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ANO XXXII _ JARAGUA DO RUL

' als do 'digno vigário, se-

Domingo, 3 de Junho de 1951 Sta� Catarina - N. 1.645 guindo-se com a palavra,
numa saudação pessõal, o
sr. dr. Luiz de Souza, Se
cretário da Segurança Pú
blica.
Em' nome da Paróquia

, cretérío da Educação, te-
e Seminário de Brusque�

legrafou ao sr. Prefeito
onde o homena�eado foí

Sob a presldêncla do Municipal, ponde a dispo- professor de lat}m, falou

Agora .que s� r�stabe. vo, que surgiu ultima- penitentes, que querem
er. Ney Franco esteve reu- sição e pare ímedietal o rev

..
Padre LUIZ Gonza

íecen o íntercãmbío c�- mente, e� certas zonas suprimir a força a lín- nlda a Câmara Municipal, construção mels dois pré- ga �te!�er e em nome. do

merCIal entre o Bra.sIl nas �olomais de Santa gua e os costumes e a8 que tomou àS seguintes dios pré-fabricados, além ôemínérlo de .COrupa, e
e a Alemanha, comvem Oatarina, especialmente tradições dos alemães e deliberações: Aprovar em do que já está em vías de dos sacerdotes Jaragua�n
tomar as �rovidênci�s na maíoe e mais prós- seus descendentes eon- última discussão o projeto ser edificado em Pedra de ses o rev. Padre. Rauhno

para que sejam provei- pera colonia de origem vem lembrar o q�e dís- que autoriza a venda 'dos Amolar. Um dos prédios
Buzzarello. Por ülrímo, o

tosas, para ambas_as alemã, Blumenau, onde se o Departamento do terre��s .

do Pafrlmô�io será construido em Vila rev. Padre Alberto agra

partes, as r e l a ç o e s certas autoridades se Estado Americano' ou Munícípal; aprovar a 10- Chartres.
deceu a.homenagem doe

r,eencetadas. Antes da comportam como sí a Ministério das Relàções dícação do vereador Her- Afim de verificar a 10- seu� amigos e a �olabo
última guerra, como é Alemanha Ocidental aín Exteriores, segundo je- bert. Schneider, para_ me- calisação dessee prédios raça? �a populaçao. �o
sabido, era a Alemanha da fosse governada pelo legrama de WashÍiigton lhorla da estrada (ja Ser- estiveram em Jaraguá os l!1uDlciplO as suas IDlCI�.
o nosso maior freguês n�zismo e não con�tl- de ·29-'" de Abril "quem rinh_a,; aprovaçã� .da i�di- snrs. dr. Carlos' Alberto

nves. Segulo-se uma .no!'"
na Europa, assim como tuísse uma repúbbca dominar a Alemanha ceçee do sr. Mérlo Níco- Godinho, arquiteto do Mi-

rada de arte com reetrau-

o Brasil o maior cliente democrática, igual á poderá dominar toda à- linl, mandando inserir um nístérlo de da Educação e vos, �audaçoes. e repre-

da Alemanha na Amêrí- nossa.
/

Europa e o destino da voto de congratulações pe- profeesor Teodósio Wan- sentaço�s teatrats,

ca do Sul. Embora a A esses, jacobinos im- civilização". f "[lo 25° aniversário da sa- derley, Inspetor das Es- Paranmf.arllm a data o

Alemanha O c i den t a l, O'fação sacerdotal do rev. casal Jose Emm nd f
(lo celas Normais. .

e oer er

única com a qual pode- Padre Alberto [acobs. Es· e sua digna, esposa dona

mos comercia!",' tenha NEY F R A N C O sa indicação teve um adi- Val sair a ponte Augusta emmendoerfer.

perdido provisoriamente tivo do líder Oravíaáo Tis- ,

'

F' •

uma terça parte do seu' N
si que solicitou a desig' .o sr, «:".g..•.elíx ôch- Club Attético Baependl

território. A Alemanha sar

o :��s8;! ���: nação de uma comissão mlegel?w ,a OfICIOU ao SI'. O. Club Atlético Bae-

O r i e n tal; atualmente versärío natalíelo o
para representar a Câma- dr. LUIZ de Souza,

.

res- pendi, por íntermédío
:

de

ocupada e controlada sr. Ney F r a n c o
ré nas homenagens que pendendo p.elo expe�Ien_te seu diretor da secção de

pela Russla, ainda a ilustre Presidente
serão prestadas ao digno da Secreta�Ia. de Vlaçao ginástica e por nosso In-

República do Bonn com da Câmara Munici-
vigário de jaraguá. A Me- e Obras Publicas, de. que termédlo têm a súbita hon-

os Reus quasi 45 milhões- paI e serventuário
Sél, associando-se aos pe-

dentro �m breve sera
A

re-
ra de' convidar todas as

de habitantes, entre an- da Justiça nesta
didos feitos,'designou os con�trulda a ponte sobre sociedades desportivas, es·

tigos residentes. e des- srs. vereadores Adolfo? Ru;> Jara.gua, para o que colas e o povo em geral

locados, constitue u,m
comarca. Bmmendoerfer e Mário Ni· Ja fOI destmada a verba .

. . .

I d d I para aSSistir a grande fes-

mercado de exportação Elemento de um 'colini para comporem a
IDlCla e uzentos m i

ta popular esportiva, que

e importação, de, valor largo prestigiO po-
comissão.' Por último a

cruzeiros. promover� em sua praça.

extraordináriq. A Ale- litico e áe grande Câmara rejeitou a indica- Vem mais um fllprodutor de desportos, sito a Rua'

�anha ne_cessit.a, i.�t.O I
destaque social, re- ção do sr. vereador Alvi- Abdon Balista, no dia 17

tive ocasiao de -averl- ceberá êle as jus- no Seidel,_ referente a ca· O sr. DIretor do'Fomen- de Junho do corrente ano,

, guar .. qua�ö.'�:Já ...�itl�e ,w.. fe!iC?��ç��!t ,de_ pinação das .estrada.s. O to Animal poz a· disposi. constando ,do programd,

em 19.49,' .... de mu\t'Os 8eus1.li'fimêl'U�'1mi1.. �.. ,41aJaQ�ö..{êit-Jus. .. ç.á(Lda· Prefeitura mais um .�.�-

produtos brasileiros, en- gos. O '�Oorreio do tificqç&'o de, voto. pois vo· tóuro da r'óçá
-

'horariáez�, ßS1�e!s:oo�0�é��,_'
tre os quais ,basta' assi- PQvo" tambem lhe tara também pela reje�ção o qual nestes dias será sentração, na praça de

nalar: café, ar:roz, açu- envia os melhores votos de felicidades. em vista das ponderações transportado de Lages pa- desportos, do juri e esco-

car, couros, fumo' de
do parecer do relator, as ra aqui. .<

lares dos estabelecimentos

folha e madeiras _ os quais achou justas. Nessa Adjunto do dr. Promotor Ptbllco de ensino do Ginàsio São

quais o Brasil lhe pode Pelo Trl-bun''ai de Ju:s' '!I'.ç'a ocasião o mesmo verea- Luiz, Colégio Divina Pro-

fornecer com vantagem.'
t: dor pediu a retificação da Foi nomeado adjunto dó vidência � Grupo Escolar

Por outro lado, está a
' nota publicada por êste dr. Promotor Público des': Abdon Batista, que com-

Alemanha com as suas O Egrégio Tribunal de I deu prOVimento ao mesmo, jornal e reterente ao preço ta comarca o sr. Paulino petirão nas diversas pro-

industrias' reconstruidas, Ju�tiça do Estado, p'ela sua mandando .suspender a do arroz. Disse o orador, Pedri. vaso

em condições ,de nos Camara Criminal, em ses- execução da ,pena, pelo que pedira ii elevação do Comunidade' do Cemitério 2.) - 8,30 :- Inicio das

vender, a preços vanta- são realizadll a 15 de maio que foi o' réu posto em Ii- preço do arroz em casca Brustlein provas: a) - Corrida ná

josos, máquinas,
I ferra- p. passado, reformou sen- berdade sob sursis. ou a diminuição do preço extensãQ_ de 75 metros,

gens e veiculos e per- te�ca do. �xmo. Sr. Dr. no varejo. Comunica-nos a Comu- para meninos; b) - Corri-

tences para a ,nossa JUIZ de DIreIto desta Co- Ainda em sessão réali- nidade do Cemitério Brus- da na extensão de 50 me-

lavoura é nosso parque marca, que denegou a sus- zada a 18 d� maip p. pas- Dr:. Lqlz de Souza tlein, da Estrada Itapocú tros, para meninas; c)-

industrial. pensão condi:io�al da pe- sado, dita Câmara Orimi-
.

" . e a ha pouco reaberto, que Saltos de extensão e al-

Cabe-nos agora tomar na de detença� Impost� a nal, tomando conhedmen- Est�ve'et:nJaragua, cn- foi eleita, a seguinte dire- tura, para meninos; d) -

as medidas necessárias Helmuth JacobI, comq ID- to da dpelação interposta
de, velO tomar. parte nas

torja: Presidente de honra, Saltos de extensão e aIr

para} que, alem das pro- curs? no art. 121, § 3.r:, do também, pelo Dr. Arqui-I
homenagens· prestadas ao PrefeHo Artur Müller; Pre- rura, para meninas.

vidências de' caráter CódIgo �enal, por senten: medes Dantas� em favor
rev. P�dre Alberto, ..o sr.

sidente, Ofto Schneider; 3.)�· 13,00 horas:., VOe

econômico, se baseiem ça ,do Tribunal do J u r I de BartolomeU Spézia e ��C����i:e d�ouS:g�����: vice.
• rr�deri.co Staud!; ley entre' os escolares do

!ls nossas relações �u:qll desta Comarca. . Ambrósio Stringari, refor- Pública.'
'

.

SecretariO" �uIlherme So- Ginásio São Luiz It Gru-

campo cultural de mutua
.

.

mou a sentença ab- hn; TesoureIro, C a r los po Escolar Abdon Balista.

compreensão e amisade. Tomando. conheCImento solvendo os apelantes da COllstruçlo de Prédios Escolares Maylitr� e Conselho Fiscál, 4.) - 13,45 horas:- Vo-

Para tal fim torna _ se do recurso mterpos!o pelo condenação que 'lhes fora
. Wolfgang Reichert, Gui· !ey entre alunas do Colé-

mistér que as associa- advogado Dr. �rqullpedes imposta. O sr. dr. João José de Therme Schuenke, M a X gio Div' Providência.

ções' comerciais 'e in- Dantas, a refert�a camara Souza Cabral, digno Se- Reichert e Max Ziemann. 5.
.

�as:- Gi-

dUstriais; principalmente Festa jubilar do rav. P. Alberto
80 es·

no Sul do Brasil, fundem - A '

de"
'

-

c ção

cursos para a aprendi- Produçao �grlcola ,do Estado Como haviamos anun;" d� àiJ �ae-

zagem do alemão, ao S
.

t C
ciado, tiveram o maior p,endL �,

'

par do inglês, afim de
.

an a . atarina
.

brilho as festividades do 6.· 15,00 hor�s: Ginás-

dispormos
.

de agentese" I ." .

25° aniversário da sagra-
tica em apêirelhos de bar-

êOrrespondentes idoneos Em. con.formidade c?m va'l&r de, Cr$ 2.370,oo;'ar- cevada, 1.744 toneladas, ção sacerdotal do rev. Pa ra paralela e saltos de

e capazes 'para a mis- os estlmat!VOs do Serv�ço roz, 74.637 toneladas; 110 110 valor de Cr$ .... dre Alberto Jpcobs, vigá- trampolim, pelos atlétas do

são em vista. Tambem de EstafÍstlcd da Produ�ao, valor deCr$ 99.516.000,00; 3.487.000,00;' fava, 146 to- rio da Paróquia. C. A. Baepen(if.

deverão os ginásios, tal do Ministéri" da Agncul- aveia, 917 toneladas, no neladas, no valor de Cr$ Pela, manhã, houve mis� 7.) - 16,00 horas: Di-

qual já se faz na capi- tura em 1450. o Estado �e valor de Cr$ 1.651.000,,00; 216.000,00; feijão, 50.919 sa solene, com a assis- vers�� jogos infantis entre

tal da terra do _Preei� Santa Catarma produzIU banana, 10.013.000 cachos, toneladas, no valor d. tência de sua excia. revd- as crIanças presentes mt

dente da R e p ú b 1 i c a, os yegetais adiante, de�r no valor de Cr$ ..... 91.654.000,00; fumo, '9.649 ma. D. Inácio de 'Ribeirão praça de desportos.

Porto Alegre, incluir o criminado,s: - abacaXI, 55.071.000,00; batata do- toneladas, no valor de Cr$ Preto, Bispo Coadjutor da 8.) - 20,00 horas:- .Ani

alemão além do inglês, 722.000 frutos, no valor ce, 198.336 toneladas, no, 38.531.000,00; laranjas, Diocese, lendo proferido mada soirré na séde do

como matéria nos cur- de Cr$ 1.011.000,00; al- valor de Cr$ 63.468.000,00 312.457.000 frutos, no va- o sermão congratulatório C. A. Baependí, franquea-'

sos dos estabelecimen- fafa, 16.945 toneladas, no (produção mcÍximaem todo 19r de Cr$ 21.872.000,00; o rev. Padre Maqro. da a todos os. presentes

tos secundários dos Es- valor de Cr$ c pais); batata ingleza, mamona, 10 toneladas, no Após a missa foi ofe- no correr do dIa, na pra-

tados do Sul especial- 15.250,000,00; algodão em 33065 toneladas, no valor valor de Cr$ 14.000,00; recldo a todos um café no ça de desportos.

mente S. pauÍo, Paraná, caroço, 50 toneladas, n� de Cr$ 35.704.000,00; ,ca- mandióca, 1.465.406 tone- Salão Cristo Rei, tendo o Dura.nte o dia, haverá

Sta. Catarina e Rio valor de Cr$ 166.000,00, fé, 3.065 toneladas, no va· ladas, no valor de Cr$ aniversariante recebido as completo serviço de bar

Grande do Sul. pluma e caroço de algo- lor de Cr$ 18 332,00; ca- 258.937.000,00; m i I h o' saudações (los escolares e e café, churrasco ao es-

Não nos esqueçamos dão, 17 e 33 todeladas, na de assucar, 1.138,991 387.741 toneladas, no va- cumprimentos dos fiéis e peto, rifas, rod� da forto

ainda que, para não respectivamente nos valo- toneladas, no valor de Cr$ lor de Cr$ 342.504,000,00; amigos. na, tiro ao alvo, bolão,

perturbar as relações de res de Cr$ 166000,00 e 75.733.000,00; c e b o I a, tomate, 484 toneiaJas, no A noite houve um ban- etc:, ao som de agradável

harmonia entre os dois Cr$ 15.000,00; alho, 1.286 4.030 toneladas, no valor valor de Cr$.....
' música.

paises, devemos elimi- toneladas, no valor de de Cr$ 8.222.000,00; cen 237.905.000,00; tungue, 97
Enlraua: Para o campo:

.
nar o novo movimento Cr$ '5.120.000,00; amen· teio, 4.371 toneladas, no toneladas, no valor de Cr$ toneladas, no valo de Cr'.

Homens Cr$ 3,00 - Se-

nacionalista intempesti- doin, 1.247 toneladas, !O valor de Cr$ 6.557.oõo,00; 156.000,00; e uva, 21940 35.104:.000,00.
'

(Cont. ne última pegine)

Para as bôas ralaçõas antre o Brasil '8 a Alamanha ,l O C A I 5
Palestra realizada na Rádio Emissôra Continental do Rio de Janeiro

pelo CeI. Marcos Konder
'

Câmara Munic!pal

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO .. 2.

'
..�s.} NEY':@.RANC0· ·:�..h t: .'

' ••

MÁRIO' NICOLINI;'" -

i�".._' . ,WILLY G. GESSNER ' ,

�

.�" oi . t�, �

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO. DIA 3-6-1951

Pr�f�itura Munici�altl� Jara�uá no Sul Arados JaraguáREQUERIMENTOS DESPACHADOS ....._-----------=;..._..-

Lauro Voltolini - Como requer Passe-sé o ates
tado em separado - Oeoílía Ayroso - Proceda-se ao

nivelamento' e alinhamento requeridos - Francisco
Winter - Sim - Ricardo. Schiochet - Cancele-se -

Frederico Bosshammer - Como Requer - Ooméreío ]
e Industria H. Jourdan SI.A· - 60mo Requer > Hen
fique Krause - Sim - Alberto Baumgartel - Como
Requer - Alberto Neumann - Como Requer, de
pois de pagos os impostos devidos - João Emmen
doerfer - Sim '" Edmundo Lombardi - Sim - Be
larmino Garcia - Sim, como produtor - Arno Kanz
ler - Como Requer - Henrique Jacobi - Como Re-

,

quer - Bernardino H. da Silva � Sim (' Vit6rio Las-
Decreto N. 24zarís - Sim - Evaldo Líermann - Como Requer - JOSÉ M. MULLER & elA. LTDA. .

Balduino Schmidt - Como Requer - Edwiges Nao-
. O snr. ARTUR MOLLI�Rj. Prefeito Municipal de

low - Como Requer - Bernardo Grubba S/A - Co- Iaraguá do Sul Ieragué do Sul, usando das:;:aldbuições contidas no
mo Requer - Anna Behling • Como Requer • AI· § único do ertígo 4. da Leln. 10 de 14 de Março
fonso Feiler - Como Requer, de acordo com a in- ·1I........ iiiiiiiiiiõiiiiiõ ..,..J1 de 1951, decreta» o""

-

formação. Werner Weber - Como Requer - Walde-
I Art. 1. - Fica aberto um .crédlto especial de

mar Streit - Como Requer- - Roberto Lavin ..; Como

O W�d8ml·rO' .Mazure'chen '

e-s. 550.006,00 (QUINHBNTOS B CINCOBNTA
Requer - Rudolfo Schwarz - Como Requer - Basí- r MIL B CINCO CRUZEIROS) para .015 pallamentos
lio Pereira - Como Requer. • seguintes:

H. Kopmann - 'Como Requer - José Carlos �.I. ai' ••_al a) Fara pagamento de RES-
Gerant • Gomo-Requer - Angelo Benetta - Como � - v., TOS A PAGAR 600.000,00
'Requer - José ROdrigues Mlranda > Como Requer - Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ b) Despesas de juros e se-

,

Adi Vargas - Como Requer �, Guilherme A. C. Gae- Clínica geral médico _ cirurgia de adultos e creanças los do impréstimo 60.005,00'
dke & Filhos • Oaneele-se - Müller & Ersching· _ Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas Art. 2. - A despesa correrá, Cr$ 600,000,00 por
Como Requer - Gustavo Tank - Como Requer -

_ Indutotermia _ Bisturi-elétrico • Electro-cauterização conta -do Imprésrlmq contraido com o BANCO NA-
'Alfredo Reck - Como Requer - Jose Carlos Ge- I -RâíosJnlra.vermelhos e azuis, CIONAL DO COMÉRÇIO S/A. e Cr$ 50.005,00 por
rent - Como Requer - Comércio e

.

Industria Brei- conta do excesso de arrecadação do' c/exercíclo. .

thaupt S/A - Como' Requer -_Vva. Maria Zeh - Oo Art. 3. -' Este decreto entrará em vlgor na da-
, mo Requer - de-se o atestado em separado - Vic- O ANJO PROTETOR PE SEUS FILHOS É A I ta <Je "sua publlcação, revogadas as dispcelções em.
tor Bachmann - Oomo Requer - Joaquim Athans-

LOMBRrGU IRA MINANCORA
contrario.-

sío - Como Requer;. uma' vez que construa a fossa E." , Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sill, 23 de:
ceptica nos moldes da planta aprovada • Industria Maio de 1951. "

Comércio' Frigú -Ltda.. Como Requer - 332 -. Fá- Vermiíugo suave e de pronto
.-

ARTUR MULLER - Prefeito Municipal.
brica de Carreteis Santa' Teresinha S/A . Em v!sta efeito Dispensa purgante e dieta!

.

da informação, mantenho o lançamento. De-sé cíen- SERVE PARA QUALQUER IDADF.f CONf9R-
'

I'
'

.

cía ao recorrente.
.

ME o n, 1, 2, 3 e 4 t
.

-

'

Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Muni- Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
'

,Dgril'dOOI-m.°01,0,cípalde Jaraguá du Sul, 22 de maio de 1951. Evitará muitas doen;:�édits0upará dinheiro em I:L I:
_

ADEMAR M. DA SILVA Profundamente consternados comunica-
E P R IE d D E E A S Compre hoje mesmo uma LOMB,BlOBEIRAso. «», esp. p xp. O �.""

• .IRARCORA�para o seu filhinho. mos aos rrossos parentes, amigos e conheci-

�,�I·�__f_ri_m__pr_o���.t���d�t�k�,_\_��t�i_at_t_ri_�_M_�_a_oc_o_r_a_� =����---
, "A rn a i'san t i 9 ä:"

., "0 IIÍ"

1
fale-cida' no 'diã 16 de Maio na idade 'de 73 .

� M' U- D" A 5 anos, 9 meses e 6 dies,
Av. Getulio Vargas R. 218 - JARAGuí DO SUL - S. c.

I. Agradecemos a todos que nos prestaram
D

..

t
..

tra se <,

,

auxilio e consolo e que' acompanharam a fa�
rogas nacronais e es rangeiras, eneon -

, F R 17 T I F E R A S E O R N A M E li T.A I S

�
lecida tá sua. última morada. Especiahnentea disposição do distinto público,a� ri

.

serviço criterioso e Preços M6dicos. II Laranjeiras, Pecegueíros, Kakíseíros, Maciei- agradecemos ao sr. Pastor, Schneider pelas
� ...............�--__.._........_.

, I J b tí beí t R
.

D hli palavras consoladoras proferidas no lar e no
ras, a o ica eiras, e c. - oseiras, a as, cemitério.
Camélias, Coniferas, Palmeiras, eto., etc 'Bm nome dos sobreviventes: '

-
.

[ LEOPOi:: :::�:.�d°CorupA Jlnava,h••_MáCh::-p::el�:'::'::��
::as".? 8&'.'''''''.7. •• cortar �ab�los, martelos li Nas suas compras n
,. F' A ,. -I

pare cerptnretros, serrotes li prefira sempre ii
Fabrica de erramentas. grlco as diversos taman_hos d� pro- ii

f
li

DE PEDRO RENGEL
.

..' cedência alemã (ôollnger) ii C ß f B ß U f H IIv.. s. encontrara na ii ii I
L

- �
CASA REA,. "�::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::{r'Estrada..Jaraguà Esquerdo

JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA
• Executa-se qualquer s.erviço de ferramentas 1T::::'::::::;�;:::::::::::::::::::� --..;...---.-----agrícolas para uso de .lavouras, como: • ii

<

li Formas para pudins,
Machados, Bnchadas Foices etc. !!AN' TARTICAII Banho Maria e ou-

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer'pédido ii
.

. '. ' II tras
.

de folha flan�res
I
...

- • n n
n

n ,___ ii II Chermgas para. enfeItar
a &Fra a a Ba a L e !IH b'd H Lid li bolos; out;os artIgos v.s.

!II&El=�i�Ii_n:u:!!!iI!!I'!aII�i!!!!!SII!IE!!I!E!!:Ili
ii

e I as �ss a. ii enc�mtr�r� _na. _

I Dr RENATO WALTER
.

��:�::::::::::::::::::..-=::::::::::::::::::::::::::::� I <� - QASA..:::BEAL

I
·

M·ÉD.'ICO
.

g _ _�---,
I CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS BOM PARf\

I
..· DE SENHORAS - ,PA�TOS TODAS AS IDADES

I� -, . ULTRA SOM - T.ratäment� moderno e efi-
' .

C A L C A DOS • 1 d It d D A alegria Infantil em casa, na escola e nos
ciente, pe as on 8S u ra-sonoras, as ores e

brinquedos é indicio de saúde, vigOr e

I
I R G O II- Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- energia. O BIOTONICO FONTOURA,

Ih i b t "s

I
bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos, :.:.��=��:=:===São 08 me ores e ma s ara o

I inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. te,bomemtodolosperlodosdavida.

PRODUTOS DA:
_

... Afepções da peje, fÍ!'tulas, var!zes e úlceras re-
INDÚSTRIA DB ,CALÇADOS OOSCH IRMAOS S.A. I beldes. Asma, afecçoes do estomago, etc... B lOTON I CO

CAIXA POSTAL 11 _. MASSAGENS EL�TRI.9AS - Tratame�to

L . _J I
das Paralisias com reatIvação das funçoes'

J A R A G U A O O SUL - Santa Catarma
, musculares e nervosas. Atrofia,s, fraqtiesa fun-

r=i·::::·:::·:�·::�··:::·�·�..·;··:�·::·;·:.·:::·O·::::'··:�·::::·�·::'·::::'·;··:1·::::·11I[IIIII�.·:-':-==:=1 i ���f��;i:�;�;���;:;;jR:: r==Ã=L��:R:=R�I'I=N===�ii Médico Operador CII·nlcDo.enaÇearasl �e SeRhDras ii
I

BANHOS DE LUZ - Raios ultra·violeta e

Iii! ' jl.:1ii ' ii infra-vermelho... ....

Cli ii CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros ii onsertos de carroças, troJes etc.
'Iii ABRIU SUA CLíNICA .

ii (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março li c Ferração de cavalos_ IIii Consultório e Residência: ii I das 9 ás 12 e das 3 �s 6 horas :! II
:1 II RESIDT!.NCIA Rua ""I'nl'stro Calogeras 350 li Rua Expedicionário Harri Hadlich ',:iii Jaraguá do Sul _ Rua Benl'amin Constant !r .n. -, �l.l , • n Á

.

ii .

. ii I Fone 305 - J OINVILL E • S. C. li JARAGU DO SUL iiI! ex.residência do Dr. LUIZ de Souza h �

:i
.

Jili.' . JI 11 ._... 11 '-"::::::::::::::: ':::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;.0-.::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::'.' 8_

NA FALTA DE

APPETITE

Magresa
Cança.c;.o
Patlidez
Fraqueza

E iDdiapeDSayel
o uso do

IODOllNO
DE ORH

TI.POS

-.RUO'.: SACK

DECRETO N.' 25
ARTUR MÜLLER, Prefeito Munic�pal de Jara

guä do Sul, usando das atribuições 'contidas no art.
33 da Lei, n. 78, de 12 de dezembro de 1950, de-
creta;-·.

'

.

Art 10 . Fica aberto por cont�do excesso da
.

arrecadação do corrente exercicio, o crédito BJI
plementar de Cr. 11.000,00 para pagamento a que
se . refere o artigo 32.0, da Lei n. _78, de 12 de
dezembro de 1950. .

.

Art.· 20 - Este deerete, "eQtrará ein vígor na da
.,-" ta de sua pubnêäçãó� '·ré:#g:i;ld�s .JlS ��:disposições

em contrario.
,.

. _

�
: �

Prefeitura Municipal de:�J(\l'8'gUâ':dc()· Sul, 30 de
maio dê 1961 0' ,'}', r -:'

.

"

.

"/,, ·�;·�ARTtJR MÜLLER
,:. Prefeito Municipal

c

"_

.......

\

FONTOURA
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Edital'No 2.99t; de 28-5·51.
Herbert Sasse e

/'
Hilda Friedel

Ele, brasileiro, solteiro,
Iavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Ilha da Figueira, filha
de Arnoldo Sasse e de
Ana Sasse.
Ela, brasileira, solteira

doméstíea, domiciliada e

residente neste distrito,

Botos
mais maclos

IMPUREZAS DO SANGUE?

Bolos

rooisf'Õf0,":::--"./ í
---.,:;.......:---'-_ ..

'

'SEGU••• I. GI•••
\

Rua MQrechal Deodorc da fonseca, 196
JARAGUi DO SUL � SAlTA CATARIRA

L E I �. 1 4 Bolos
!!J!l.!§ crescidosCONCBDB ISBNÇÄO DB IMPOSTOS A ANGBLO PBRBIRA

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Ja-
raguá do Sul, uo uso de suas atribuições. ,

Faço saber a todos os habitantes dêste 'Mu
nicípio, que a Câmara Municipal votou- e eu san
ciono a seguinte Lei:-

Art.' 1. - Fica ANGELO PEREIRA isento do
pagamento dos impostos de licença e indústria e

profissão enquanto trabalhar sem operários em

sua oficina de seleiro. .

-\ :::l.i::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::��:::
I. Art. 2. - Esta Lei entrará em vigor na da)a ,1.1 Tome o saboroso .1.1de SUá publicação, revogadas as disposições em ::' ::

contrário,
' '.

ii C A F E 8 A U E H g

P�efeitura Municipal de Jaraguä do Sul, 26 H II
de maso de 1951. 'ii !!

, ARTUR MÜLLER:" Prefeito Municipal. ::::U::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i1:�::
q

AÍradecimento
De público e pelo pre-

PA R A F E R IDA S,
E C Z E M A S,
IN fLAM,ÀCÖES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5, E TC,

Bicicletas sue c a s das
melhores marcas, V. S.
p od e r á adquirir na
Casa Real.

I
• lExn]21m o sabäo

�Virge� E�pecialidade
dia CnA-� WIETZEt nNJ[))lU§JRllj�l

(Marca Registrada) I

Não deve faltar em casa alguma! .
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