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Nola Ofiei'al do -T-r-'ês-FlagrantesPresídencía da Câmara

A Assembléia Legislativa do Estado -

já agora sob a presidência do deputado Paulo
Konder Bornheusen - que vinha funcionando
em sessão extraordinária .convocade pelo ônr,
governador Jorge Lacerda, inícíou no último'

, dia di! primeira quinzena deste mês, os tra
balhos ordinários deste ano. Está pois insta-
lada a 2a. sessão Legislativa; da êe, Legisla- I'A U" l S�h

.

1 t
tura, instalação quéTéve Tugãr'-as ffinoras

- �aQ .UDICIIII--.u.w- Qs,-.espeCl& men e·OS--e8·

presidencia do senhor colares.
do dia 15 do correnre, no Palácio da Assem- N F' d P 1O objetivo do Decreto acima citado é reter- bléia Legislaliva do Estado" Jl\ll Florianopolis. '.'

ey ranco e ten o co- e o meêmo vereador
mar e condensar toda a esparsa legislação que

. 'mo secretários os snrs. fôra apresentado em see-

tratava da obrígatorledade de expedição de do- .,

Fidelis Wolf e João Jollé. são anterior e aprovado
cumentos fiscais e outros assuntos 'correlatos 'e, Bertolí, realísou-se o�u:�íi unanimamente um reque-
principalmente instituir maís: uma via das notas . Câmara Municipal de uma sessão da Câm'kra rimento congratulatörío
fiscais, para efeito de contrôlê�iscal.

"

.� 0'00' no .,Do'onl" Jaraguá do Sul Municipal. "�ao sr. Governador do Es.

2 _ DOS DOOUMENTOS FISCAIS
L U

Nota da Dl'reteria Aprovada a áta e lido tado pelo reajustamento
, & o expedíente usou da dos vencimentos da nõ-

O presente decreto de maneira bQ.$tante clara, Pelas' informações do Exp'e'diéÍ1te palavra a' sr.:Artur Mül- bre Magistratura eatarí-
regulamenta a obrigatoriedade de expedíçäo dê que nos têm chega- ler que apresentou um nense, conforme äto re-
varios documentos fiscais: (Nota Fiscal, Nota de �g'E�Õ���ÕDÓ�� .

:Tendo chegado ao co- pl'ojéto de lei fixando cente do ·sr..dr. Jorge
Venda a Consumidor, Nota de Compra, Nota de

. ,nhecimento da Presidên. normas para a assinatu- Lacerda.
P d

-

P
.

D 1 ã d Md' teve plena aceitação., 1 E
.

ro uçao roprla, sc araç o e erca orlas cia da Câmara Municipal ra do - ivro ponto dos I!Itlveram presentes os
Transportadas etc.) por parte dos nossos si,

que o Executivo alega funci'ôtiários . da Prefei- vereados snrs. João Lu-leitores. 'Cabe- nos, 'í ,. Co '

a - DA 2a. VIA DA NOTA FISCAL o não pagamento do tura. .' cio da Costa, José Pas-
. por iss'o, informa-los .

D"t!·
'

éUma das principais finalidades do .Decreto n. de que sendo essa funcionalismo por falta uiS' proj tos requeri- qualini, Artur Müller,
9, foi instituir mais uma via da Nota Fiscal. secção deslinada a de aprovação, ·por parte 'menios iJ;Opgrtantes tran Mario'Nicolini, Augusto

Nas vendas efetuadas por comeJ;fIi.i.btes, in· dpontar às nossas
desta Câmara, do projeto sitam if(':'Câin!lra', um da, Silvio Prodoehf, Durval

dustrias ou sociedade anonima a outros comer. autoridades as falhas de let .abrindo o crédito ' Compà��: "elefQlJi� Marcatto e Raimundo

ciantes, industriais ou sociedade anonima, o ven- que forem os inle- necessário,' informa-se Catarineos� pedindÜ' aliJ Emmendoerfer.
dedor é obrigado a expedir uma Nota Fiscal, no rêsses do povo, ela que não existe nesta torisação pará majorar, Q,; ÇCONT. NA .ULTIMA PÁGINA)

minimo em tres vias, as quais terão os seguintes só virá à público repartição qualquer pro- preço dos serviços tele-,. -

,

.

destinos: a primeira via acompanhal'á a merca- quando houver caso jéto de lei Desse sentido. fonicos nó tüunicipio 'e D",r,I.:' DJ· a Idoria e se destina ao comprador; a segunda via que se (>nqulldre Mesmo tal medida é des- outro daE�sa de Luz , '. ma
será remdtida pelo vendedor, ao término de cada dentro desses prin- necessária por quanto de Corupá," solicitando M"'� .

IImês, à coletoria de sua jurisdição que, por sua cipios. Hoje, porém, esse, pagamento está aumento d preço da O'e mann
á Previsto na Lei Or�a- iluminação" pública na",

vez, a entregar ao Fiscal da Fazenda da respec- nada há a tralar; Y

Uva Zona; a terceira via ficará em poder do mas muito logo va- ,mentaria, não dependen- quele distrito.
.

Eoí Florianópolis, onde
vendedor. mos, "mexer" com o I: do ,de qualquer outra O sr. vereador �.ugu�- iresidi� e. éra diretor 9

As notas fiscais podem ser emitidas em maior caso do leite que é autorisação. to Silvio Prodoehr; apre. íPnpprlet�rlo da C�sa de

numero de vias, desde que em cada uma delas s e r v i d o ao povo Jaraguá do Sul, 19 de sentou uma indicação 'Saúde Sao SebastIao, fa·
seja meneionada tipograficamente a sua finalidade. jaraguaense. Abril de 1956. para que fosse colocada ! 3C�U na se�ana passa-

Os contribuintes 'que possuirem saldoR de no- uma tela de arame na
da .('1. dr. Dlalma MoeU-

tas fiscais em blocos de duas vias a que as de- JOCAPf NEY FRANCO I ponte Abdon Batista, pa- mllb,_i�:. '

sejarem utilizar, comunicarão 8sse fato ao Fiscal Presidente ra proteger os transeun- gtin!CO de nomeada

da Zona, que autorizará o seu uso mediante a
.

,

. J;lão somente no Estado
anexação de mais uma via da nota ou,. simples.

.

'
'

, .... màs.! tambem reconheci-
mente, a inclusão de uma folha em branco com Da Cr$ 0,60 para Cr" 2,50 o' po'rt� sl"mpla'S ·de ca':" 9.o.!!o,�a,raná e Rio Gral!-
o carimbo da firma, no qual conste QS dizeres '" ' Cl tB-o 'Sull éra o falecl-

necessários a fim de que no ato da expedição da
,.' ,"d essoa de grande

nota fiscal ela sirva como 2a. via. RIO, 18 - Finalmenle, cartas·bilhetes 2,50, car'l ximo de 2ã,p,alavras, serãt;> de ue social e politi-
foi publicada no Diario Iões postais para o inle- cobr(ldas a razão de 20 co em Santa Catarina.

4 - CONTRIBUINTES ATINGIDOS Oficial a portaria do mi- rior do Brasil 1,50, corres- cruzeiros, quando regional� Aáoentaào, .viajou pa-
Todos flS estabelecimentos industriais, (inclu. nistro da Viação, aproo pondência social 2,00, fo- e Irinta interegional. No ra 08 Estados Unidos da

aive padarias, olarias, alambiques, moinhos de, vando as larifas de pre· nopostais 2,50 no primeiro caso de haver palavras América, onde foi sub
cereail!l, torrefaçõE5. de café etc.) distribuidores mias aos serviços postais porle e 1,50 por exceden- excedentes,' será cobrada metido a uma operação.
de mercatlorias diver.sas, depositos de bebidas, e de telecomunicações, Ie, manuscriros 2,50 e a (axa de rim cruzeiro De volta, nio resistiu a

generos &limenticios, etc.) atacadistas de vários que entrarão em vigôr, cincoenla cenlavos do quando regional e mais Q,oença, vindo a falecer_
ramos de �omércio e outras .Btividades que obri- como nOliciamos, a partir segundo porte em diante. cincoenta cenlavos quando Era estimadissimo em

guem a emissão de mais uma nota fiscal. de primeiro de Maio. A Os lelegramas lambem for interegional. Os tele Florianópolis, o que bem

5. - O citado Decreto vigoJ,'trá a partir de 1. tabela que foi baixada tiveram as tarifas aumén- gramas urbanos e inler- provou seu enterro um

de MaIO do corr,ente, ano.. I.';'{', .'_, .,'
,

. junto com a parlaria fixa tadas. O regional cobrará urbanos, com o máximo· dos maiores ali feitos
, as seguinles taxas para 1,00 por palavra, intere- de 25 palàvras, serão co- até hojé.Jaraguá do Sul, 14 de A," : de 1'956. o porte simples: . cartas gional 1,50 por palavra. bradas a quinze cruzeiros A enlutada familia o

Antô....tô· .Zitnmermann 2,50, para o primeiro porte Cartas Telegráficéls No- e um cruzeiro por palavra "Correio do Povo" apre-
Fiscal��Jrazellda e 1,50 por e x c e d e-n te; turnas, que contem o má· excedente. senta seus pezames.�'�,;i _.-:. '. ...,;

'{c.'

ANO XXXVI .; JARAGUÃ DO SUL

'Em outro local desta funcionários não rece

folha publicamos uma bem seus' vencimentos
nota oficial 'do sr. Pre- por simples pirraça do
sidente da Câmara Mu- sr. Prefeito,' orientado
níeípal, que vem esela- pelos seus apaniguados
recer a tão falada falta que esperam com isso
de pagamento dos fun- obrigar os funcionários
eíonärtos por parte da a se demitirem para eles
Prefeitura. pegarem os empregos.
Esclarece a nota, que

não procede a alegação Ha funcionários que já
do sr. Prefeito de que

estão vendendo seus

não paga o funcionalis- bens e até roupas para
mo por falta de aprova- poderem sustentar suas,

familias. No entanto a
.. ção da Ieí abrindo o eré-

Prefeitura tem o dinheidito por quanto nenhum
.

projéto de leí existe nes-
ro nos cofres e bancos

se sentido e mesmo é Depois aínda diz que
desnecessario, visto a não ha politica ha ad
verba para esse fim

cons.,
ministração. Politica não

tar da lei orçamentaría. ha. O que ha é politica-
Desde Janeiro que os gem sordida.

.

Serviço de fiscalização' da fazenda
32a. Zona Fiscal

JARAGUA' DO SUL SANTA CATARINA

Instruções sôbre a Aplicação
do Decreto N. 9 de 6·3·56

Faço público as seguintes interpretações para
a uniforme e perfeita execução e aplicação por
parte dos contribuintes do Imposto de Vendas e

Consignações do Decreto n. 9 de 6 de Març-o de
,!�p����.�_�1>.�ix_º_ s�@� :,_ .

_ . ...__ _.

1 - OBJETIVO

•

Por J. QE CASTILHO PINTO

MUNDO
A crise entre árabes e sronlstes na Pa

lestina agrevou-se de ral modo, nestes últimos
dias, que a Organização das Nações Unidas
achou de bom alvitre enviar ao Oriente Médio
o seu secretário geral, ônr, Dag Hammarsk
joeld. A função do Snr. Hernmarskloeld naquele
zona conflagrada, cujos econtecímenros vêm
ameaçando a paz no oriente e no Mundo, é
a de reforçar a atuação apaziguadora do ge
neral Burns. A situação alí é de extrema

tensão, mas ao que ludo indica não haverá
guerra; se esta, porém, deflagar, será só depois
de Junho.

BRASIL
Das 8 medidas postas. em prática pelo

govêrno, com o fim de regularizar a situação
eccnôrníco-flnanceíra do Brasil, resseltam as

seguintes: Limitação de admissões no serviço
público e nada de criação de novos cargos;
economia nos gastos, só cobrindo-se as des
pesas inadiaveis; limitação de reto pare ope
rações de emprestimos nos estebelecímenros
oficiais de crédito; proibição absoluta de
financiamenlos que possarn gerar o aumento
dos preços dos generas ; congelamento de
todos os créditos especiais.

ESTADO

Fixados es preços
mínimos para OS. Cereais

,

RIO ,_:_ O presidente
da República assinou de
créto Iíxando os preços
bäsícos minimos para o

financiamento ou aquisi
ção de cereais e outros
generos de produção na

cional, colhidos no cor
reote ano, postos nos

principais centros de
consumo do pais, e que
são os seguintes:

lhores qualidades comu

mente.. " produzidas no
Norte e .Nordeste do pais
por saca de 60 quilos,
beneficiado, polido, CrS.
252,00; e nas mesmas
condições por saca de
60 quilos, em casca, Cr._
168,00. Todos' de bom
rendimento.
FEIJÄO - Cr' 270,00

por saca de 60 quilos,
de variedade branca;
CrS 254,00, das varíeda-

ARROZ - Beneficia- des de cores, ou rajadas;
do, polído, do tipo dois, Cf' 240,00, das varíeda
por saca de 60 quilos des pretas.
para a classe de grãos MILHO - CrS 156,00

'longos, CrI 468,00; para do grupo "duro" e CrS.
a de grãos curtos, Cr.. 132,00 do grupo "mole"

1396,00; em casca, dos tí- ou "misto" por saca de
pos um e dois, por saca 60 quilos das . colora
de 60 quilos para a elas- ções branca, amarela e
se grãos longos,' Cr'. . . mesclada.
312,00; para a de

.

grãos AMENDOI.f4 . - Cr$. .

médios, CrS 292,00; e pa- 120,00 por saca de 25
ra a de grãos curtos, quilos, das classes "grau
CrS 264,00; todos :.. elas- da" ou "míuda",
se e tipos - de acordo FARINHA DE MAN
com as especmcações DIOCA - Cr$ 90,00 por
baixadas pelo decréto saca de 50 quilos.
nr. 28.097, de 10 de Maio TAPIOCA - Cr$ 2,80
de 1950� Arroz das me-] por quilo.

NOVOS PREÇOS

-L O C A I S

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Municipal de Jaraguá do S.l
DECRETO Nr. 4·
Abre crédito especial

O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de
Iaraguä do Sul, no uso das suas atribuições que lhe
confere o inciso VI, do art. 74, da Lei Organlee dos
Municipios, decreta: '

Ar•.
'

1. - Fica aberto por conta do SUPERAVIT
apresentado da lei orçementerla do corrente exerci

cio, o crédito especial de Cr$ 4.300,00 (quatro mil
e trezentos cruzeiros), para atender ao pagamento de
despesas' efetuadas com a aquisição de vacinas, pe
ra o combate .

ao surro de pestes que assotam o

Municipio.
Art. 2. - EISte decreto entrará em Vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
"

Prefeitura Municipal de Jaraguá do ôul, em 17
de abril de 1966.

.

,

Waldemar Grubba - Prefeito Municipal
João Mathlas Verbinenn - Dir. do Dep. do Exp.

Adernar M. da Silva - Escriturario Z-D

L E I Nr. 9
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Iaragué do Sul, no uso das suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Munici

pio, que a Câmara Munlcípal votou e eu promulgo
a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Executivo Municipal autoriza
do a entrar em entendimento com os advogados da

Prefeitura, drs. José A. de S. Thiago e MurilloBarreto
de Azevedo, para solução dos créditos dos citados
causidicos, oriundos de honorários profissionais
prestados a Edilidade.

Art. 2. - Revogam·se as disposições em con

trário, entrando a presente leí em vigor ne de sua

publicação.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 17

de abril de 1956.
Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

João Mathias Verbinenn - Dir. do Dep. do Exp..
Adernar M. da Silva - Escriturario Z-5

PORTARIA Nr. 68
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, no uso de suas arrtbuíçöes, resolve:
Conceder 60 (sessenta) dias de licença em prorro
gação, para tratamento de saúde, a Cecilia S. San
ches, ocupante do cargo de professor Padrão "Q",
do Quadro Unico do Municipio, com perda de um

terço dos vencimentos, de acordo com o Art. 164,
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Es
tado de Santa Catarina, a contar desta data.

Registre-se e cumpra-se
Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 16

de abril de 1966.
Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

6-:::::::::::l::::::::-'::::::::::::::::::::'::::::::::::=::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::;:::=::::::::�\

ii CUniea de Olhos - Ouvidos - lariz e Garganta ii
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ii MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA I,
II . A melhor aparelhada em Santa Catarina ii
ii Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" ii
ii - J O I N V I L E - I!
�:::::::::::::::::::::::::::::-.::::::: :::::::::::: ::::::=::::-.::::::::::::::::= ::::::::::::::: :::::::::::: :::J) ,

.

NERVJUWSVHWAEVHE
AlIg,emeine Ermattung und

Bluhrmut finden rasche und

zuverlae,ssige Hilfe durch eini
ge Flaschen ArsenoferratQle der
Firma Boebringer Soebne·Mann
beim. Arsenoferratose regt den

Appetit an und wirkt Blutkoer·
perchen bildend und nervenstaer·

kend, Schmeckt gut Wld wird
auch von empfindlichen Personen

ausgezeichnet vertragen. Jetzt
auch IIls Tabletten erhaeltlich.

.

De ordem do sr. 'Prefeito Municipal, torno
público, que serão aceitas propostas até às 15
(quinze) horas do dia 18 (dezoito)' de maio próxi
mo, para promover no BAR RODOVIÁRIO desta
cidade, patrimônio da Prefeitura Municipal, remo

delação, reparos, pintura interne, instalações sani
tárias, etc.

Os concorrentes deverão apresentar as pro
postas em duas viaa, em envelopes fechados.

As propostas não deverão contar vicios ,de
quaisquer natureza, que possam suscitar dúvidas,
tais como, rasuras, entrelinhas, etc,

Oe ioteressados deverão entregar as propos
tas na Seoretería da Prefeitura, menoionando a

importância na oferta e. trazendo na parte externa III llse'. ,t-l;=-'I.:IIIII!!i!I!l!D�·!!!!!!P!�.
do envelope os dizeres: "CONCORRltNCIA PÚ- I Di,BLICA .:... REMODELAÇÃO DO BAR

.

RODO-

II
I!

VIÁRIO". 'IDeverão os interessados se dirigirem ao local

I'" .

Foto Piazera
em referência, podende ser acompanhados, de um ..

fiscal da Prefeitura, afim de averiguarem o estado
�============,-=-=-=-=--=,-

em que se encontra o prédio. Jaraguá do Sul - Telefone 296

-

ve) de maio próximo, às 10,30 horas, no gabinete
do sr. Preteíto, com a presença dos proponentes AGORA MELHOR INSTALADO BEM
ou de seus representantes. DEFRONTE Á PREFEITURA MUNICIPAL

À Prefeitura assiste o direito de recusar todas III
as propostas, caso nenhuma delas satisfaça os in- id -== Iii
teresses da mesma.(I III
.

Quaisquer outros esclarecimentos, poderão os I Atende tambem tora, a qualquer hora

I'mteres8ad�s o�te� na Secção de Obras Pú�licas, iil!_.�;_lIEiEl=-=e=:lã!!!!!!iil&iiii�=
todos os dias úteis, durante as horas do expedíente.

'

Diretoria do Departamento do Expediente, a=== •
�ducação e Ass!stencia Social da Prefeitura Muni- ;;;
eípal de Jaragua do Sul, em 18 de abril de 1956. MUD A S 1JJOÃO MATHIAS VERBINENN '"

Diretor do Dop. E. E. A; S.

j .,,-"--"�,\_.l,-'
-,

Allpiradores de pó "ARNO" e outros tipos
Fl'utiferas e

_�Bicicletas "Nacionais e Estrangeiras" Ornamentais
Câmaras de ár, Bombas Tl' Bicicletas etc. A S All L tJ L A·S 00Desnatadeiras "Westfalia', Descascadores etc. r'·

.

,

Enceradeiras e Exaustores "WALITA" e outros tipos .J A8:B.A D-E M OSS �;
Fogões econômicos "REIS" e elétricos "FAME" Laranjeiras, Pe-
Garrafas termicas "LIDER" e "CLIPPER" I cegueiros, Ka-' IAO I N f A Lt t V E·' S
Harmonios "TODESCIllNI" (Catalogo a disposição) � ,,_

.

Imagens religiosas de PRATA BOLIVIANA kiselros, Mací- r···.·..
�. f"JI�O de Ventre .�

Jarras termicas e outros tipos eiras, Iabotica- "e � molest'tas do ..

l{aól e Brasso (para limpar metaes) beiras, etc. Ro'- ;' '1 F I G A O O )1' ...
Liquidificadores "WALITA" e outros tipos .

D hll
Maquinas de costura, VIGORELLI e outras

sei ras, a las,
� ES'OMAGO ,Novidades em geral, sempre em stock Camélias, Co- \..

r ". '�i ESll."OS .\
Oleo de Peróba (para limpar moveis) niferas, Palmei- "" ...,. •••
Panelas de pressão "MARMICOC" diversos tamanhos t tc ,
Quadros de paisagens e flores .

ras, e c., e . &� �. V�,'.;
Refrigeradores "FRIGEDAIRE" p.�m�,
Selins para bicicletas e sobrecapas !>eçam Catálo-' C04!tG8s do FH..�
Talheres Inoxidavel "HERCULES" go Ilustrado

. :r

Utensllios em geral para Dona de Casa Gn-es., �õd {>:enosí1s,
Vasos de Cristal e Vidros, para Conservas Leopoldo Sel'del Oôres ao Esfom_"� Mão
Xadres "Taboas de Imbuia e Figuras" I

W9

Ypiranga (Lustre para Sapatos) "MARVEL" ",f-r..,:r·t!fo., Reten.ção de S11is.
Zivi "Artigos de Cutelaria em Geral" Corupà? -

(
-

V.S. encontrarâ pelos menores preços na ---II
Véhéle"'se em toda Pirte/

conceituada C A S A R EA L
......-----

Chuveiros elétricos "FAME" e outros tipos
A<lordeões "TODESCffiNI" diversos tamanhos
Soda Caustica "Pyramid"
Artigos para presentes em geral

CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS -- CIUANÇAS B

CLINICA GERAL

Longa pratiea em Hospitais Europeus
Consultório e residência:

Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406
f '

CONSULTAS:

:iI.
u
II
=!
ii

III Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas li

;'!., III:I!Pela tarde : ,das 14 i/2 ás 17 1/2 horas

Atende chamados tambem à Noite ii
::� ..-:;:::
:::::=:r==:::==:::::::==::::::::::::::::::::::=:::==::::::==:::::::::=::::::==i(

Pela pre5ente, declaro
que todas as palavrds de
baixo calão que alegara
para o sr. Francisco Mees,
em data de 31 de março
próximo passado, dentro
do escritório do Posto
Corupá LIda., foi apenas
que eu estava em estado
nervoso, ficando assim,
exclarecido que a pessôa ..---••----lI!II----------1Iii

I=::=::-------....----------Si! em apreço gósa por mi-

I i nha parte, como sendo
Dr. Fernando A., Springmann ! um homem honesto, tra

I balhador e compridor de
seus deveres. .

Corupá, 5-4-56.

Harry Paulo Brunkow

Proibimos terminante
te a caçada em nossos

terrenos sitos em Rio .Ir-====================I.

Cêrro II.
Não nos responsabili

zamos pelo que pOisa
acontecer aos que teima
rem em desobedecer esta
proibição.
Rio Cêrro II, 11/4/56.

GUILHBRMB BAST

AUGUSTO BOLDUAN

ARNOLDO GlBSB

WALTBR SCHUHMACHBR
RICARDO GIBSB
ADOLPO DALLMANN

Declaração
Rádios "Siemens do Brasil"
Espremedores de Batatas
Alicates, Martelos, Torquesas et.c.
Louças de Poroelana "Schmidt" e "Real".

Tudo isso V.S. encontrarâ na

CASA REAL
Rua CeI. Emilio C. Jourdan, 141

(Defrontre ao Cine Buhr)

Proibição

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

(Jliniea Médiea - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e·Residência: Rua Preso Epi
tácio Pessôa n. 206 \ex-residencia de dr.
Alvaro Batalha).

.

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
.1 _ln_III_.n .... _ "1_ 'JI_UI_II' .... I _. J ....n_ ••

- Atende' chamados de dia e a noite - I
111:=1 :=n._Ií,_. T_"'_IC1.�.II'_'L' _ldl_IDI._"'_I� ... iii

Dr. Waldemiro Mazureehen
GJ,&,SA DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica

.

geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- 'Pàrto� . Diatbermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bistpri-détrico - Electro-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e aluis.

t Danksagung
Die Familie des vestorbenen Herrn

Bernardo Meyer
sowie Alfonso Buhr und Familie

PERTUSSIN
Oas weltbekannte Mit t e I

gegea Keuchbulten, Bronchial
Katarrh wie aUe Affektionen
der Luftwege ist wieder ueberall

II======:=;;;;;;;;;;;;;============�I, zu h�ben.
.

danken hiermit allen, fuer die. vielen Beweise
herzlicher Teilnahme zum Hinscheiden ihres
lieben Verstorbenen.

-

He",orragend belDährt bei:

Rheuma Hexensch(lß
Ischias Nerven- und
Gicht Kopfschmerzen

',;- Tabletten Erkältungen • G'rlppe
Togai ist im In· und Ausland bewlhrt undãnerkamat - eswirkt
raschund zuverlliasig. Selbllt in bartuIlckigenFIillea warden gato
Erfolge erzielt. UDRhlldlich und gut vertriiglich. Togai verdient
auch Ihr Vertrauen - maeben Sie noda beute einenV_ehl
Togal.TabletteneindbaallenÂpo�ek_erhiltL �

Apotheke "Sebulz"
JARAGUÃ DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.
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OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 22-4-i9fi6

Preliando domingo no está- nos momentos culminantes do I com muito esforço e com um roso Caxias em gramados
dio da rua Duque de Caxias, prélío, pois de resto as equi- goal inexpressivo assinalado com dimensões regulamenta
na cidade de Joinville, em pes se equivaleram. Todavia por Sargento aos 32 minutos res, porquanto diziam êles,
prosseguimento ao eampeo- os responsáveis pela crônica I da fase final, aproveitando-se que o ataque do Caxias em
nato estadual de futebol, a esportiva de Joinville, anali- de um tiro de meta mal exe- Jaraguá do Sul não tinha
equipe do C. A. Baependi, sando o cotejo de Jaraguä cutado pelo arqueiro Gaulke, produzido normalmente, isto
mesmo sendo derrotada pela afirmaram claramente que a que o avante recebendo atirou em virtude das reduzidas di
contagem minima, demonstrou vitória do Caxias havia sido sem pretensão e viu a pelota mensões do gramado azurra,
a muitos o valer e a fibra do fácil e que o Baependi não penetrar DO arco completa- que não permitia a necessá
futebol praticado em Jaraguá demonstrara progressos com mente desguarnecido, isto ria mobilidade aos atacantes
do .Sul, isto mercê de uma relação ao futebol apresenta- para euforía dos caxienses caxienses. Entretanto a bem
atuação simplesmente notável do em 1955 contra o mesmo que aquéla altura viviam um da verdade é preciso que se
de seus valentes defensores, Caxias, prognosticando daí drama frente ao quadro que diga que ésta hipótese não
que não se intimidando com uma barbada pára os alví- êles próprio haviam taxado se confirmou, pois a vanguar
o cartaz que ostenta o quadro negros na peleja em Joinville. de equipe sem condições téo- da do C a x i a s em campo
caxiense, entrou em campo e E o resultado aí está 1 x O nicas para enfrentar o pode- grande foi piór, pois como
durante os noventa minutos '

jogou de igual para igual com
a famosa esquadra alvi-negra.
Pena que a vanguarda bae
pendiana não acompanhasse
o mesmo ritimo de produção
de sua defesa, e que seus
avantes não agissem com a
necessária calma na fínalísa
ção dos lances decisivos a

porta do arco de Puccini,
pois se isso acontecesse 'a
ésta hora os supostos donos
do futebol catarinense esta
riam amargando um revéz
que se concretizado, faria
plena justiça ao quadro que
pelas palavras unânimes da
crônica esportiva joinvillense
já estava derrotado antes
mesmo do inicio de prélio.
Entretanto esqueceram-se ês
ses mesmos cronistas que já
na peleja disputada em Jara
guä a equipe caxíense, mesmo
vencendo por 3 x 1, deixou
muito a desejar, principal
mente na fase complementar,
quando foram quasi sempre
dominados pelos rapazes bae
pendianos, que só não conse

guiram melhor resultado úni
camente por falta de chance

1 X O para o Oaxias
da fase complementar

Bcependl futebol
•

jcrcqucensehonrou o
o resultado do prélio disputado em Joinville Sargento autor do único tento aos 32 minutos

Bôa atuação de Salvador Lemos dos Santos - Renda Cr$ 16.680,00 -- Quadros - Outras Notas

todos viram pouquíssímas injusto para o Baependi, pois
vezes desfrutou de opertunt- sí olharmos com imparciali
dades dentro da área do Bae- dade somos forçados a dizer
pendi, e isto face a implacável que um empate seria o placard
marcação da retaguarda azur- mais justo, isto em virtude
ra, que em momento algum das magnifidas oportunidades
deu liberdade aos atacantes perdidas pelos baependianos
adversários. Nem 'mesmo os na primeira fase e principal
avantes Didi e Cleuson de mente pela atuação devéras
quem dizem maravilhas, não impressionante de sua defesa
me convenceram, principal- durante todo o transcorrer da
mente o primeiro que ostenta partida. Enfim são coisas do
o título de artilheiro do cer- futebol, mas a verdade é que
tame joinvillense, mas que o 9. A. Baependi mesmo der
nos dois compromissos habil- 'rotado hourou maís uma vez
mente polícíado não demons- o futebol jaraguaense.
trou suas qualidades de go- Dirigiu o encontro o snr.

leador, constituindo-se até Salvador Lemos dos Santos,
mesmo em figura decorativa da Liga Blumenauense de
da equipe. Agora pergunto Futebol, cujo trabalho corres

quem está progredindo e quem pondeu plenamente.
está regredindo? Voltando a
análise do prélio, verificamos
que o tri-campeão jaraguáen- Local: Campo do América
se ultrapassou a expectativa 1. tempo: Empate O x n
em todos os sentidos, com Final: Caxias 1 x O
uma atuação gígantesta, pois Goal de Sargentona verdade á disposição para R d C li! 16 680 00
a luta e a solidez com que

en a: - rlP. . ,

Juiz: Salvador Lemos dosatuou sua defesa em todos Santos, da Liga Blumenauense
os momentos do prélio foi d Fu b 1
simplesmente espetacular. To-

e te o.

davía sí a retaguarda portou- Quadros: CAXIAS F. C.:
se admiravelmente o mesmo Pucoini, Vermelho e Juca;
não se pode dizer do ataque, Hélio, Joel (Cleuson) e Hoppe;
que mesmo desfrutando de Filo, Sargento, Didi, Cleuson
excelentes oportunidades não (Carioquinha) e Carioquinha
teve capacidade para marcar, (Joel).
desperdiçando um punhado de C. A. - BAEPENDI: Gaulke,
bons lances que com maís Piazera e Octaeílío : Taranto
calma e raciocinio nos arre- 'Walter e SchwerdtDer· Cha�
messos poderiam fatalmente déco, Guido, Jorge, Turlbio e
resultar em tentos. Entretanto Elizardo.
faltou-lhes presença de espirito
e dêsse modo o Baependi na
prímeíra .etape deixou pelo
menos - em três vezes a pos
sibilidade de inaugurar o

marcador, que aquela altura
lhe fazia plena justiça. A se-
gunda fase nos apresentou o

p"O.·b.·eãO Caxias transformado em sua
a.- y organização, pois Joel passou

a atuar na ponta esquerda,
indo Carioquinha para a meia
e o consequente recuo de
Cleuson para centro - medio,
mas nem isso foi suficiente
para quebrar, o impeto de
produção da defesa do Bae-
pendi, que continuava com ����
absoluta firmesa barrando Cure seus males e poupe seu,
sempre a entrada 'da área os bom dinheiro comprando na
avantes contrários. Assim o

p r é li o ia se desenrolando FARMACIA NOVÂquando aos 32 minutos surgiu
o único tento da partida, goal

.
..;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::,:.. êsse assinalado sem nenhuma
'!1 ii expressão, mas que valeu
ii, • iI 'para apontar um vencedor,
H Bater1as ii pois �om mais alguns lances
I! :; o árbitro deu por encerrado

II F O R D
o prélio. Resultado a meu vêr �����

i! OFERECEM
II
!I '8fYfR I Cio. lt�a.
ii

l�:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::�.:

OUTROS DETALHES

Empregada
Ai está a briosa equipe do C. A. BAEPENDI, que por pouco, lá mesmo

em Joínvílle, não, consegue cortar a asa do famoso pinguim.

de BOBERTO M. BOBST

PERíODO DE, CAÇA I
I,A caça de peseeros e

aves ornamentals ou de
pequeno pórre será de 1°.
de maio a 15 de agosto.
Dentro da temporada flxa
da nesse período, ficam

'

estabelecidos pare Santa
Ceterlna os seguintes pe
ríodos especiais de caça:
De 1". de julho a 31 agos
to - lacús e leös; de 1°.
de maio a 30 de junho -

perdizes e codornas; de
15 de junho a 31 de agos
to - macucos; de 1°. de
maio a 15 de agosto - pa
ca e outras peças de pe
lo no municipio de São IFrancisco do Sul. Fica
proibida a caça das espé
cies abaixo, em qualquer
período: codornas e per
dizes, 110S municipios de
Canoínhes, Laguna, Pa
lhoça, São José, Porto
União e Capínzel; Iacunn
gq e macuco nos munici '

pios de Cenoínhas, Bi
guaçu, Ieraguä do Sul,
São José e Porto União;
jacutinga, macucos, inham
bús, patos do 'mato, Iaós,
perdizes, codornas; capi
varas, Iacupembas e bor
boletas no municipio de
São Francisco do Sul.
Proibição total nos mu

nicipios de Florianopolis,
Ibirama e no Distrito de
Lontras (municipio de Rio
do Sul). O comércio de
animais silvestres vivos,
no municipio de Taió, se
rá permitido quando des
tinados a criadouro.

fH�ricß de Carrosserias
Vende-se

Bem montada em fran
ca produção' para carros
serias de caminhões, oni
bos e pro.dutos consernen.
te ao ram�., ,

Prédio I próprio. -; Para
maiores detalhes favor di
rigir por é'ada' 'a Antonio
S. Sobrinho, Caixa Pos
tai, 477 � Joinville.

Precisa-se de uma

p a r e serviços
domésticos.Dr• Francisco Antonio Piccione

:M�.D][CO
Cirurgia Geral de adultos e críanças Clí

nica Geral - Partos - Operações ;_

Moléstias de :

Senhoras e Homens.
. .EspecialisJa ",em .doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
te oH. lUp� - SAN�A 4CA�AJR_J[NA

Devido os estragos so
fridos em meus terrenos,
f i c a terminantemente

I

proibido a passagem.
Não me responsabilizo

'pelo que possa aconte
cer aos contraventores
deste aviso.
Ribeirão Cavalo, 19-4-56.
ANGELO FRANShSKI

Informações c o m

ARNALDO SCHULZ
(Dentista)

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
I ADVOQADO I

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122

laraguá do Sul

a que dispõe de maior sortimen;
to na praça e oferece seus arti

.

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 . Jaraguã

Calçados
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I.t AgpadecilDento
A Família de

Bernardo Meyer

���G�t��L
CONTÉM

e Alfonso Buhr e Familia

agradecem senslblllzedas a todos quantos as
confortaram no doloroso transe por que pas
sou, bem como aos que, todavia se fizeram
representar por cartões, telegramas e visitas.

EICELE,NTES

ELEM1tNTOs 'l\,NICOS

Fósforo, Cálcio, !rsaniato
8 Vanadato de s ó d i o

Tonlco dos convaÍascrentes

I Tonico, dos dasnutridos
I

I Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificaçã? geral do orga-
nIsmo, com o

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOßA

t:-::.�::::::::.:==:::::.:::::.::::::==::::.••�::::::=:::::::::::::::::::;;;;=::::-.:::::::::::::::.;::�

li •• It )I ,. e •• UI e R II.·· II
li n
li JARAGUÁ DO SUL II
:; I:

�i ii
ii Medicamentos e Perfumarias il

n ii
ii sg����onç�e �o��:�t���e 11
•• II

.111 A que melhor lhe atende :1;1I e pelos menores preços ..

�:::::::::::::=:::::::::=:".::::::=::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::"",":::::::::::::::::1)
Vermifugo suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a' saúde de seus ±ilhos e a :,ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

COmpre hoje mesmo uma LOMBBIGUElBA
•

MINA,NCORA para o seu tilhinho.
E: 'um produto dos Laboratórios Miriancora

_:_ JOINVILLE

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C O C E I R A 5,
F R I E,I R A 5,
ESPINH.AS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL
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residente nesta, cidade, á
rua Domingos da Nova,

Artur Müller, Oticial do Re- 566, filha de Pedro Ribei

gistro Civil do r", Distrito ro Netto e de Anna Bauer
da Comarca Iaraguá do Sul, Ribeiro,
Estado de Santa Catarina, Edital n. 3.983, de 18·4-56.

Brasil. Alfredo Ignácio da Costa
faz saber que comparece-

'

e Helga Trlbess .

ram no cartório exibindo os Ele; brasileiro, solteiro,
documentos exigidos pela lei lavrador, domiciliado e
afim de se habilitarem para residente nesre distrito, em

casar-se: Itapocuzinho, filho de Acy
Iino da Costa e de Au-Edital n. 3.980, de 16 4-56.
guste Friedemann daAlibert Ewald e

.,.

6. E. Euclides di CUlha. São lia catarinense, sendo tí-

1 3
Edeltraut Feldmann CElt:: brasileira, solteira,inumeras as reclamações lho do saudoso Ticho Ele, brasileiro, solreíro, d

',.

d
.

'1' d
que temos recebido com Fernandes que por mUI'. ornéstíca, ormci Ia a e

,

'

comerciár.io, domiciliado e residente nesr di t lt áreferencia ao, funciona- tos anos fO,I' Delegado '_

d
e IS rIO,

resí enre nesta cidade, á Eetrada Itapocú Iílha dmento irregular das au- Fiscal do Tesouro Na- l.J'i', ,I e
rua Benlamln Constant, n"l'nhold Tríb EI Fílhlas no Grupo Escolar cíonal neste Estado. filho de Oswaldo Ewald

K... r nne s I o e

Euclides da' Cunha, em Funcionário zeloso, e DOMINGO e dê Hilda Kühlewein
de Adele Mohr Tríbess.

Retorcída.
"

competente, foi por esse Ewald. Edital n. 3.984, de 18-4-56.
O diretor apenas com- motivo escolhido pelo sr,

D.
Ela, brasileira, solteira,

Pldelís Carlos Hruschka
parece no estabeleci- Governador do Estado

d M
"." .'

doméstica, domiciliada e
e Ingerurh Klltzke

mento pela tarde, deí- para dirigir, a reparti- ,Ia" a,,s a''es' residente nesta cidade, á Ele, brasifeiro, solrelro,
xando pela manhã 'o es- ção arrecadadora de Ja- Avenida Getulio Vargas, comerciário, domiciliado e

tabeleciIIiento 'Sem orten- raguá. '

filha 'de Henrique, Feld- residente neste distrito, á

tação, Por sua vê�, pro- Ao sr. Fernandes os d L
.

F Id Estrada Nova, filho de
fasseres ha que seguem cumprimentos desta to \ ',

-- �:��. e e ucia e -

Carlos Hruschke e de Te-
o exemplo do diretor e lha. resia Wolf Hruschka.
dão aulas quando bem Para felicitações às queridas Mães, adquiram os Edital n. 3.981, de 16-4-56: Ela, brasileira, solteira,

Fes'ta Papu'lar Reellzar líndes e sugestívos cartões quepara tão' K Ab d
,.

d
.

'1' d
'

entenderem., .'

ignifi urt I erro E. Beck omésnca, ormci Ia a e
á h

.

f t
s cativo acontecimento vos oferece.

Para esse täto chama- se- oje uma, es a po- Miriam Katzwinkel residente neste distrito,' á
mos a atenção das auto- pular em beneficio do S,.eie,dade Gráfica A V E N IDA Ltda. Ele, brasileiro" solteiro, Estrada Nova, filhe de
rídades escolares, em Seminario Nossa S,enho- ,

panllícador, domiciliado e
Rudolfo Klitzke e de Ade-

Ftoríarrópelís, já' que o ra de. Fatima, de Barra Ävenida Getulio Vargas, 850 residente nesre distrito, á Ie Todt Kllzke.
senhör inspetor escolar do RIO Cêrro.

Estrada, Ieregué-Esquerdo, E para que chegue ao' c�-
local gasta o seu tempo] Haverá ehurrascada, Iílh d R' d B I

b t d t ------.---.----------_- 'I no: e rcar
'

o ecx e nhecimento de todos, mandeie futricas entre o' pro, -
um, em� mon a o res au- d T K ß k

Iessorado e em politica. rante e mt�res.sante tom- Os prómotores da Ies- 'Aos noivos e seus pro-
'e ereza rueger ec. passaro presente, edital que

':, ',' bola com valiosos pre- ta te-m recebido integral gerritores os parabéns do Ela, brasileira, solteira, será publicado pela impren-
Promotoria Pública. J'á as- mios.' apoio para a -iniciâtiva, "Correio do Povo". doméstica, domiciliada e sa e em cartório onde ,será

. 'd' p'
"

ã ó te d J
.

á residente em Rio do Tes- afixado durante r'i dias. Sisumiu O c�rgo e", ro-t Grande Festà 'de Bolão-. Na nos men e e aragua A' á' T' f Ih d O Kmotor PúblI�o da �omar- Bocíedede Bollohe C'ilube mas tambem do Estado DIVers riOs. ranscorreu to, i a e scar erz- alguem souber de algum im-
d A FI d d f d I ontem a data natalícia wlnkel-e de Maria do Nas- pedimento acuse-o para osc,a o r.. ri

.
aVIano, e Marabá em sua Séde S'o' _ e mesmo, e ora e e. W

Mac do e t ment D d f· t do [ovem Erich Schm ídt clmenro, tinsIegals
'

e,., re ' en e, . e cíal, à' Rua B'en[amín ezenas e irmas em ' "

d d C
.

'
. filho, do' sr. Guilherme'

'

ARTUR MÜLLERprOm?Vl o ,a
, omarca Constant, hoje . grande concorrído com prennos Edital n. 3.982, de 17-4-56.

'

de I�lrama paea esta. Festa -de 'Bolão.
" para a tradicional rifa ������t'N����strial em

'Rolf Rainke e
Oncial

O Il�str� r�presentan- As' 830 horas _ inicio da Associação Rural, que Faz anos hOJ'e o sr.
Glaci Ribeiro .-------...............

te da Justiça. Já exerceu do 20. d'I'a de" fe�sta, p'ros- este ano'brindará seus Ele, brasileiro,' solteiro, I G '_
"

"'!E t d d d d' Alfredo Schwartz, escri- -Jno s a? ,IversQs c!1r- seguindo a disputa, dos compra ores com OIS
vão da Coltltoria Fede- cOmere., dom. e residen.�' ,'ar(,oes '

'

.

gos p�blIcos, tendo Sido seguintes prêl,llips: um valio�os donativos, duaR ral desta cidade. em Mas8ara�duba, filho de � ara o DIA DAS MIESpor dIve�sos anos d�l�- porco do mato; 20.• uma ter�eIras de raça, ofere- Amanhã a Ólenina So- Hermann Remke e de AI- � �
" _: ,

"

ga,�o r.eglOnal de. POlICl�'1 paca; 30. ": um perú; 40. _
rectdas ,pelo sr. Gover-

nia Maria, filha do sr;
ma Reinke. .

� compre na '>

• _

Ide Ital81 e depOIS t�m um férro elétrico; 50. _
nador J?rge Lac�rda e

Faustino P. Rubini; os EI�, �rasileira� .s.plteira, � Soe. Gráfica 'Avenida ,L�.�a: •bem
. Pr0pl0tor PúblIco

um quadro. As 17,30 ho- secretáno �a Agrlcultu- jóvens,Mário � TomeHn e domestica, domiCIliada e _....,.__, -v�
�m Tlmbo.. ,

ras _ En"erramento . .ra, sr. MariO Bruzza.
Ade"mar M'u"ller.·' _..... • ....."""""'-"Correio do Povo" o

. U • A . Industria Reunidas
cumprilQenta ,desejando Hospital D. Bosco., No pró- Jaraguá irá, no dia da Dia 24, a sra. Otilia 1iI�1 lIIiiiiiiE!iIEm:z:utw 11==11 �;;!,

feliz estadia neste muni- ximQ dóiningo, em Arro. exposição, fazer uma de- SchOlitt, digna esposa do I, . "m
cipio. zeira, terá lugar a inau- monstração de plantação sr. Arnoldo L. Schmitt, . F"'brl"!ls (Sezões, M,alárias, ,"

Pedl'u exoneraça-o. DI'ante guração do Hos;>ital D.. e.defeza de arvores ci- industrial á Estrada ,Ja-

'I
' � . � Impaludi_smo _

IB d 1 1 1 t raguá. '

. ',Maleitas, Tremedeira,
das perseguições que lhe osco aque a ooa 1-'. rIcas.

, D' 25 S M t
move o sr. Pref. Munici- dade. Outra firma de Floria- la, o sr. eme, a' - CURAM-SE. RAPIDAMENTE COM ,,-,

A' 1 'd d tá' no'p l'
'

f á d tar, comerciante nesta
" C

..

1-"paI, pediu exoneração'do
'

so eDl a e er a/ o IS ar uma e-
cidade; Carlos e Tusnel. 8psulas Antlsesonlcas

cargo de Professor de p�esença das autori��- mo.nstração de co�bate d M tAtdes estadoaes e mumcI a Insetos por melO de a ayer � a sr a. s a I" MI·nancora" 1-'Educação Fisica Munici- .
..

"

.

-

.' .'
. Bruch, reSidente na Bar-

_. ...;
Palo sr. Adolfo Hermann paiS, devendo ser abrl- fumaça qUlmlCa. d R' C

A ••

IS h 1
.

h 'á h Ihantada pela ,banda do
'

'. ..

ra o lO erro.' MI Ern Todas as Boas Farmácias Ic uze, que VlD a J a
230 B C d BI

' NOIVado. Em JOlDvlle, onde Dia 26, o sr. Rui Fren· !!.
longos anos exercendo A'

, . pe d uOmentau. atualmente reside ajustou zel. Na meSIDa data o III É) um produto dos Laboratórios MINANCORA Io rev. a re reses. '
. !IIesOsesncarrlS�coh'ulze que por

Satler somos gratos pe- nRuP�lasDcoml i1 genft.lllhsrdta. jovem Herculano de:.
, . '.

m. , l't egma eg mann I a o Freitas. Pereira, .f,ilho do. RI - JOlDvtlle ---:- Sta. Catarma -

fori>a da lei era tambem o convI e com que nos
I L Id 'Bd' II

')'
_ honrou casa eopo 0- vJrges sr. Altmo Pereira, mUI r:iliiF-5!=!Ii!!!!i!ii;�!IEI!;Ii!i!!!!!!!i!·=-=-..-i;-mz::;-ilEiiEiiE

P :profe!3sor de educaçao' Paul Delgmann, o jovem digno Ooletar Federal.
fíSica dos clubes espor- Dia do Colono. Está dis� Cleci Vieira Leopoldo fi- desta cidade.

---------------------

tivos e de ginastica do pertando grande interes- lho da Exma. Sra. Vva. Dia 27, a sra. Joana derlJch; o sr. Guilherme ProibiçãoClub� A. Baependi, era se a festa do "Dia do Odila· Vieira Leopoldo, BIosfeld, esposa do sr. MoeHer, comerciante em

p'essoa grandemente e�- Colono", que coincide professoro aposentada, que Erico BIosfeld, comer- Três Rios do Norte e a Proibimos terminanfe
tlmada no nosso melO tambem com o 800. ani- por muitos anos lecionou ciante nesta cidade; a menina Dorothi Terezi- mente a caçada, tirar ci

s?cial, .

onde era a prin- versário da fundação de no G'rupo Escolar, Abdon sra, Lidia Wunderlich, nha Mascarenhas, pó, ,palmitos, lenha ,elc.,
clpal fIgura nas festas Jaraguá. Batisla desta cidade. esposa do sr. Paulo Wun- Dia 28, a sra. Otilia �m nossos terrenos silos
sociais e de caridade. Nicolini, esposa do sr. em Rio Molha.

Mario Nicolini; a srta.
Wally ·1'omaselli e o me

nino .Alencar R. Bräuér.
A todos OB aniVersa

riantes os cumprimentos
do "Correio do fovo".
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Coletoria Estadual. Já se

eneontra entre nós, ten
do assumido o cargo
de Coletor das Rendas
Estadoaes o sr. Zenon
da Silva Fernandes, que
exercia identico cargo
em Creciuma.
O novo titular da co

letoria descende de 11ma

velha e tradicionaJ fami-

,::�i:

I?i
�r'"

:.�:.

:' �i

':� ,,::

BELOS E DEMAIS

anceDES OO'�

OURO CABELlJOl
.Casamento. Realisou - se

·ontem nesta cidade o

casamento do sr. Affonso
Schwartz com a srta.
Erna Steindl.

Não nos responsabiliza
mos pelo que possa aeon

t-ecer
.

aos que teimaram
em obedecer eslél próibi·
ção.

Rio' Molha, 16/4/56.
ARRUR ALDROVANDI

BRUNO ALDROVANDI

l-I\URO ALDROVANDI'

r=====p�d�;;:;=M;d;i�;�=A��M=;ih-;;=S-;;b�;�e�===='l
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•

não deve faltar em casa alguma!

@ §a�ãl.o (Marca Registrada)

Virgem'Especialidade
dia, CKAo W!Ell1ElL KN]))lU§I�llAl JJoRlDlviHe

•

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


