação 'Estão de parabens os

nário aprovou caráter de sáveis à constatflQão de se pela Escola Técnica re'ira", qpe recentemente Rural, uma\ das muito bem lavradores jdraguaenses
urgência à indicação ':l o que, estão sendo aplicado, de Coméréio São Luis. comemorarf}m os seus 20 ,organizadas que se encon- como êsse anônimo Ira·

1/63, de minha autoria, dentro ,do critério da Lógo em seguida diri anos, de formatura, em tram em Santa Catarine, balho do ruralista João
conc,eden,do ,crédito es- necessidade 'regiooal� os gia ,se para a capital do Curitiba e de cujos, fes- No plano federal, parece- Lúcio da Costa ,e &.ua

'pec(al de cinco milhões recursos racolhidoB_ 'ao Paraná, onde iniciou o tejos também tomou p\irte -nos, foi a Associaçao me- eqUipe de homens dispos
de cruzeiros pa'ra ,.aten,,; P I a n O ,de'. Met�B do curso de direito que (), nosso diretor. Ihor aquinhoada, com o tos a ,se 'sacrificar pelo
der a populaçí;i.o íSeria� Govêrno.

, agora acaba de concluir, "Correio do Povo" cum- J'ec.ebimento das subven-: interesse da coletividade,
mente ati[lgida pelas (Está de parabens (> 1 , Jaraguá do aul, o Gi- primenta os 10rmandos, ções d que ela tem direito, da qual teIL parJicipado
enchentes. Resp'eitosas, Dr. Curt Meinart, pela násio São Luis, e de modo com os '-votos' de novas o qu� provocou uma situa- de modo assinalado o

-saud�ções. Herbert n'úmeira' honestà como especi�l. 0S professores vitórias em suas carreio ção de bem estih-,elltreos engenheiro a�rônomo, Dr.
Schneider � vereador". expaz a realidade Jad ,do Ed g'a r Ql'gulham-se rurículas pätríeiQs:', MuriIJo Deeke.
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O�gão de maior penetração no interior do
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I

catarinense
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Stroessner ganha as

eleições no Paraguai
Assunção, (UPI) - O

gal. Alfredo Stroessner li
dera com grande ventagem
os primeiros resuhados do
pleito presidencial no

Pardguai.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ele, brestleíro, solteiro,
- O sr. Pedro M. Per- índusrnal, domiciliado e

feito, nesta cidade; I residente neste distrito,. em
- Elvira Pedri, filha do Prencrsco de Paula, filho

sr. Julio Pedri. de Jorge Hermann e de
Agnes Larsen Hermann.
Ela, brasileira, solreire,

dornésnce, domiciliada e

residente nesté distrtro, em

Francisco de Paula, filha
de João Bollauf e de Pau
lína Bering Bollauf

Edital n. 5.461, de 7/2/63
Dorival van Vossen e

Tereza Hintz

ele, brasileiro, solteiro,

Aumentou em 24°/0 pintor, domiciliado e resi
dente n�ste distrito, à
Estrada Nova, filho de

a produção de arroz Adolfo van Vossen e de
CiJly Dopke van Vossen.

em Santa Catarina Ela, brasileira, solteira,

I'I doméstica, domiciliada e Dr. Francisco Antonio PíccioÍleFlorianópolis, As residente nesla cidade, à
lt:1I[ �DI Coúltimas informações coli· rua Rio Branco, filha de

CHgidas pelo Departamento Julio Hintz e de Adelina Cirurgia Geral de adultos e "crianças - -

Estadual de Estatística Maba Hintz. • nica Geral - Partos - Operações -

(ltravé� dos questionários ., Moléstias de Senhoras e Homens.
trimestrais que lhe são Edital n. 5.462, de 7/2/65 Especialis.a em doenças de friançasencaminhados pela rêde Orlando Lufs Andrealla e Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOSmunicipal de coleta do Marlene Gomes
BG 'd d

. . (Clara Hruschka), das 9, as 12 hs. HOSPITALI permitem es e Ja ele, brasileiro, solteiro,. -

d f t JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.uma prevlsao a u ura industrial, domiCiliado e
.safra de arroz em Santa residente neste distrito, na cO]R lU P Ao.. - SAN'JIrA CATAJR.][NA

Catarina em 1963. Barra do Rio Cêrro, filhol ---o-�,-----------------
Baseado nos dados esta- de Camilo Andrealla e de �_@B88S8��IS8(j1l'!&dil6b&&§ 8I!;I1S8S8l!18�
lislicos atualmente dispo Natalia Maria Ru bin i Iniveis, o DEE estimou Andrealla. 'FOTO PIAZERA .i _ ,

em 164812 toneladas a
I

.

DEPRONTE Á PREPBITURA - JARAGUÁ DU SUL iii
produção catarinense de Ela, brasileira, so telra,

mar.t:_oz (com casca) em 1965. doméstica, dgmiciliada e fotografias em Geral - fotocopias de Docume!lt.(1S -

II
_ Pelas 'nformações co- residenle oeste distrito, na filmes e Material foto - Aparelhos e Acessarias [IBarra do Rio Cêrro, filha IIIIhidas, o atual estudo das

de LUI'z Gomes e de Adelia A pedido. atende a domicilio 19 tambem

.II!culturas situa se em estado !li, em lot;alid�de8 vizinhas ,IHruschka Gomes. til'bom e regular, sendo que �l{!i6I{!liiU:!illi"4õ1 BI! JE ;;Y; 88fÕfil!§l8l1§1(!l1SiiUÕlIilJ S8(j88�(!)

r;;'''��;��:�zU;EcHE;l i�tl�i�Ji�:o;��sl�:� �:������,��:�:!��::ª;=�II

P
� N 704 i: pre8entà, em relação à sa e em cartório onde será

I II II' iII Rua ,Presidente Epiláci,? e:!ls�a 0. ii safra de 1962 um aVéWço atixaào dUlante I'i dias. SI ADV.OGADO. ,�

I!, (antiga residência de,l'Emanuel Ehlers) ii fia, ordem d� 24,5 por alguem souber de algum im". �!.:,j. CI'tn'lca creral médico' - Cirurgia de adultos e h, cento que, possivelmente, à' t se o' para os .'

I d �, P f't
•D

II pe Imen O' acu -

EscritóriO ao à o �a re el ura
'.'II crianç,éls, partos Di�!h_ern;tia . �n�a� curtas e

I! será confirmado, se falores fins legais.
'

�li Ulh'd cur#ast Inautotenm . BJsturJ-eletrlco Ele.c· 'li adversos não pfejudic�rem AUREA MÜLLER GRUBB,A 1 '

.

. JAR.AGUÁ DO SUL
'

n tro cauteri'zação • Raios lnf�a' ve:�elhos e. ,aZUIS. !lI as cultur�s� até à época Otidal' ���� ,

�,::::::::::::.:_::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::-,:::::::__
, ::::::::::::::::::::::::::.:::.:::::::::� d a) co Ihe IIa..

.

" '
,

I
-

,1=:::::::::::::::::::::::='<:::::::::::::::::::::::::::::::=::::=::.:;:::::::.;::::::::::::::::::;:..

�r���!ve;r�M.lnJ���1I� Jl)J o IVll
"

' I •

I"
�,

. '" =:
-

,

II I de Cultur a A�tisticá. "I !! Formado pelas Faculda�es de Medicina das Univer- iiB II •••CUi.IH�··. m ���c:r:�e�:I\�d�� II ii Sidá�., ,de C�16n�a (Alem,,",,) e Pôr!o Alegre iiIII >

"ln para projetar a cul- ,II CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRJANÇAS- E IIIII I, - ., ", II 'Juta de nossa te,rra. ii CLINICA , QERAL iiCom escritório nésta 'cirl ade à_ A.v. Marechal Deodoro .,.

,. \ li I
_ l:." ,u li

,

. ii ' Longa prática· em Hospit!lis Eoropßos
, .�. II,I� da ·Fonseca n�. 122, para melhor, servir seus c li e nt·e s'; IH li· ii"

I� ma�têm estreito intercâmpio juqiciário com os Escritórios 11,11 ê2'�� ii \ 'rel 244· Co�:�6;:/E;:��nc�;"ô" 405 .11,III deJr.Advogacia DR. HEROILIO ALEXANDRE DA �.jVZ, �. FARMACiA NOVA 'f! ,tt "GONSUL,TAS: II'm dom silde lm Joinville e São Fr'10cisco. qo Sul; ,estä em I . •. BOBERTO II, HOBST, ii , Pela ",,,,hã: d" 8 1 /2 ., 11 hOfa� !i::: condin.ões de, também" aceitar' causaIs 'para aquelas 00- 1"11'1" Que dispõe de maior sortime�" II Pela tarde: das 14 1/2 ás, 17 1/2 horas IIIII 'if

I!J to na pr,aça é oferece' �eus artl" ii '
. \\ II"

'

�! marcas, 'sem'maiores onus"/'para seus. éonstituintes. iii ,gels à preços vantaJosos
.

ii Atende chamados tambem à Noifa liIII ?,
• , I'. (I fRua Mal. Deodoro 3 • Jaragua JL _ _._.__ ._� .;.�:" ... :"'_ }i-'I!!!!!!!!!I!I!!E!iii!ílEE!!!'iiEll'-"-'1 '1I!II!iiI!I '1�li!i!i!i5I'i!!!!II�'�I===li==-'M ���-""<!� �_:::::::::==:::_=_._..,._::,_,---, """, ", ,,:,_. :::7Éi!!ia U :i!i!iiEiU 2 iiiiiiiiIiiiiIii • -; .;;;;;;;hiiiiiiiiiiiii:i,�.., 1_"__

,

I _.
.
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l'

- A sra. Elfride, espôae
do sr. Cilio Nicclini, nesta
cidade; I

JACK�ONVILLE _ o' menino Donato,
Faleceu com 563 'quilos, filho do sr. BrunojFriedel,

o homem' mais em Três' Rios do Norte.
gordo do mundo, Charles .

,

Steíqmetz, vitima de ,seu Dia 18 �
voraz apetite. Pouco antes

_ O sr. Augusto Sarti;de morrer revelou a seus
..__ Maria A. Mascare.amigos: '''Não tenho muito

tempo de vida. Sou Insa- nhas ;

ciável. Sinto a invencível
- a sra. Maria Teoto

,

nia Medeiros, espôsa dotentação de comer da
sr. João Unhares de Memesma forma que 08

bêbados sentem de beber. deiros, resido em Ioinvllle ;
Nas últimas semanas an-

'

- a sra. Doaracy Correo,
tes de morrer, Charles espôsa do sr. Pedro Correa;
havia engordado 32 qui- - a srra. Rosalinde,
los. Media 2,75 metros e filha do sr. G u s t a v o

.possuía 1,93 de cintura, .Henschel ;

Homem
,
mais

\

gordo
do mundo falece,u
·com 363 quil,os

1õ�R(1O 00 POUO"llr='s::;::::::::::;O:::::::�::::::::C�==''i=''A�'i=''s"'�"ll ::����rG�Ubb����� Aví�o d�,. Ma��.éUla(Fundação: I1rlur müller - 1919) II., )1 lo � e � ist r o Civil do Curso Normal RegIonal•

\;::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::: :::::::::::::::::�::::::::::::::::::::�, [(lo DIstrito da Comarca [a- Profa. Leonor de Souza NevesEínprêsa Ja -nalístíca '

, .,

I

çagu� do Sul, Estado,' de
r •

, "Correi;_�96�ó;0" Ltda. I

I R:osen;tary, f,ll�a d� 'Santa Catarina, Brasil. A V i s a / aos Srs. Pais e ínteressados que a
/ Diretor ',,' Aniversários

\
sr. Rud.� Volgt, nl cld�de, Faz saber que compa�ece- matricula estará aberta nos días �1 e 22 de Ieve-,Eugênio Vitor Schmõckel

" - Jurgen Georg, filho
rarn no cartório exibindo os 'reíro das 8 ás ,11 horas e das 14 às 17 horas.

'

Fazem anos hoje: ' do. sr. Gerherd Her!l'ann, documentos exigidos pela le: Os exames deadmíssão serão realizados nos
, resldente .em Corupa. '

ifim de' se habilitarem par s días 19 e 20 de fevereiro às 8 horas.
- Oj sr, Angelo Pedri; Dia 19: 'I

casar-se:
"

'Os exames de 2.a época día 19,às 8 hor�s.� 'o sr. G u i I h ê rme,
S c hmi d t; _ O sr. Alwino Enke, Edital n, 5.459, de 6/2/65

,
- o jovem Airton Fer residente em Estrada Nova; Ri'ca,rdo Píeske e

nando Ramos, filho do sr. -·a. sra. Edeltrend H. Na,ir Machado
[ulio Ramos, nr cidade; Enke, em Guaremirtrn. Ele, brasileiro, solteiro,

- a srta. Erice. filha lavrador, domiciliado e
do sr. Gustavo Henschel, Dia 20: residente neste distríto, 'emem' Estrada Itapocú.

_ A sre, Alida, espôsa Garibaldi, filho de Rudolfo
do sr. Alberto ôberdeletn; João 0110 Pieske e deFa-aem anos amanhã:
_ o [ovem Alfredo. filho Adele Pieske,

do sr. João Weiler, resl- Ela, bresllelra, solteira,
dente em leraguàzlnho ; doméstica, domiciliada e

- Bernardina de Aguiar residente nesta cidade, filha
da Cunha, espôse do sr. de João Machado e de
José NIlo da Cunha, resi- Ema Mai Machado.
dente em Guererntrtm; .

I_ a srta. Elztra Lange, Edital n. 5.460, de 7/2 65
residente em Itapocuztnho. Severino Hermann e

Teresínha Bollauf

ASSINATURA:
Anual e-s 500,0'0
Semestral. .

• Cr$ 300,00
Avulso. . . . Cr$ 15,00

Grupo Escolar Abdon Batista
,

,.'

A 'matricula .estará aberta nos días iO; 21 e
.

22 de fevereiro dais 8 às 11 horas e das 14 ás 17 hs•.
f Observação:, .

.

1.) Os alunos novos do 1°. ano primário de
verão apresentar-e com;

1°, certidão de idade.
2° atestado' de I vacina. I

2.) É exigido para as -demals séries o boletim

po ano anterior. }
3.) Nenhuma criança em Idade escolar pode-

!,á ficar sem escola.
,

.

/ZENAIDE ESPEZIM
, Diretora

I'
ENDERBÇO :.'

'

Caixa Postal, 19 .

Avenida Mal. Deodoro, 210
.

Ja�agua do Sul " S, Catarina
---------

CIRURGIA DO ESTÖMAGO
'VIAS BILIARES, INTESTINOS.

CIRURGIA DE SENHORAS.

Dia 21:

,

IRMÃOS EMMENDÖRFER S.A. COM.IMP.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Dia 22:

São convidados os senhores acionistas desta
sociedade, para a assembleia geral ordinária, que
será realizada no dia 16 de março de 1963, às 10
horas, na sede social à Avenida Mal. Deodoro da
Fonseca, 557, em .Jaraguá do Sul, para deliberarem
sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

Dr.. Fernando H. �pringinaßn

...:. A sre. Emilia, espôsa
do sr. Camilo Andreette,
em Barra do Rio Cerro;
- o jovem Alfredo

Guenther, em Curitiba;
- Ruth, filha do sr.

Egon Hoffmann, residente
em Rio da Luz.

1. Exame, discussão e aprovação do relatorio da
diretoria, qemonstração da 'conta "Lucros e Per·
das", balanço geral e parecer do Conselho Fiscal
referentes ao exercicio social de 1962.

2, Eleição da nova Diretoria; .

3. Eleição do Conselho Fiscal;
4. Assunto de interêss� na sociedade.

Jaraguá do Sul, 31 de janei�o de ,1963.
Victor Bernardes Emmendörfer

Diretor - presidente
Diagnóstico Precoce do Cancer nas senboras

Consuit6rio - Rua Preso Epitáció Pessoa
Das' 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

1I'-·,-==,.:===t!III===llli!!5l!===II===!!!II!III=ll !�;�Iiiiiiiiil_.Eli�i_I_••_" .--.�._._. �ll
- m

m ORN SOELTER
-

•.
O R. tC/:URG/iiO DENT/STIl I ' I

I R:::e�nít:�:: ::/�r�����o III
I e aumenta ,o conforto do �L1ENTE. Im CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE �:::

RAIOS X l�m -

_-

,1i
•.·I·I Consultório: Av. Geiulio Vargas, 198 IIii I '

m '. ,( Anexo ao.DepÓSito da ,AntarctiCa) II
5- !":'_;:=;!!!E!!i::!i. _;:�!!=:;=;:===;: I!E!!U=!iii
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o ÚNICd'carnlnhäo . intelramente nôvo!

,

/ A ÚNICA*linha'
completà de

caminhões
nacionais!

i

NOVO SUPER F.l<?_O NOvb SUP-ER F-350 NOVO SUPER F-600 NOVO SUPER F-600
CAVALO.MECÂNICO

�Venha conhecê-Ia' de perto 110' seu Revendedor Ford

� a s àt d c Amerlic211DlO §g Ao Mercadlo dIe Aillltijmnlovtli§ .Iffi!1UlmeJill2uUl
.

.

-

,
Nossa "Di,visa é servi·p

)
_ .

Tragedia num

colégio no Equador
\

Qua:yaquil, (HPI) - Mais
de cem alunas e quatro
freiras morreram quando
ruirám as' paredes de
um colégio dirigido pelas
madres Oblatas na cida
de de Biblian, capital do

.
departamento de Azoques,
segundo informação rece

bida aqui. Turmas de

bombeiros bem cómo
numerosos membros da
polícia e exér cito acudi
ram com socorro aos Ie
I idos. Segundo infor
mações quando se regis
trou a tragédia mais de
aoo alunas se encontra
vam na capela do colégio-

--r---

ß�riu
.

oißncia de casa-

mento.
�

e Quer t8m�ém
um marido

A milionária Eleonor
3milh abriu em' Nova
Iorque elegante e eristo
créuca agência de casa

mentos. As atividades da
nove organização foram
iniciadas por meio de
uma vasta campanha pu
blicitária e sua proprietá
ria afirmou que não es

pera apenas, contribuir

pare a felicidade conjugal
de seus futuros clientes
mas que por intermédio
de sua agência acredita
que enconireré também
pare -st um marido ideal ...

C.G.T. frontalmente

centra o

Plane Trienal
RIO - Colocando-se

Irontalmente centra o

plano tr
í

e na l o CGT.
afirmou em São Paulo,
no fim de seu encontro

nacional, que êle "não
reforma mas apenas sa

crifica o povo e estimula
a especulação das em-'

presas e grupos econo- '

micos estrangeiros". O
CGT diz maís que o plano
trienal contraria os ínte
resses dos trabalhadores
e da industria· nacional,
inclusive a Petrobrás,
sem cuidar também da

• carestia.

MU·DAS
--------------------

FrutíferdS e Orn4rnentáís

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakis-iros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, -Oamélias, Ooni
feras,

.

Palmeiras" ete., etc.

PEÇAM CATALOGO
ILUSTRADO

) Leopoldo Seidel
- CORUPA' _.

c:::::::::::oc::::::oc::::;::._..c::::::::::u:::c::::::o

".:: :::::::::::: :::::::::::: :::::;::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::: :::::::::.:::::::: ::::::::::::::"

:i' . ,. li
II t0 o

AI rr· 1kl' n

II JD)]f o � llll n M e \lI( a scn ([)) I!
:: II
:: li

ii Cirurgião - Dentlstâ !l
ii II

ii CLíNICA PR6TESE' - CIRURGIA H
II/ 'iiH!- .

" liii Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUA DO SUL I

iI, Defronte a Igreja, Matriz H
,; �:::::::::::::=::::::::�=::::::::::-..::::::-�....:==:::::::::::::::::::-.:::::::::::::=::::::�= ::::::::::::::;tJ

11:·::::::::::::::::::::.::::::::..;::::::::=0:....:::::::::::;::::=:::::;;:;;;;:::::::::::::::::;;;:::·EL� .' �

II r.a. ae ". ceS e RUIlee II
II I!

II JARAGUÁ DO SUL -- II
ii II
II Medicamentos e Perfumarias' <f" II
li II
li Símbolo de Honestidade iI
II Oonfiança e Presteza li
ii n

ii
.

A, que melhor lhe atende I!iI \
. e pelos menores preços . Ii

::�
__.. . � "._�_.= . ...).. IF

11_..... .. ._......_ __. ••• •••__If

,
..-=::;�;;:::::,i:::::::;:;:::::::;;:::;;;::;::::::;::::;;;:;:.:::=::::::::::::=::::::..::::::::::===,

Ir ·�r, �uldo �ernando �i�cn�r II
ii I;
II Cirurgião Dentista ii

II \
-- ii·

I! Öomuaíca a seus clientes que se acha II
II estaheleoldo em S'Q,ßS novas instalações li
:" II
iI \ à AV."Getúlio Vargas, 170 -

!I

ii .

(ao lado da Sapataría Freiberger) .
. ii

�:::::::::::=:::::::::==:::::::-.::::�:::::::::::::===.__._::::::=::::::===:::::::::&
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EXEMPLO DE TRABALHO HONESTO Cirurgiões Dentistas:
Carvalho Pinto' dpixa o govftfno FO RMA TU RA S
:de São patiloncom "superavit" "v��:��;�;n :eon'i'io��::, ró� �������ar����:; ��"

-IhN, vlre pare as solenidades de 18.263 - �O horas Missade 50 bl oes formatura, a verifica.rem- solene", em Ação de .Gre.
.

se ne cidade de Cúntiba, ÇdS cêlebrade pelo Rev,
, ,

no próximo dia 18 de Ie- Pe, Dr.' Gustavo- PereiraS. PAULO (Me,ridiorlal) espantoso, extraordlnárío, verelro, como integrante Filho S. f Capelão Uni-- 0 governadorõarvsãno que nenhum governador da Turma dos Cirurgiões versuério de Curitiba, naPinto, através do rádio e encontrou ao iniciar seu
Dentistas de' t 962 da Catedral Metropolitana.\ televisão, Iêz prestação mandato: superavit pra Universídade do 'Paraná. Às 21 horas - Sessão dede contas d� sua, admi-) visível da' ordem de 50

Colação de Gráu uo eu-nistração, dizendo: "Pro- bilhões de eruzeíros".
ditorio da Reilorj'a dacuramos servir ao Brasil Disse ainda que seu

Deutsche We II e Universidade db Paraná.com uma politica anti- govêrno teve que enfren Ao' ensejo desue formainflacionária, a qual, se tar dificuldades de tôda
ture, apresentamos ao' io-não tívesse- 'silJo. posta espécie, entre elas a Através do seu Depar vem Ivo e ao Dr, Er;chem prática, não I teria' aceleração do processo tamento de Relações Kaufmann e sua' Exmapermitido a sobreviveu- íúílacíonärto com a alta Públicas, da cidade de espôse, os calorososela de nossas próprias do custo de vida, com r. o I ô n i a, recebemos cumprimentos.'instituições.. O quadro tensões decorrentes das inúmeros impressos e Idêntico conVite nos foicom que se depara meu realizações municipais, programas da D ..UTSCHE endereçado pelo jovemsucessor é êste quadro estaduais e nacionais: WELLE, comunlcando- Carlos Ernesto Gessner,., .

renúncia do presidente nos, ao mesmo tampo, que na oportunidade tarnda 'Repúblíca e seu cor os novos horártos e as bem colará gréu, comotêjo de maleficios e ainda, ampliações realizadas integrante da Turma Cino total de 1602 greve�. para as transmissões à quentenário da Universi-Par a Ma t o G r o s so Disse que ejn fevereI�o América Latina, espe- dade do Paraná.,
. ·de 1955, I quando assumiu cialmente para o Brasil. O jovem Carlos ErnestoRio, (UPI) - Estão o com,ando ?e recuper_a- Ao agradecer-mos 18 é filho do nosso estimadosendo esperadas no Rio ção Iinanceíra de Sao gentilesa da referida 'erntgo Willy Germanoamanhã as primeiras trin- Paulo! o Banco. d� Estado

remessa, colocamos à Gessner e Exma espôsa,ra Ietnllias de uma leva de não tinha condições para disposição de quantos dinâmico Prefeito do vijm�grantes coreanos do resgat.ar um
.
cheque de ínteressados, os meneio- zinho Municípto de Coru- AVA J ESPORTE CLUBEdo Sul pare o Brasil.· Os '200 mIl. cruzeIros,. sendo nados impressos para as pá. A notícia de ,sua for-emigrantes sul-coreanos que hoje é a maior R_0- final.idades a que se matur� par� nós é motivo

Do vizinho Município
fazem parte de uma ex- tênci'a bancária do pais, destinam.

.
de setisfeçäo, dotando o

de Guaramirim recebeperiência pilôto do Institu depois do Ban � o do Quanto a� mais, po Município Corupaense de
mos atencioso' o f i c i 0',

to Nacional de Imigração Brasil, com de�ós�tos na, derão os íutereasados rnals um competente pro-
I'C ndo-nos a elei aoC I -

I d m de 61 bilhões de di
. .

ndereço f" I bem í ••

I comun a ç
e O' onização e serao e o or e

uugrr se ao e, issrone ,numa em IIlICla·
novo ..Iiretoria ele,tHjados em Mato Orosso. cruzeiros" abai�o par�. obt�r Infor- da administração pública. �� dia

a

6 do cdrrente,--------�--:--------·--·-----i maeoes adlclOnaIs:
.

Apresentamos,' egua�- que ficou assim consti
-

Deutsche Welle, Publie mente, os n?ssos cumprl- tuída: Preso de honra:Clube dos Benef,·c,·a'r,·os do SES I Relations Department, mentos ao Jovem. C�r�os E r w i n o H a nem a nó;
I'

Cologne, P. O, B?x 344'1
Erneslo e. ao simpatico Preso Benemérito: Olibio·São convidad08 lodos os sócios do clube Federal. Repubhe 01 casal WlIly -Germano

80ares; Preso Adminise demais interessados para uma importante reunião Germany, Gessner.
tra tivo: Erwino Lickfeld;a ser realisada dia 24, domingo' próximo, na sala
Vice-Pres.: A19ino Wiese;do clube à Av. Getulio Vargas. "A ·

d Secrétários: Ezidio Carlos Chamamos a atençãoBsta é a primeira .reunião com a nova dire quem se quelxar a Peixer e Arno Hermano; dos interessados para otorid e serão tratados assuntos de grande interêss�. ,. Tesoureiras: Adolfo Ki- Decreto baixado pe�oI
.

Compareçam senhores a&sociados. e .opera- carestia cipo gratls nas e Erich Eger; Dir.
Govêrno Estadual, dis-rios, pois 0', Clybe dO' Sesi é a. nossa sociedade

Esportivo: Leonel Morei-
. .

b'para Se enforcar ra; OrAdor: Lauro Zim clphnando O rece Imen-,

------: mermann e Guarda' Es' to das pensões do Es-. .

�

S. PAULO - O prefeito dizem ser melhor", O porte: Gustavo Zech.
. tado aos Ex-Combaten,Qual é . o

_

Limite ? de Dois Córregos Sr. An- prefeito afirmou que não "Correio do� Pov�" cum-
tes, de que trata a LeiMI'I Ia' ranJ-inhas é olim. ile. tôdas as 2as.4as. tônio Gonçalves d�Cunha.,se responsabiliza pelo p�imenta o n090 conselho
Estadual n. 1,236, de"'aixou decreto, segundo conselho, esclarecendo. dIretor,. com votos de

.

e S'extas fel'ras, das 20,30 às 21,õl1 horas, pela u

Ó fI t- 1312-1954o qual "a todos os que que oferece o .cip , por- pro lcua ges ao, -,I
sua �ádio Jaraguá.

_

� .

vierem à' Prefeitura se que o preço da corda ,
,Mais uma atraçao .

queixar do preço da ga- anda pela hora da morte. Y:::=====:::::::::=7==:::::::::===::::::====:;:�==:::=�JO'ão Jociâs - H, Stein
solina, óleo, carne, feijão, li. C'ONVITEl1;1,ge'ntil patrocinió das I

'.

arroz, etc., deve-se-Ihes
t.

\ ,I

. \' BEBIDAô MAX WIL�ELM S/A. responder que bateram

Os telefones ii A direção 'e os mpmbros da �omissão n.na porta errada, que pro- 11 pró construção do Ginósio São Luís. spe- li
.

"

-

curem o dono da 204"
H Iam para a boa vontade do povo de J!1raguá li

II"""�����"'.....��

,� das COAPs, dos JAPs e
ii e dos municipios vizinhos, no sentIdo de f:.Ap,otheke '''Soh ulz outras mentiras que an- estl·Yeram II que colaborem na conclusão das .obr!is do II, dam por ai", Ainda se-. !I supracitado estabelecimento de ensIno� com- iIJABAGUA DO SUL gundo o decreto do pre-
ii par�cendo à FESTA POPULAR, programada i!

�

- feito� que já se tornou

d ii para 9 e 10 de março"
, IIMBDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN célebre por atitudes simi- mu OS f_ ii Prestigiar e amparar o ensmo, é favo-: iilares, a todos os que o

ii recer e 'contribuir para o progresso de ii,!Das Symbol der Rechischllffen�eil, fies .

\ I procurarem para recla-
ii nossa Terra. IIVertrauens und der DienstbarkeIt, dl�- Sie

I
mar do custo de vida Em virtude do máu II A direção e os membros da comiss,ão. !i

am besten zu den gerin�te�. Pr,eisen bedient. deverão 'Ser entregues tempo grande parte 'L
'

-----.-.---:di
\

, "se'te metros de cipó, e
dos teiefones da cidade �_::::::==::::::=:::::::::==:::==:::===::::".:==:::==-- _ ...---.--I

'o conselho de que esco-
d A !!!!!!!!!!!!!�'�I!!!!!!!�"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!ji...-.---A---------O lham uma .ârvoJ·e, amar-1

estiveram mu os. s

�
.

< _

jii======(-;--_·�------II rem nela o cipó e .•• reolamaçô.es. c�mo. é A'gradecirnentoII 'O .

CA'RLOS ADAUTO VIEIRA II enforquem,viajandodesta natural, fizeram sentlr·
II r �

,

- II banda para outra, que se, notaqßmente. agora Alice Hillbrecht 'e filhos profunqame�lteI' ' / II que serão aumenta<\as II'abaladoB peJo. repentino fale�imento O?Ortl�oAdvog,ádo especializado' em, D-i r � i t, o II'
.

as assinaturas, face aos dia 7 de Fevereiro, ,do nosso estImado fU?C1o.nállo',I, Trabalhisla, atende em Jaraguá .

,dó Sul, à
II Correi�, A,gro- novos níveis salariais, Adola'r Woehl, que. com . b0!ldade_ e prestdeza

Av. Marechal Deodoro da F�>nseca, 303, toda8
I' P á B .,

sempre soube angarIar SIm pa tIa, de to osII as terças fei·ra�,. das .,14 as 18 �oras e em ecu riO ayer, FelIzmente, graças. a
nossos clientes, . •I' Joinvílle, dláriamente,. a rua H�nrlque. Meyer, II Mais um númtlro 'aca- atuação,- dos téqllCOS \; 1_ Agradecem08 os funcioná_rio.s do Banco

' 20 (perIo da Pensão Mathes), das 11 às 12 II, ba de nos ser enviado, tudo nao passou de- Inco do ßaIi<�o Nacional e. d'a FIrma Douat'I" e das � 7 às t 9 hO'ras.,
'

" . II dl;\ afamada publicaçãü uma interrupção incô- pela '_holl,enagem prestada:""
.. 1.1 C ultas' pareceres e ações sôbre: II dl) Correio Agr�-pecuá moda. Podia ser be� ". Igua.lmoote ao Pastor MeIster pelas suasJ.

ons •

.

)11 rIO Bayer. - MaterIal farto
palavras confortadoras. .

_ ,li·' COBRANÇAS -.INVE�T'Á'RIOS
II

e interessante, atualiza pior.
.

I

E, a' todos que 'compàreceram ao seu,U - DBSQUITES - DESPEJOS -.REGIS-
I' os. codnhecimeDtos sÔáb�e sepultamento.,II TRO CIVIL - CONTRATOS B DISTRATOS a��o, ern� agr?-pacu. rIa ·"Correio .do Povo"

: Ao m.esmo tempo co'n9ida� para o CultoII AB�AS rORDUS e MANDADO' DE II e os lRodos como atlv�r
um ""'rn.aI a em Ação de Graças dia 24 na IgreJa ProtestanteII � :eOU"RANdA,..

.
. II �a,,::!!:�r�so�o��o:r���� servi';vdo povo d. C o ru pá,

.

I' --A----- A cidos pelalgentil realessa
\

\ Oi. .',

._.�..........._::===�.....�v.............._............... ....vO----- ,

1
' "

I

O CÓNSELHO REGIONAL ',DE CONTA.BILIDADE DE
SANTA CATARINA, leva ao conhecimento dos senhores
contabilistas que está devidamente hab1l1tado para atender,

6 196� N 0. 2 CI t c::. AOS pedidos de certificados de . habilitação lrof1SSional, de'( ) SA'BADO, 1 OB PEVEREIRO OB o - c c u ..,

8 o d EI 41"4 de_4.�NO��X;('�IV���J:A:R:AO�U�A�-�D�O'�S;U;L��S;:A:;;N�T;A.�C;A�T�A�RI�N�A�\!!!!!!!!!!!!!!,"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!� que t1'ata o parágrafo 50, do artigo 2 ., a n.. v, "

!!!!!

28 de Novembro de 1962, prestando, ainda, os seguintes
esclarecimentos:

, ,

. a)' O referido certif1cadp, deve, obrigatór1amente, acom
panhar aa peças contabeís que instrui as declarações a serem
apresentadas ao Imposto de Renda; conforme as especifica
ções do Diploma Legal, acima mencionado, sendo de Cd, ..
100,00 (cem cruzeiros), o custo de cada certificadoj;, .

b}l o contab1l1sta deve requerer 80. Conselho Regional
de Contabilidade, tantos certificados quantas contab1l1dades
de firmas estiver sob sua reaponsabtltdade, citando no reque
rimento, os nomes e enderêços das referidas firmas;

c) 'Os certificados só poderão ser expedidos aos con
tabílístas que estiverem em día com suas anuidades perante
o Regional de acordo com as determinações contidas no

paräg. 1., do artigo 21 do D.L. 9.295 de 27 de Maio de 1946,
no período estabelecido pelo mesmo D L.; para a respectiva
cobrança de anutdsdes, ou seja, de 1. de Janeiro a 31 de
março de cada ano; e,

.

d) Os' eertítícados requerídos fMa do prazo estipulado
no período discriminado na letra anterior, pagarão em dobro,
os emolumentos de que trata a letra "a" do presente avíso;

Presidencia do Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina - Fíoríanópolís, %5 de Janeiro de 1963.

MARTINHO AURÉLIO BONBTTI
f

Conselho Regjonal de Contabilidade em Santa Catarina
I "

AV I SO

Imigrantes' cor�anos

Affonso Ghizzo telegrafa:
Convenção da UDN

Do Presidente da quê nos dias 9 e 10
D.D.N. de Santa Ca- de março terão lugar
tarina recebemos o em Florianópolis a

seguinte telegrama: Convenção
.

do Dire
Tenho honra comuni- tório da União De
ear eese prestigioso mocrãtica Nacional
órgão de imprensa Secção de Santa Oa

tarina, quando - serão
eleitos os presidentes
e demais membros
dd Diretório e

I

repre
sentantes da Conven
ção Nacional do re

ferido Partido. Sau
dações Deputado A�
fonso Ghizzo - PreSI
dente.

Pensões do Estado
aos ex-Combatentes

r
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