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Quem deve e quern não deve
Apresentar Declaração de Renda
Obrigações das pessoas assalariadas, em mento de outras cédulas
f d R I t d I

A

t _ ainda que oe tenham,ace o egu amen o o m pos � também, na cédula "C".Esclarecimentos do senhor Castro VIana, Convém realçar _

diretor da D. I. R. continuou o diretor do

RIO, I) - O diretor da prosseguiu _ devem DIR - que a declaração
Divisão do Imposto de apresentar declaração, deverá abranger a teta

Renda, sr. Castro Viana, observando o limite de !idalde. dos rendimenftos,bt t' d I é Cr$ 50.000,00,. as pessoas
mo usrve os que so re-o Je Ivan o esc arec r
ram o desconto. Do im-as pessoas assalariadas fisicas que: pôsto calculado .

nessasujeitas à apresentação a) tiverem percebido declaração, abater-se-áde declaração de renda, em algum mês do ano A

d da partir de 1956, prestou base, rendimento bruto o

1
imposto des�onta o

à
'

int superíor a CrS 10.000,00 pe o emprega or .Imprensa as segum es
O sr. Castro Vianainformações: (remuneração total, com-

esclareceu, em seguida,preendendo ordenados, à_ "Não estando maís . gratificações, serviços, que não estão sujeitos
.

dí ltí extraordínäríos, diferen- declaração os seguintesem vIgor o ISpOSI IVO .

assalariados:especial que desobrigava ça de vencimentos, etc.,
a) 08 que tiverem rende apresentação de de- exceto adiantamento por dimento anuais íníarío-claração, em 1955, aos motivo de férias;

res a CrS 50:000,00 eque perceberem salários b) perceberem venci-
b) 08 que perceberamaté Cr$ 120.000,00, devem mentos de maís de uma

exclusivamente rendiser observados, a partir fonte, classificável na
mentos do trabalho,de 1956, os parágrafos cédula "C", embora su-

1.,lletra ..B", e 98• do art. jeito ao desconto na fonte �18;�sificave�s na cédula
63 do Regulamento. do prevista no inciso 2. do C, provententes de uma
Impôsto de Renda". artigo 98; s� fontei e qU� em n:-
_ "Assim sendo - c) perceberem rendi- n um m s e�?e eram e

Cri 10.000,00 .

- "Finalmente, para
orientação dos ínteres

.�" .._-----------._--------., sados adianto que qual-
quer dúvida na ínterpre
tação do Reg.ulamel\to
do Imposto de Renda
pode ser esclarecida,
nos Bstados, junto às
delegacias regionais, e,
no Distrito Federal, no

Serviço do Imposto de
Renda (3. andar do Pá
lacto da Fazenda).

Três 'Flashes
Por J. DE CASTILHO PINTO

MUNDO
Uma noticia que na semana passada

veio surpreender o Mundo livre e princi
palmente OS' responsáveis pelo sistema de
fensIvo do Ocidente, foi a decisão repentina
e intempestiva do Parlamento Islandez, pe
dindo a retirada das tropas norte-america
nas estacionadas na bäse de Kaflavik. Essa
surpresa foi e continúa sendo tanto maior,
quando se sabe que a Islandía, apesar de
fazer parte da NATO, não dispõe de exér
cito próprio capaz de garantir o seu com

promisso dentro desse organísmo de defesa.
Logo, a saída, se verificada, dos soldados
norte-americanos da báse de K a fI � v i·k,
abrírä uma séria brecha na cadeia defensi
va do Qcidente contra o Oriente.

BRASIL
O caso da importação clandestina de

cadílaques, envolvendo figuras do nosso
alto mundo social, financeiro e até admi
nistrativo, está escandalizando a opinião
pública nacíonal, É preciso que es implica
dos nesse caso escabroso e até impatriótico
porque sangrando a economía do Brasil em
milhões de oruzeíros, sejam severamente
punidos. Pois sabemos que por muito menos
que isso, uma personaíídade de relevo na

politica e finanças .do pais foi condenado e

despido de seus direitos politicos por 5 anos.

Que o exemplo - se é que o fato pode
.

servir de exemplo, porque na verdade ele
está cheirando a perseguição politica -

frutifique devidamente.

ESTAPO
Ao que tudo indica, a 6sirada de ferro

Santa Catarina com séde em Blumenau e

que se acha encampada pelo Estado, volta
rá definitivamente para o domínio da União.
Sabe-se que no intuito conseguir esse

retorno, a. maioria dos e pregados daquela
ferrovia está em greve desde �4 de MarÇO
e disposta a só voltar' ao trabalho depois
de assentada a mencionada transferência.
Sabe-se, por outro lado, que no mesmo
sentido já trocaram telegramas o governa
dor Jorge Lacerda e Presidente da Repú
blica, parecendo não tardar o inicio das'
negociações que há de reverter à União
a estrada de ferro Santa Catarina.

Notas

------------,----------------------------

LOCAIS
Promotoria Pública. Por áto

do sr. Governador do
. Estado, acaba de ser pro
movido da Comarca de
Ibirama para a de Jars-

"OfOO no 00001"
E' sabido que o

bovino, o suíno,
ovino e todos 08

demais animais de
açougue são muito
propensos a contrair
tuberculose, carbün
culo, eístícercose,
hog colera, bruce
lose e todo um nu

meroso grupo de
molestias que lhes
tornam os orgãos
e a carne perigosis
simos ao ser huma
no, principalmente
às crianças. Para
evitar que a carne

de
.

animais assim
adoentados seja
dada ao consumo

público, requer-se
um Serviço de Ins
peção Veterinária
permanente nOI
Matadouros; ao que
sabemos, não existe,
nos Matadouros da
cidade, um Serviço
Veterinário nesses

moldes. Com a pa
lavra, pois, as nOR

sas autoridades ...

JOCAPi

guá, o dr. Ari Flaviano
de Macedo, Promotor Pú
blico,

O ilustre membro da
nossa justiça deverá as

umir o cargo dentro de
poucos dias.
O "Correio do Povo"

cumprimenta, desejando
feliz estadia entre nós.

Coletoria Estadual. Foi no
meado coletor estadual
de Jaraguá o sr. Zenon
Fernandes da Silva, que
exercia identico cargo
em Creciuma.
O sr. Emanoel Pereira

foi transíerído para a

coletoria de Lages.
6. E. Abdon Batista. Foi

nomeada diretora do
G. E. Abdon Batista, nes
ta cidade dona Zenaide

I Espezim, professora nor

malista,
O cargo que viriha sen

do exercido interinamen
te pela sub·diretora Odal
zita Borge!S, já foi trans
mitido a nova titular.

Sementes de horlaliças. A
Associação Rural pede
nos tornar público que
já está distribuindo aos
seus . associados as se

mentes de hortaliças, co
mo o faz todos os anos.
Tambem existe ali pa

ra distribuição sementes
de cebola, remessa do
Fomento Vegetal no Es
tado.

(Cont. na última página)

Noticias

RIO - Para funda-
-x- mentar a queixa-crime

TURIM. -- A revista que apresentou ao Su
"Italía Filatelica" denun-I premo Tribunal Federal
ciou que na Argentina contra o brigadeiro Al
estão vendendo s e los ves Sêeo, ex-ministro da
postaís falsificados, de Aeronautica, o brigadei
cem liras. Os selos to- ro Guedes Muniz juntou
ram vendidos a Imígran- à peça principal o rela
tes Italianos que os en- tório enviado ao briga
viaram aos parentes na deiro Eduardo Gomes,
Italía, A revista adverte no día 12 de Novembro,também está circulando sobre os acontecimentos
na Europa um selo co-j da vespera, quando o
memorativo da suposta general Lott depusera o
'Mostra Filatelica Inter- presidente da República,nazionale de Milano, que tomando conta do go-
jamais se realizou, verno. Os fatos narrados

-x- são, de modo geral, do
S'. PAULO

...
- �om dominio público. O do

destino a Bolívía deIXOU cumento inteiro, tal qualSão Paulo por via aerea o obtivemos no Supremo
a esposa do ex-governa- Triburial para oferecer
dor Adhemar de Barros, agora

.

ao leitor tem o
sra. Leonor Mendes ,B!ir- interesse de um depoi
ros, Dona Leonor viajou mento histórico, além de
em companhia do profes- revelar um episodio des
sor Adhemar de Barros conhecido: o encontro
Filho. entre o depoente e o

- x- general Falconiere; e a
PISTOlA: . Italia conversa telefonica por

Mais ciquenta. turistas este mantida com o bri
brasileiros visitaram o gadeiro Eduardo Gomes,
cemitério militar de Pis- então ministro da Aero
tóia, aonde estão sepul- nautica e empenhado
tados quatrocentos e em reunir elementos pa
cinquenta !Soldados bra- ra. defender a ordem
sileiros morto durante legal.
a segunda guerra mun
dial.

-x-

O presidente da Repú
blica assinou decreto na

pasta da Agricultura, au
torizando a Porcelana
Schmidt S.A. a pesquisar
quartzo feldspats e cau
Um no municipio de
B1umenau.

-x-

RIO - Deu entrada fogo em cinco pontos
na Secretaria do Supre- do palácio tio govêrno
mo Tribunal Federal o dos Estados Uníäos. As
pedido de habeas-corpus chamas foram ímedíata
em favor do ex-gover- mente debeladas pelo
nador paulista, sr. Ade- pessoal de serviço sem
mar de Barros. que causassem danos.

-x- -x-

RIO - Para a União LIMA - Onze pessõas
Democrática Nacional" o morreram soterradas e

parlamentarísmo é ques- mais três ficaram feri
tão aberta. A proposito, das, em consequencía de
eís o que declarou o uma queda de barreira
líder Ernani Sátiro: "A provocada pelas recen
UDN considera questão tes chuvas no porto de
aberta o parlamentaris- Churin.
mo. Alguns udenístas -x-

votaram por outra for-
J. PESSOA _ Noticiasmula".

de Campina Grande di--x-
zem que naquele centro

FPOLIS. - O gover- do interior paraibano, a
nador Lacerda, durante

.r lata de água está sendo
a sua recente estada no I vendida a cem cruzeiros.
Rio, entregou' um rela-

-x-
tório ":0 Presidente da MANAUS _ Foi pedi-República, no qual. reve- do a prisão preventivaIa, entre outras cOlsa� o

para Gilberto Rocha e

mter�sse do exeeutívo outros implicados no
cstarínenee de...aumentar roubo e -íncêndío da de
o nUl�ero de patrulhas legacia local do Instítu
mecanizadas no �stado, to dos Industriários. Gil
favorecendo assim o berto, que era auxiliar
colono. de tesoureiro é acusado

.,-x- de ter arquíntetato o
WASHINGTON - Uma crime com a cumplícímulher tentou incendiar dade' dos demals.

a Casa Branca ateando

S. Paulo. ...:.. Dirigindo
sem autorização um apa
relho DC- 3 da Real, o

mecanico Olimpio Marim
levantou o vôo do Aéro
porto de Congonhas, pro
vocando serio acidente,
O avião caiu no bairro
de Jabaquara e teve des
truida a sua secção cen
tral enquanto o improvi
sado piloto escapou ile
so.

-x-

Rio. - Jucelino seguiu
para Porto Alegre em
avião especial da Fab.
Soubemos que o minis
tro da Agricultura inte
grará a comitiva presi
dencial.

-x-

Rio, - Procopio Frei
tas chegou procedente
de Porto Alegre, foi por
tador de uma carta do
general Paim Filho para
Amaral. Peixoto. O p í
dente do INC declarou
que o PSD do Rio Gran
de do Sul marcha efeti
vamente para pacifica
ção.

-x-

O general Falconiere
prometeu resistir ao ge
neral Texeira Lott, afir
mando que não se sub
meteria ás ordens do
chefe de um movimento
de rebeldia contra o

governo da Republica.
Depois, não fez outra
coisa senão obedecer e
tornou-se em São Paulo,
o esteio do golpe.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Art. 8.) - Serão admitidos e assistidos gratui
tamente nas enfermarias os doentes pobres cujo
estado de saúde torne índlspensevel o seu recolhi
mento ao leito.

§ 1.) - Os' doentes só serão recolhidos às
enfermarias depois. de examinados pelos médicos
chefes de secções, a quem cabe julgar da necessi
dade de sua hospitalização.

§ 2.) - Todos os doentes pertículares recolhi
dos ao hospltal deverão ter médico assistente res-

ponsavel por seu tratamento. '

§ 3) - Os doentes de outros Municipios, só
serão aceitos, se acompanhados de um oficio do
Prefeito do Municipio, de onde vem o doente, � no

qual, o referido Prefeito se responsebtllzaré pelas
eventuais deepeses do doente internado.

Art. 9.) Em casos urgentes, a enfermeira chefe
chamará os médicos a qualquer hora do dia ou da noite.

Art. 10.) - Ao ser admitido qualquer doente'ldeverão ser prestadas todas as informações neces
sárias ao preenchimento das respectivas fichas, bem

Das Finalidades como o responsável, seu endereço exato ou local
Art. 1.) - O Hospnal "Jesus de Nazaré", de onde poderão ser encontrados no caso de Qualquer

propriedade' do Munlclplo, tem por finalidade prestar comunicação urgente.
assistên.::ia médica, medicamentosa e hospitalar aos Art. 11.) - Os doentes em -tretamento terão
enfermos reconhecidamente pobres residentes no alta do hospírel pelos seguintes motivos; a pedido,
munlcíplo de Jaraguá do Sul. por falecimento, por insubordinação, por transferên-

§ Unico - Para os não indigentes e pera os cia ou por evasão,
. que forem amparados por tnstíruíções ou firmas que •

Art. 12.) ..:.... Quando o doente tiver alta o mé-
prestam auxilio médico, medicamentosa ou hospitalar dico responsável assinará a respectiva ficha, tnscre
aos seus associados, funcionários ou operarloe, será vendo o motivo da alta.
exigida uma remuneração justa, de acôrdo com as Art. 13.) - Os enfermos recolhidos ao hospítel
tabelas organízedas pela direção edmtnístrenve do "Jesus de Nazaré", quer nas enfermarias quer nos OO��IIl�OO��
hospítal, afim de auxiliar a manutenção do hos- quartos parnculeres, deverão sugeitar-se às seguintes 00 CLINICA DENTÁRIA RAIOS X ii
pítal e a assistência HOS desprovidos de recurso. disposições; � O C"

-

O' 00Art. 2.) - Não serão recolhidos no hospltal ] a) tratar com o máximo respeito os médicos, e

I
.

r' Os n y u ba s A q U II no 00os doentes que podem ser tratados nos ambulatórios, I
as enfermeiras;

.

.. .

.

�
bem como os inválidos, os alienados e os portado- b) conservar-se sempre de modo decente emt: I CIRURGIÃO DBNTISTA I .

�
.
res do mal de Hensen. ..

qualquer dependência do hospltal ; l:3S

CAPITULO II c) não falar em voz alta nem discutir ou altercar; � CLINICA • CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSB 00
d) guardar silêncio des 20 ás 6 horas e das 811!1 Tratamenlos de canaes sob conlrlle radiourálico 11!18

12 ás 14 horas; I Modernas Donies móveis em micronium e ouro plalinado 00.

e) observar as ordene dos médicos quanto aos' H O R Ã R I O 00
medicamentos e diétas que lhes foren: prescritas; MAIDl - das 8 às 12 001f) não penetrar na cozinha, íarmécta, lavanderia,

I
TARDE - Atende com horas Marcadas l:3Se rouparia, bem como nas enfermarias onde não .. -. .

estiverem internados' Resídêncía e Consultörío ao lado- da
g) sair a pas��io pelos corredores e jardins Prefeitura Municipal - Fone 220 00

somente nas hores permitidas pela enfermeira chefe 00 .IARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA 00
ou pelo médico; '. ���Il��h) exepcíonalmenre sairem do hospítal para
voltar dentro do prazo rnercedo sömenre com licença �.. " __ " _ _ - __ __ .

do médico. ir
..-·········_-_·-··········· ..····· ·_····--_·.._--·----.------

�
Art. 14.) _ Em caso de não obediência a II C1lniea de Olhos - Ouvidos - Jariz e Garganta 'I!

qualquer dos preceitos dêsre regulamento, o doente DO ......A••IIi. ailiM l!
será adoestado pela enfermeira chefe e, em caso de MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA iireincidencia, pelo diretor do hospital. A melhor aparelhada em Santa Catarina !i

de rePnc�����ias ;: f�ft�� �e��tr�S:ra:ed��n�� ���� Rua Abdon Balista (Defronte a "A NOTICIA'" II
obrigado a abandonar o hospltal, registrando· se o

- J O I N V I L E - ii
fa tona respecfiva fiehe. �:::::::::=:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::=::::::::::::::::::.-::::: ::::::::::::::::::::::::::::::!-i

CAPIlULO V

Da Direção Administrativa
Art. 6.) - A Direção Administrativa estará a

cargo de uma comissão de (3) três membros, da
qual farão parte o Intendente de Corupä, que será
o Presidente e dois membros de livre nomeação do
Prefeito Municipal escolhidos entre pessôes restden
tes em Corupá de reconhecida idoneidade, as quais
exercerão IIS funções de secretário e tesoureiro.

Art. 6.) - Compete a comissão encarregada
da direção admlnlstratíve :

a) cumprir e fazer cumprir este regulamento;
b) nomear a enfermeira chefe encarregada do

serviço de enferrnagem ;
c) prover todos os serviços e necessidades do

hospíral, exercendo uma fiscalirz:ação rigorosa quanto
ao asseio, higiene, tratamento e moralidade dentro
do hospíral :

d) organizar a escrita do hosplral, que poderá CAPITULO' VI
ficar a cargo de pessôa habilitada de confiança da

Disposições Geraiscomissão;
e) apresentar· anualmente, relatório e balanço Art. 17.) - .Este regu�am�nto deverá. ser rlgo-

das escritas do hosplrél ao Prefeito Muníclpel ; rosamente cumprido pela dlreção do hospíral. C!Jc:::::ao:::::::::::-::c::::::..:::::::=oc:::::=n:::::::cc::-::::=:::ac:::::;::.c::::::oc::;:::::.c::::;:::.s
. f) organizar a tabela de preços das diá�ias e ,

Art. J8.) - <?s casos �missos neste regul�- �f!jOC::::::=O C I B
-. C::::::OGOOserviços do .hosP.ital em combinação com a direção mente serao resolvidos pelo diretor, que consultara, e sq ranco

Omédica.
.:

.

.

," sempre
. �ue Julgar �e.cess�rio a comissão

encarrega-I
Despachante Aduaneiro

Art. 7.) - À. enfermeira chefe compete: da da dIreçao admlDlstraflva.

O Matriz: Rua Babit"lnga,23 Filial: Praça General Os6- O'a) receber e acomodar os doentes entrados no • Edif. próprio - Telefone, rio, 115 • Edifício «Santa
hospital, anotando-lhes a identidade em livro especial; 213 - ex. P., 35 - End. Julia� - Apart. próprio, 32

b) acompBnhar os médicos nas visitas, exe� Dr. Waldemiro Mazureehen Tel. «Branco� Telefone, 4773
cutando fielmente ordens e instruções; S. Francisco do Sul • S.C. Curitiba Paraná

C) manter a vigilância, o silencio e a ordem f:::.&,SA DE SA.UDE
Importação - Exportação e Cabotagem - Ques-

no recinto do hospital;. Rua Pr�sideDte Epitácio Pessôa N°. 704 tões administrativas
d) providenciar sobre os pedidos de. generos (antiga residência de Emanuel Ehlers) bem como todos os serviços junto à Alfindega

alimenticios e outros artigos necessarios; CIinica geral médico _ cirurgia de adultos e crianças de São Francisco do Sul, são executados com pon-e) contratar e despedir o pessoal subalterno
_ Parto!' Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas tualidade e presteza, dispondo para êste fim

estritamente necessário;
.

I Indutütermia _ Bisturi-elétrico _ Electro-cauterização de. umd organização perfeita com escritórios
f) atender com dedicação, zelo e carinho a

_ Ráios Inira.vermelhos e azuis. e t(cnicos.
todos os doentes, indistintamente;

��;���.::J::�.�.c��:J:'õ.�O�u� d��;Ii�.��:::�i:�:!�� rri�;·;.:::::.:::.'=:;..I··;.:::::···;:::::::::::::II:::::õ;::::::'I'::::::';::�H �G ����=��J�:��:O�:�;!.����:�s���:t�;� �h) efetuar a compra de medicamenfos necessa- ,.
� � � • �

!: atmazem para depósito de mercadorias em ge-
rios aos serviços do hospité11 que forem solicitados ii

JARAGUÁ DO SUL
li ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

pela direção médica; ii li
O

.

Oi) ter sobre sua guarda a caixa do hospital; lill !i.,i Encarrega-se de Embarques de Madei!'as e de outras
Medicamentos e Perfumarias ,

�
Mercadorias para o exterior do Brasil e

�
efetuando a cobrança das diárias e mais 'despesas Iii!! Simbolo de Honestidade :i.:.; Localidalles Brasileirasdos doentes particulares;

') I i
-

d ti Confiança e �resteza li .

J prestar mensa mente a com ssao encarrega a !Ii • II Tradição lie mais de 20 anos, de serviços constantesda direção administrativa, contas do movimento :, A que melhor lhe atende !i O às maiores firmas do Eftado e dos estados vislnhos Ofinanceiro, entregando ao tesoureiro o numerário II ' e pelos menores preços ii .

dispon ivel. �::::::::::::=:=:::::=:::::::::::::::::::::::.::::::::::: :::-.::::::::::::::::::::::::...:=::::::::::::::9 8�c::::::::.c::::::::oc::::c:::::oc::::>cé:>c::::>c:::::>c:-:>c::::>�(!

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul
Decreto Nr.3 CAPITULO IV

Admissão e Alta dos DoentesAprova o Regulamento do Hospital Mu
nicipal Jesus de Nazaré de Corupá

WA�DBMAR ORUBBA, Prefeito Municipal de Iare
guá do Sul, usando das atribuições que lhe conferem
as leis em vigor, DECRETA;

Art. t.) - Fica aprovado o regulamento do
Hospital Municipal Jesus de Nazaré do 2. distrito de
Corupé, expresso neste regulamento e, fixadas as

normas de sua organização.
Art. 2.) - Este decreto entrará em vigôr ne

data de sua publicação, revogadas as dlepoelções
em contrário.

I

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 28
de Março de 1956.

W�LDBMAR ORUBBA - Prefeito Municipal.
JOÃo MATHIAS VBRBINBNN - Dir. do DEEAS
ADBMAR M. DA SILVA - Escriturário Z· 6

Regulamento do
Hospital Municipal Jesus de Nazaré

CAPITULO I

Da Direção Médica
Art. 3.) - A direção médica do hospital é

confiada a um profissional habilitado com diploma
legalizado pare o exercicio da medicina, de livre
nomeação da Direção Admlnistrafiva. _

.

Art. 4.) - Compete a direção médica;
a) cumprir e fazer cumprir êste regulamento;
b) conhecer as falras e irregularidades do hos

pital e providenciar junto á direção administrativa o
seu provimento;

c) apresentar anualmente o relatório das -atlvl
dades médicas à direção administrativa.

CAPITULO III

Das Visitas aos Doentes
Art. 15.) - Os doentes ínternados nas enfer

marias poderão receber visitas em dias e horas
fixadas pela administração.

§ único - Em casos excepcionais poderão ser

permitidas visitas a' qualquer hora do dia ou da noite.
Art. 16.). - Alimentos ou frutas trazidos pelas

visitas deverão ser revelados à enfermeira aflrn de
que seja permitida ou não a sua entrega aos doentes.

Aspiradores de pó "ARNO" e outros tipos
Bicicletas "Nacionais e Estrangeiras"
Câmaras de ár, Bombas p. Bíoíoletas etc.
Desnatadeiras "Westfalia", Descascadores etc.
Enceradeiras e Exaustores "WALlTA" e outros tipos
Fogões econômicos "REIS" e elétricos "FAME"
Garrafas termicas "LIDER" e "CLIPPER"
Harmonios "TODESCHINI" (Catalogo a diiposição)
Imagens religiosas de PRATA BOLIVIANA
Jarras termícas e outros tipos .

Kaól e Brasse (para limpar metaes)
Liquidificadores "WALITA" e outros tipos
Maquinas de costura, VIGORELLI e outras
Novidades em geral, sempre em stock
Oleo de Peróba (para limpar moveis)
panelas de pressão "MARMICOC" diversos tamanhos
Quadros de paisagens e flores
Refrigeradores "FRIGEDAIRE"
Selins pare bicicletas e sobrecapas
Talheres Inoxidavel "HERCULES"
utensilios em geral para Dona de Casa
Vasos de Cristal e Vidros para Conservas
Xadres "Tab9as de Imbuia e Figuras"
ypiranga (Lustre para Sapatos) "MARVEL"
Zivi "Artigos de Cutelaria em Geral"

V.S. encontrará pelos menores preços na
conceituada CASA REAL

-

Chuveiros elétricos "FAME" e outros tipos.
Acordeões "TODESCIITNI" diversos tamanhos
'Soda Caustica "Pyramid"
Artigos para presentes em geral

Rádios "Siemens do Brasil"
Espremedores de Batatas
Alicates, Martelos, Torquesas etc.

. Louças de Porcelana "Schmidt" e' "Real".

Tudo- isso V.S. encontrará na

CA.SA. REAL
Rua CeI. El1lilio C. Jourdan, 141

(Defrontre ao Cine Buhr]

Dr. Murillo Barreto .de Azevedo
I ADVOOADO I

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
_ Rua Marechal Deodoro da Fonseca Ns. 122

laraguá do Sul
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5ensaaionaI
Hoje no gramado da, rua Abdon Batista
Defrontar-se-ão pelo Campe,o�ato Estadual
as equipes do C. A. Baependí 'x

Caxias F. C. '(Joinville)

Não percam portanto
esportistas jaraguaenses
esta empolgante partida que será trava
da, logo mais no gramado dos azurras

Haverá preliminar ás '14 horas

3 � 1 para o C. A. Baependi o resultado da segunda partida. Guido, Nutzi, Jorge e

Adilson GB marcadores pela ordem ,� Renda - Regular arbitragem de José

Perante um público
Bernardino Andrade Outras Notas honestidade Incontêste

relativamente bom, pre- gou aos 3 x O, foi que o mente muito mais quadro apresentada durante todo
liaram na tarde de do- Baapendí sentindo asse· dentro do gramado, em- o desenrolar do prélio.
mingo no gramado da gurada sua vitória, dimi- bora repito, não apre- Enjim, as arbitragens das
rua Abdon Batista, os nuiu um pouco o ritimo sentasse o mesmo padrão partidas disputadas em

quadros do C. A. Bae- do jogo, disto se apro de jogo pôsto em prática Mafra e Jaraguá do Sul, Portaria Nr. 60pendí x Pery Ferroviário veitando o Pery para I quando, da vitória nos nada deixaram a desejar.
de Mafra, na segunua encetar uma reação que domínios do adversário. O sr, Weldémar Grubba, Prefeito Municipal de
partida em sequência ao muito embora jamais Classificou-se assim o OUT,ROS DETALH;ES Iereguä do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
campeonato astadual de ameaçasse o triunfo dos representante jaraguáen- .Local: Rua Abdon Ba- Alterar a escala de férias dos funcionários munlcl-
1955. O Baependí mercê tri campeões, valeu·lhes se para enfrentar já no tista. 1. tempo: Baependí pais, prevista na Portaria nr, 102, de 14 de �ez��
de uma melhor apresen- portanto para marcação próximo domingo, hoje 1 x O. Final: Baependí br� �e 1955, �� parte que s,e refere ao fun�lOnarlO
tação conseguiu Bem de seu tento de honra. portanto, em nossa cidade, 3 x 1. Marcadores pel,a Egldlo VOItOh!ll, Que podera goze-Ia no período de
muito esfôrço, confirmar Convem ressaltar ainda o categorisado esquadrão ordem: Guido, Nutzi, 11

a ,30 de ebrll do _corrente ano.

o resultado obtido séte que aos 35, minutns da do Caxias F. C. de JOin-1 Jorge e Adilson. Renda:
. Regl�tr.e.se e cumpra:se

dias atraz na cidade fase complementar, antes ville. Cr$. 7575,00. Juiz: José Prefeitura Munlcípal de Jaragua do Sul, em 21

serrana, impondo ao clube da consignação do único Dirigiu o encontro o I Bernardino Andrade, da I de março de 1956.
. ..

alvi-verde o mesmo pla- tento dos visitantes, e j� snr. José. Bernardino Liga Mafrense de Des- Waldemar Grubba - Prefeito Munlclpal
card de 3 x 1 daquéla com o marcador aousan- Andrade, da Liga Ma- portos.
oportunidade. d? 3 x 0, o Pery de.sper- frense de Desportos. S.S. QuadroR: C. A. BAE-Entretanto désta feita díçou uma pe�Bhdade apresentou um, trabalho PENDi: Gaulke, Eduaros baependianos não íc- máxima que Rainha oo- "penas r�gu!a�, anulando do e Octacilio; Taraato,
garam com a mesma brou horrivelmente para a meu ver IDJ.u.stamente, Piazera e Schwerdtner;desenvoltura com que se Gaulke parado receber u.m tento legitimo con- Guido, Nutzi, Jorge, Tuhouveram em Mafra, e a pelota d� presen�e. sígnado por Jorge, e com ribio e Elizardo.isto se justifica pela pouca Todavía, anahsando fria- respeíto ao "hands pe
resistencia apresentada mente o que foi os no- nalty" assinalado contra
pela equipe do Pery, que venta minutos do prélio, o Baependí agiu corre

diga-se de passagem foi somos forçados a reco- tamente. Tem entretanto
quasi sempre dominada nhecer como lógica e o snr. Andrade, como

pelos locais, e sómente justa a vitória do C. A. principais virtudes, o

quando a contagem ehe- Baependí, índiecutivel- desejo de acertar e a

Confirmando o Triunfo de Mafra Preieitura M�����a C;r.J5a::agaá do Sal

o sr. Waldemtlr. Grubba, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
Lotar no Departamento Agro - Pecuário o Motorista
Humberto Patsch, a partir deste data.

,

Comunique-se e cumpre-se
Prefeitura Municípal de Jaraguá do Sul, em 19

de março de 1956.
Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

Portaria Nr. 61
O sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
Designar Aristides Manoél Gonçalves, ocupante do
cargo de Professor Padrão "S" do Quadro Unico
do Municipio, com exerciclo na escola "Carlos Va
sei", da localidade de Vieiras no 1. distrito dó Mu-

P E R Y FERROVIÁ- nlclplo. para lecionar no 2. turno da escola "Macha
RIO: Zéca, Rainha e Jacy; do de Assis" de João Pessôa, neste distrito.
Pereirinha, Cordeiro e' Registre-se e cumpra-se
Jaeger; Oscar, Adjalma, Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuI.. em 26
Sadí, Adilson e Bôea de março de 1956.

, '

Branca. Waldemar Grubbe - Prefeito Municipal'

. .

'�i·. c�·peã��a�ó� �eNF�� E S P O R T E S
, I �or Je A.NDRADE IDisputando a terceira e de-I combate, ficando os rubros Quadros: FLAMENGO: Cha-

cisiva partida da série "me- íníeríorísados ninnérícamente morro, Tomires e Pavão; Ser
lhor de três", para se conhe- durante toda a partida. Outra vilho, Déquínha e Jordan;
cer o campeão carióca de 1955, de que na verdade a sorte Joel, Duca, Evaristo, Dida e
América x Flamengo levaram efetivamente foi "madrastra" Zagalq.
até o maracanã a maior as- do América na noite de quar- AMERICA: Pompéia, Ru
sistência já verificada em íc- ta-feira, foi o tento inicial do bens e Edson; Ivan, Oswaldí
gos de campeonatos regionais, Flamengo marcado contra nho e Hélio; Canário, Romei
cuja arrecadação se constituiu suas próprias redes pelo za- ro, Leõnídas, '.Alarcón e Fer-
em. novo record brasileiro, gueiro Edson,deslocandocom- reira. Preliando domingo no arqueiro Mário, ao passo partida que sómente
chegando quasi a casa dos pietamente o arqueiro Pom- d d E d 'B f

.

d di" ddois milhões e quinhentos mil péia. Entretanto são coisas do grama o e s t r a a que o ota ogo priva o .agra ou pe o espmto e

cruzeiros. A partida que teve futebol, e ao quadro rubro N O v a,' empataram sem dos concursos de Olivio luta apresentado ·.pelos
um desenrolar sensacional, resta o consôlo de ter lutado Despedida abertura de contagem os e Girolla, igualmente nãq dois conjuntos, pois de
culminou com a vitória justa como gigante, mesmo com déz quadros io Batafogo x teve capacidade par� resto a predominância
e merecida do Flamengo pela elementos, pois na verdade a 'A V d d d d f f'

.

dcontagem de 4 x 1, conquis- vitória coube ao quadro que Daniel Hamann e Fa-I
gua es e, numa e- marcar, nem me s m O' as' e esas lCOU eVI en-

tando assim os rubros negros melhor soube aproveitar as milia havendo transferido monstraçao de que as quando lhe apareceu � ciada .no resultado final
9 desejado tri-campeonato, oportunidades surgidas, e es- residência, para Rio do d��s defesas suplantaram maiór oportunidade, fruto sem abertura do placard.
obra iniciada pelo saudoso dr. te quadro foi indiscutivelmen-

Testo e na-o sendo POSSI'- mtldam.ente os ataqu,es. de 'um "hands penalty", Funcionou na direçãoGiberto Cardoso, e agora fi- te o Flamengo. Ad" d d 4-, Hnalmente concretizada. Con- vel despedirem-se de seus eqUIpe agu!lver eana que Q mela - esquer a .. o enconllro o snr. ary
vém entretanto, não diminuin� OUTROS DETALHES amigos fregueses e co- ,m�8mo reforçad� com? Kreiss cobrou forte em Lietz, com bom trabalho.
do absolutamente o mérito do ,,- h 'd' .' trIO central Eth, Amen- cima do �rqueiro obri� DADOS TÉCNICOStriunfo gaveano, ressaltar. a Local: Maracanã - 1°. tem." n efcl os, como deselava!D' cano e Tião, ambos per- gando a este efetuar a
infelicidade do quadro ame- po: Flamengo 2 x O - Final: o azem por este meIO, '

d f Local: Estrada Nova
ricano que já aos três minu- Flamengo 4 x 1 - Marcadores: oferecendo seus préstimos

tencentes a outras agre- e esa, mesmo porque, 1. tempo: Empate O x O
tos d� jogo �a primeira eta- Dida 2, Evaristo e Edson (con- naquela cidade. miações, não conseguiu I

fôra na verdade mal co-
F' I E

pa; Vlu-se prIvado de seu ex- tra) para os vencedores e Jaragua' Q I I burlar a vigilância do brado. Enfim, foi uma
ma: mpate O x O

celente avante Alarcón, que Romeiro para os vencidos _

do \Jul, õ 4 56. Juiz: Hary Lietz
n:um choque com Tomires foi Renda: CrS 2.492.443,40 - Juiz: I

DANIEL HAMANN Preliminar: Aspirantes
afastado definitivamente de Mário Gonçalves Viana. e Família ,Câmara Municipal do Botafogo 1 x O.

Quadtoll: BOTAFOGO:
PORTARIA. Nr. 5 Mário, .olindo e Marinho

O snr. Ney Franco, Presidente-da Câmara Mu- (Walter); Lombardi, Tar
nicipal de Jaraguá do Sul, no uso das SUas atrlbui- cisio 9 wàaer (Egon);
ções, NOMEIA CacHda Wunderlich, para exercer o André, Bubi, Pinter,
cargo de Diretor Interino de Secretária da Câmara Kreis8 e Zico.
Municipal, com os vencimentos fixados na Resolu-I AGUA VERDE: Ticó,
ção nr. 21 de 18 de Outubro de 1955. Adernar e Schünke; Pe-

Jaraguá do Sul, em 3 de Abril de 1956. reira, Liba e Vino; Age-
NEY FRANCO nor, Etti, Americano,

Presidente da Câmara Municipal Tião e J. Santos .

Placard mudo no

Agua ,Verde

•

Jogo
x Boi_afogo

ouça

antes de comprar um piano •••
um Schwarlzmann

• Apresenta 88 notas, 3 pedais, cor
das cruzadas e chapa de metal. Diver
sos modelos e vários preços. Ouça umCII .

demonstração sem compromisso.

OS QUAle V.S. PODE ADQUIRIR PELO PR�ÇO DE FÁBRICA
NUNCR eXISTIU IGURL

PARA FERIDAS;
E C, Z E MAS,
IN FLAMAÇÕ ES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPI NHAS, ETC.

o melhor som no móvel mais atraente!

Casa Lotha. Sonnenhobl

�==================��

REVENDEDOR AUTORIZADO,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO 00 POVO DOMINGO DIA'8 4�19M 4

Deutsche Beilage des "Correio do Povo"

I LÓKALES I
OLF WEDDY - PÖNICKE

Es gibt noch ehrliche Menschen

são os melhores e
- mals baratos -

Produtos da:

Indústria da Calçados
Goseh 'Irmãos S.!.

Caixa Postal, 11

r>iÀii!I'
HenJorragend bewiihrt bei:

Rheuma Hexenschuß
• I � Ischias Nerven- und

,

.

'!

"','Gicht Kopfschmerzen
! Tabletten Erkältungen • Grippe
TOgaI iet im In. _d-Ausbadbewihn_d:..em-t- eswirkt
ruclluud zuverlllseig. Selbst in bartulckigenFlUawmdeDpate
Erfolge erzielt. UlII4lbIdliah _d COt venriigli"Top) verdieat
aucl1lhr VertraueD - ........ Sie Doch heute eIaea Venac:hl

IrCTOgal.Tableu.alliadlDalleaA�thebaerhlltl. �

J.tI.RAGUA. DO SUL

,

Apotheke "Sobulz"
Haemorrhoiden

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Juckreiz Ekzllme, Fissuren.'

Haedensa (Pomade) be
ruhigt, schützt, heilt. So
fortige Wirkung, beque
me Applikation. Formel
der Haedensa - Gesells
chaft, Berlin. Zugelassen
bei den deutschen Kran.
kenkassen.

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
em besten zu den geringsten Preisen bedient.
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Pr�fmtura MuniGi�al tl� Jara�uá ,UD �ul CAoma r9 � u,n i c i pa I

REQUERIMENTOS DESY'�éH�DOS'
ta d� Reunião .OrdIDá�la de 2:-1-56

.
.' Aos vinte e sete dlas do mes de Ianeíro do ano

Luiza Debatia, bras. professor - requer exo- de mil novecenros e clncoenra e seis, pelas sete ho-
neração do cargo. ras, na sala do Forum, no ediflcío da Prefeitura Mu-

DESPACHO, - Conceda-se exoneração nlclpal de Iaragué do Sul, sob a presidencia do sr.

Leopoldo Estefano Enke, bras. - certidão Mario Nicolini reunirem-se os vereadores snrs.: João
sobre que importância de capital paga o requérente 'José Bertoli, Fidelis Wolf, João Lucio da Costa,
seus impoetos sobre Industría e Profissão. Francisco Modrock e Augusto Silvio Prodoehl. Cons

, DESPAOHO - Certifique-se talada a presença de número legal o sr. presidente
Adelia Pradi Floriani, bras. professor - 60 em exereicio declarou aberta a sessão, ordenando ao

dias de licença para tratamento de saude .. Heuer sr. 2. secretário que procedesse a leitura da ata da
& Filhos Ltda. - licença construir mausoléo nas sessão anterior, o 'que depois de feito foi submetida
sepulturas de Henrique Larsen, Germano F. A. à discussão e subsequente votação, sendo aprovada
Hanemann, Hedewiges H. Dorn, inhumados no sem emenda, pelo que passou a ser assinana pela
cemiterio municipal, sito' a séde do 2. distrito. Mêsa. O Expedlente constou do seguinte: Oficio n.

Heuer & Filhos Ltda. - licença construir mausoléo 20/66, do sr. Artur Müller, Prefeito Municipal, comu

nas sepulturas de Elza Hass, Martha Kwitsehal e nicando que foram sancionadas. Leis. Oficio n. 19/66,
Albano Hass, inhumados no cemiterio municipal concedendo informação solicitada. Requerimento do
sito a estrada Isabel. Henrique Freiberger, bras. - sr. Iosé Rosa· Requerimento do sr, Raimnndo Em
licença colocar em seu estabelecimento uma placa mendoerfer, Oficio n. 18/56, no qual o sr. Prefeito
cem as dimensões 58 x 98 com' os dizeres OASA Municipal encaminha o projeto de Lei n. 4. Reque
IMPERATRIZ de Heneique Freiberger. Oomuní- rimento do sr. Waldemar Grubba. Requerimento do I
dade Evangélica Lutherana de Jaraguá do Sul - sr. Mario Nícollnl, no qual solicita aos, nobres pares,
alvará de Inspeção, Vistoria e Habite-sé, para o a aprovação de um voto de louvor, a ser inserido
salão Paroquial. Leopoldo Grubba, .

bras. indo - em homenagem ao sr. Artur Müller que ora termina
licença eonstr. um rancho de madeira.na dimensão o seu período de gestão como Prefeito Munlclpal.]
de 3 x 5 mts. Av. Getulio Vargas, fundos. Francis- Posto em votação foi o seu requerimento aprovado
co Modrock, bras. indo - licença oonstr. nos fundos unanimamente. Foi dada livre a palavra, pediu e ob
de sua casa residencial, um aumento de 3 x 10 mts. leve-a o sr. Augusto Silvio Prodoehl, referindo-se ao

sito Estrada Jaraguá Esquerdo. Hermilio F. Ramos, requerimento do sr. Waldemat: Grubbe, onde o mes

bras. ferroviário - licença efetuar pintura externa mo solicitava uma reunião extraordlnérle, pere 'o dia
em seu prédio sito a rua Exp. Gumercindo da 31 do corrente às 15 horas, . havendo comissão no

Silva. Eugenio Karsten, bras. operario - licença mesmo, urna vez que na sessão anterior, ficou as

construir em sua propriedade, 'sito estrada Itapooü- sentado que a mesma se reeüzeríe no mesmo dia
Hansa, uma casa de madeira tipo colonial. AlfredO às 17 horas. Em seguida paseou-se à Ordem do Dia,
V. Gabriel, bras. ferroviário - licença construir em foi aprovada a relação dos requerimentos que pedem
sua propriedade ssto estrada Itapooü, uma casa Bolsa Escolar e que foram rejeitados. Aprovado em

em alvenaria. Ernst Bendack, alemão, industrial - 2a. e ultima. discussão o parecer da Comissão de
licença construir um muro em frente sua proprie- Finánces e Orçamento, reterenre ao projeto de Lei ., __
dade, sito Rua Abdon Batista. n. 55. Com a palavra o sr. João Luclo da Costa,

DESPACHO - Como requer requereu fosse dispensada a ida à Comissão, do pro-
Max Langer, bras. operário - licença construir jeto de Lei n. 4.. Foi o. seu requerimento aprovado

uma casa de madeira sito rua Quintino Boeaíuva. unanimemente. Posto em votação o dito projeto, foi
Faustino Rosä, bras. comerciario - licença construir aprovado em la. discussão. Obteve a palavra o sr.

uma casa em alvenaria, em terras de Antonio Fidelis Wolf, solicitando ao sr. presldenre, que de
Gehring, sito estrada Morro da Bôa Vista. Manoel slgnasse um vereador, para em nome da maiona,
G. dos Santos, bras. comerciante - licença construir saudar ria próxima terça feira o prefeito a ser em

uma casa em alvenaria, sito rua Av. Getulio VRrgas. possado. Sendo que, o sr. presidente designou o sr.

Lothar Sonnenhohl. bras. eomeroiante
.

- licença Ioão Lucio da Costa, para desempenhar tel :

cargo.
construir mm aumento em sua casasito rua Angelo Nada meís havendo a tratar o sr. Presidénte 'em

Piazera., DESPAOHO' - Deferido: exerclclo declarou encerrada a sessão, convocando
Artur

-

Rüekert, bras, viajante - licença. construir os snra. vereadores par� a próxima que sé realizará
um rancho em sua propriedade, sito a rua "Rio dia 28 do corrente. Não estiveram presentes os snrs.:

Branco. José Maurer, bras. industrial - represar Ney Franco, José Pasqtialini, Raimundo Emmendoer
uma parte do rio Pedra Amolar' afim locomover fer,' Erich Batista e Durval Marcano. Sala das Ses
uma serraria. Konrad Mund, bras. - licença oons- sões, em 27 de janeiro de 1956.
truir casa de, madeira, sito rüa Blumenau. Severino

.

(ass.) Mario Nlcollnl
Padri, bras. - licença estabelecer-se com botequim João José Bertoli
em Itapocuzinho neste Municipio .. Oswaldo Borges,

'

Fldelís Wolf
bras. contador - nivelamento e alinhamento para
a construção de sua casa, sito a Rua Ex,p. Gu-
mercindo da Silva. Oswaldo Borges, bras. contador
.:. licença construir uma casa em alvenaria sito a •
Rua Exp. Gumercindo da Silva. .

DESPACHO - A vista da informação como requer I
..Departamento do Expediente, Educação e

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Ja
raguá -do Sul, em 16 de Março de 1956.

.

JOÃO :M4,THIAS VERBINENN Frutiferas e
. Diretor

MUDAS,

Ornamentais

Dr. BenDo Knudsen
. Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir05, Maei,
eiras, Jabotica
beira�. etc, Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

com especialização na Alemanha

OPERAÇÕES da. Doenças do Sistema Nervoso Diag-
Dóstico - Neuro-Cirúrgico dos Ataques Cerebrais -

Epilepsia - Paralisias - Illástiea de Lacunas Ósseas do
Crâneo - Cirurgia da Dôr

Consultório:
Rua Mons. Cello n. 211·

Edificio Pugsley
Sala 90S - 90. andar

Residência:
Rua Comendo Araújo n. 193

Edificio Silva Lopes
Apto. D - 100. andar -

!)eçam Catálo-
go IlustradoCURITIBA

•

..................., ..

)

t ngrild�l!im�nlo
ALFREDO KRAUSE, senhora, filhas,

DELFINO RADUENZ e senhora, .IRENE HIN
SCHING e THEODORO HINSCHING e Ia
milia, profundamente consternados, com o pre
maturo desaparecimento de seu pranteado fi
lho, irmão, cunhado, noivo e futuro genro

GERal.8
Vêm, á público; agradecer comovida e penho
radamente, ás manifestações de pezar, recebi
das por ocasião do rão duro transe porque
passaram, assim como á rodos que enviaram
telegramas, cartões, corôas e f1ôres, e aos que
com SUÇI presença á câmara ardente e ao fé
retro, os confortaram.

Agradecem também, ao Senhor Walde
mar Grubba DO. Prefeito Municipal e ao Se
nhor Aàemar Garcia, pelos inestimáveis prés
timos, junto á Fôrça. Aérea Brasileira, pera
que o enfermo fôsse .transportado do Rio pa
ra esta Cidade, proporcionando á famiIia en
lutada, a oportunidade de ler, ainda por al
guns dtas o filho, cunhado, irmão, noivo e fu-

'

turo genro, em seu seío.
Estendem seu agradecimento eo Dr. Fer

nando Springmann pelo carinho, desvêlo e

competência profissional, que demonstrou, du
rante a enfermidade do falecido.

Ao Dr. Murillo Barreto de Azevedo, pe
la solicitude e espirito de abnegação, com que
se houve, sempre, junto á nós.

Á todos a nossa eterna gratidão.·

I
I

,
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H MEDICO CIRURGIAO ii
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii o=::::::::::::::::?::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�II sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre

li n 10> t1l\ � I lIl\ 10> JE "\Sr IE Tr» ii
ii 1.'1. Ir 1[ 1ijI, � \UI 1J]) Jl' J1\\. =11 i.l.i! CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B -

.

II CLINICA GERAL II RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158
!
r-===,,,,"" """""' II

11 LORga pratiea em Hospitais Europeus li JARAGUÁ. DO SUL - STA. OATARINA I Dr. Francisco Antonio Piccione
ii COllsultório e re1'idência: ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, M:�.D][CO
:r ii

b t' I
' . Cirurgia Geral de adultos e crib n�a" Cli--

l.·:i Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôá, 405 :'::':1: com us Ive e f)cessorlos. Y

. Lubrificação-carga de Baterias -

etc. nica Geral - Partos - Operações -
ii CONSULTAS: ii iti. 'ii Moléstias de Senhoras e Homens.
ii I!·· CONSÊRTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃO DB AUTO- ii Especialis'a em doenças de crianças
li Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 �oras II li MÓVBL B CAMINHÃO. li Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
li Pela tarde : das 14 1/2 ás. 17 1/2 horas !! II II (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

·Il.. Atende chamados tambem à Noite li n S�RVIÇO. RÁPIDO E GARANTIDO !l JESUS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs .

••"" _..;::: n II CoRupA - 8AN�A CA�ARINA
r:::::::�'::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::=::::::::::::::::::;:..--::;:::::::::::!i �:::::::::r':::::::::::=::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;!J ====\

AVÓ! MÃE! f�lHA!
TOCAS O[VEM USAR

I fLUXO-SEDATINA
(OU �EGULAOOR VIEIRA).

A MUUi[3 EViTARÁ .ilORES

AlIYI6 AS CÓlíc�S UTERINAS
Emi.)tllga�&8 com YIlntagGm pa:a
eombater II. IrrGgularidaàes das
f!J.it'1;�.ll p&rl6dlcas du sanhQras

É Calmsl1ilt O t.�ulador cleua.s
rYn�ó."

fLUXO·SEDATINA I

pela IHUI eomprowlí&de. .flcácta •
multo r.(j�I'f�d&. Deve ••r uJSade

com confiSlnça

FlUXO-SEDATINA
DCOli'l'itA..§,8 lil T6DA FARTE

1I!_1·1-·=m-II-p....,..Im-I·I·,--�!-lf�!I!!!!!!!!!!!!!!I.

1_
-,�

,,�r_tii_u,,_�-=- -II

1- Foto Piazera, I
Jaragui do Sul - Tel,efone 296

UI

l� AGORA MELHOR INSTALADO BEM
III DEFRONTE Á PREFEITURA MUNIOIPAL

I �. i
li��_:�:H��:;::�:I:::�:,�.:_!m

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANeOßA
Vennitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus lilhos e a l>ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios '

Compre hoje mesmo uma. 10MBBIGUEIRA'
.

MIIfAIfCOBA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

/ JOINVILLE-

i!!1:=:n.:;I_lu_ral 811188 IU",UI_IU_UI_UI_ ill_III_Ira

I Dr. Fernando A� Springma�n I
Formado pela Faculdade de Oiencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

CUoleá . Médiea - Cirurg�a Geral - Partos

00nsu1t6rio e Residência: Rua Preso Epi
tácio Pessôa n. 206 �ex-rel!lidencia de dr.
Alvaro Batalha).
Oonsultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

'I_IU_III_ lU SiIii 111_ I .. _IU_ IPI_III"'III_III_III_I.

I - Atende chamados de dia e a noite - i•::=IJ==nlllillll_ III _1 .. _IU_III_1t � In_III_1 I_lU_I
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Continla a pesie. A peste
suina. aftosa, raiva e ago
ra tambem das aves

con-Itinua a grassar violenta
mente no municipio, de
zimando as criações dos
colonos, sem que o Ser
viço de.Defeza possa
debelar o mal.
Aliás o Serviço de De

feza local está deixando
muitQ a desejar, pois os

que não rezam pela car

tilha do sr. Braguinha,
não podem adquirir va
cina. Para despistar,
quando chega uma re

messa, é toda ela entre
gue a Prefeitura e, quem
não for amigo do peito
do sr. Prefeito, não po
de vacinar seus animais.
Contra essa injustiça,

,fruto do "liberal" gover-

10 DO POy,O���
.

DOMINa0, 8 DB ABRIL DB 19M - SANTA CATARINA - N. 1.885 I
r�-�T"s--I A�:�ã�st�!i:S I� um

I -

-
.

(Continuaçio Ja primeira pagina) l Comunico aos senhores iii
�--- -...............__ lndustrlals que ainda não '!li

Dia do Colono. Esteve reu- no pessedísta em Jara- mílía José Jacob Martim compareceram na Agencia iiill!iil!!!n!e!!!!!!!l_.��1 '11:= iii-=E!i!::ii!!!!IlI:-=�iiii55ií

nida a diretoria da As- guá e de um funcionário votos de duradouras ven- de Estatlstica para pres- ,Regis,tro Civilsoeíação Rural, que tra- facioso, estão sendo pe- turas.
'

tarem declarações estaüs-
tou entre outros assuntos didas as providencias as ficas sobre o registro in- Artur Müller, Oticial do Re-
da íesta anual emhomena- autoridades-superiores. Aniversários. Fazem anos dustrlal referentes a pro- gistro Civil do r". Distrito
gem ao oolono, que este hoje, os srs. Alfredo Mül- dução de aguardente, Ia- da Comarca 1 araguá do Sul,
ano deverá realísar-se Grande Feslival. Terá, lu-

ler .e Miguel Schwartz, rinhas, doces de frutas, Estado de Santa Catarina,
no dia 22 de Julho. gar hoje no pateo do

residentes nesta cidade. fubã, açúcar, serrarla, ola. Brasíl.
No próximo numero Grupo Escolar "Divina Dia 10 o sr. Lauro ria, bebidas, cortumes, ve- faz saber que comparece-

daremos um relato com. Providência", um gran- Voltolini,' Industríal; a n�zianas, fabricação' de ram no cartório exibindo os

pleto do que ficou esta- de Iestíval em beneficio srta, Maura Dirce Mas- paes, engenhos de arroz, documentos' exigidos pela lei
belecido, das constitui- do mesmo estabeleci- carenhas e' o jovem Hei-'I:m�lharia, esquadrias, mó- afim de se habilitarem para
ções das comissões de mento. -Oonstará de vá- ni Behling. veis, calçados, molduras casar-se: Fósforo, Cálcio, Arseniato
festa e exposição. rios divertimentos públi.. �"

ou ,out�o ,qualquer _ramo Edital n. ,3.972, de 31.3.56, e Vanadato de s ó d i Ó
Este ano, ,() sr. Gover- cos como Tombola, Leí-I DIª", 11,. o' sr.. Edgar ,de Indúsrríe, deverão se Artur Bader Kotechela enador Jorge Lacerda Ião etc.,. Haverá chur- ,S�hmltt, índustríal em I aprese�tar c.om a maxlm.a

.
Joanna C. de Freitas

Tonlco dos convalescentes

comparecerä também a raseos bebidas cafés, RIO Molha. Na mesma f urgencia afim de cumpn- Ele, brasileiro, solteiro, I Tonico dos desnutridos Itradícíonal festa, confor- doces 'etc
' , dlita o sr. Henrique Ja- rem essa obrigação legal, operário, domiciliado e '

me assegurou o ilustre
' . ,

. .cobí, funcionário públi- Aos faltosos serão apli- residente,' neste distrito, Os Pálidos, Depauperados,politico catarinense ao Fesla na Capela de S. LUZia, co, residente nesta cí- cedas multas até Cr$...
em .Ilha da figueira, � fi- Esgotados, Magros, Mães

sr. Presidente da Asso, ,em IIlipoeuzin�o. Domingo,' dade.
"

20000,00 (vinte mil, cruzei- Ih d E t 'F
'

que Criam, Crianças, ra-
cíacão, Artur Müller, 'dia 15 de Abril, haverá] DI'a 1� :0 's'r, Bernardo ros) de acordo com os K o,t 'he I'

s aCl'? rMan��sldcoY

d' di' d St M" Ia.! o,
'd' I' Fdi' O ec e. a e ...e an e 'quíticas, receberão a to-

quoan o a su.a u broa
"

uas IJ as, ' issas, a a. Grubba Jnr" industrial ecréros el e era nrs, Bader.' 'f
- .

I d
.

VIagem a Oapítal do Es- 'às 7,5,0 e a outra à,S,
9 nesta cidade' a sra, Adé- 4,081 e 4,75,6. I E'I' b '1' soltei

m tcaçao gera o orga-

t .d horas . ". '.. 1oa-o Sa I' A I ,a, rasi eira, SQ eira, msmo com o
a O.

Lo '0 a õs terá i ',cio
lía -Pradí Flortam, pr,?- ,

n 16UO m�ra, op�rál'ia, domiciliada ,e
Soe. Progresso. Como ha- â 1 t � fessora e� Joao Pesso ,; Agente de Esterlstlce residente em Guarami- §aI.IDlglUlClDl.Olivíamos anunciado' a So grant e d �s a ;f popu dr (Itapocuzínho) e a srta. rim filha de Roberto Isi-

ciedade Esportiv� Pro
-

�on; a� o :- ri as, r� a Melita Fiedler, filha do I , dio' de -Freitas e de Ca-
grosso reslísou doming� e °tr unad,. Irot. ao ta vo sr., Leopoldo Fiedler, co- ii::::::;_:::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::'� rolina Joana de Souza.

. ,. .
e ou �os Iv�r nnen os. mereíante em,Estrada " 'j

,

fUlbtmOda t�ua t�adlClOnal Serão servídos : chur- Schroeder :':! CHÃO DE CASA .:I!I EdItal n, 3,973, de 3,4,56.
es a e lrO-!el.

,

rasco, galinhas rechea-
'

OUo Drews, e
. Pd61a mdanf�la, os 8tSéso- das, café, doces e bebi- Dia 14, o sr. Paulo ,1.1 Vende-se um na .1,1 Wally FröhlIch

Cla '08 es � ara� a a das geladas. Wunderlich, mecânico Rua Rio Branco, com Ele, brasileiro, solteiro,
CBsa de resldencla do sr" nesta cidade' a sra. Nair!! 18 m, por 58,

. II lavrador, domiciliado e

Lourino� Seifert, �eten- Bôdas de Praia. Dia 14 do Airoso' Lesc�wicz; e a II Tralar nesla uerencia.
. li residente neste, distrito,

tor do titulo. de reI, que flue!lte será uma. data Isra. Jallny M. Pereira, II ii em Ilha da Figueira, fi- Edital D. 3.975, de 4-4-56.
os recebeu fldalga��nte, festIva para o estimado esposa do sr. Rodolfo P. ij_�::::::::=:;::::::::::::::::::::::::::�:::::ti lho de Wilhelm Drews e Walmgr Aguiar Borges e

oferecendo aos V'lSItan- casal sra. Josefa: - sr. Pereira, digno agente do de Mathilde Drews. Olga RoI�il�es Schl�lÍU
tes lauta mesa de comi- José Jacob Martim, re- Banco Inco de Porto Ela brasileira solteira Ele, brasIleIrO, solteIro,
das e b�bidas... .

sidentes e.m Francis�o de União. �� domé�tica, domiciliada � I �ilitar, domici1i�do, e r.e-
A nOite houve balle Paula, pOlS que re,glstra-' D' 1'5 "" I

' residente neste distrito sldenta em Flonanopohs,
1 -

d á otn', .... d Ia, a, exma., sra, ,-ure se!lS ma es e poupe seu
, '

.' . ,', M I h' d d S
'

_,com proe ..amaçao os r ra scursu, e seus
'J tt M tt d" bom dInheiro comprando' "Da ,em Ilha da FIgueira, fI· a rua e c 1& es e ou

novos campeões" O áto 25 _anos de casaJ,llento,. orge a a ar, Igna

FAoMACIA NOVA-
lha de Henrique Fröhlich za nO. 20, filho de Aguiar

toi solene, tendo o sr. de suas Bôdas de Prata. Qonsorte ,do sr." Seme
n

, e de Ida Fröhlich. Borges a de Elvira Feijó
Artur Müller, depois de "Correio do POVO",80. Mattar, de�tacado e�e- , ;

_
Borges,

uma breve saudação pro- lidário com as manifes- ment� da VIda c?merClal de ROBERTO M, BORST EdItaI n, 3.974, de 4-4 56. Ela, brasileira, solteira,
clamado os venüedores. tações de simpatia e apre.

e SOCIal desta CIdade. �oq:: pd::Pç�eed�f::��r :�::i���: W 11 A1cYdMor t�ldaas Le k doméstica, domiciliada e

C b 't I á'
,

'

t
-,

A t d
.

. a y . J: a 1 e em a 'd t t d' t 't
�

ou e o tI u o m xlmo ço que por cer o serao o os os amversa-- gos a preços vantajosos EI b '1' It'
rell eD e nes e IS fI o, a

ao sr. Fritz Bartel Ju- tributadas ao feliz casal riante� os çumprimentos Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá. I ati ras� elr�',fodelro, Estrada Jaraguá, filha de

nior, 'com 60 pontos; 10. nesse dia, formula à la- :do "Correio do Povo", ��� aV�da °tr, ,OmtICldI� tO't e ArnoldoLeonardoSchmitt
Ih' 1:W'II' E

reSI en e Des e IS rIO, d DtT P' S h 'ttcava elro, I I m�en� em Jaraguásinbo, filho
e e 1 la fIm c mI .

doerf�r, com 59 e 2 , ca- de Manoel Maas e de Ma- Edital n. 3.97f,J, de 4-4.56.valheIro Max Hoepfner, ria Maas.' José Vicente Pereira e ,tambem com 59 pontos, Maria José Garcia
r-------------.' Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente em GuaraIIiirim,
filho de Vicente Camilo
Pereira e de Maria de
Sou�a Pereira.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

,residente nesta cidade, á
Avenida Getúlio Vargas
fundos, filha de Oderico
José Garcia e de Caroli
na Mafra Garcia.

ANO XXXVI - JARAOUÁ D(' SUL

EXC}:LEBT &S

CONTÉf\

,
'

ELEMUTOs T�BICOS

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Jaraguásinho, filho
de OUo Lemke e de Te
cla Raasch Lemke.

4-::=:=:::::::::::::::::::::::::=::::::'::'-::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::.::.�::::::::::::::::::.::::::::::=�� , h

Empr- Sul Brasileira de Eletrecidade 'S.A.
:!

JH:ArRIZ:: JOINVILLE

Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:
Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa

_
rotação, para 220/380 V, 50/60 ciclos. APARELHOS DE MJ;DI-

II' ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS
li PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES. CASTIÇAIS LO

=:ijl OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de

ii
luz e força de qualquer capacidade, Contadores GE a prazo, .

:,i,.! A nossa seção de instalações atenderà com, presteza a qualquer pedido de 1:::, ���,..---{
:I instalação' de luz e força, .. '

=i
'

n
�:::=:::=::::::--==:::���===::::::==========!".:===::::::======::::::=::-_-=====::!.J�------__--J

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
atixado pUlant� I'i dias, Si
alguem soub::r de algum im
pedimento acuse-o para os

tins, legai�
ARTUR MÜLLER

Oileta]
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:! Pudim Medeiros - A' Melhor Sobremesa fi
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