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Pa,1Inl Pedrl

Tentando
do

a cura

cancer

postais do Rio de Jane'iro

'Cobras' e Lagartos'•••
JOSÉ VI!J!ORI-lVO,

(Secretário do Comité de- Impreáse-do Senado
e Diretor do ßurellu dos Jorna1s do lnterior)

,NOVA YORK. - Foi Miniere Du Haut Cantan- "

.' .

dí d
.

d'j't
"" tan

posto em uso «Hospital ga, Bruxelas e o seu Primeira Conlerê�ci8 .acio· Oonsídeeando que �o- va preJu ioan o a I�' 1- ,I em ::'"e ae�e8cen ,

,

..

Roosevelt», desta cidade, valor é de um milhão de nal de Jornallslas' venta. pot. cento. (90Xo). caçao, em face da antu- do �" � _',
assim redigi:

o aperelho que contem dólares. Em Cambridge, Rio de Janeiro nmr- d�s Jornais do ínteríor- de da Dele�aça.o de Sã.�, dos, e .. ) para �ozo des

50 gramas d� radlurn, Estado de Massacbuus, a o, 1952 (Ca 'ri' ht do
nao posuem, por f�lt! Paulo, chefla(la {»elo �rl-, se, benefiCIO ,é .l�dispen

cujos ralosgame servem I Polarfd Cerporenon in- b d �y g.
d

de rec�rs?s, suas OllCr lhante colega Freitas., sâv.el a, não. fll1&;Ç,ão a

-para o tratamen!.Q, do' ventou um mlcroscoplo In���iour) os ornais o
na� pr?prlas; ,

Nobre, 9u�- c?nsid�ra,- entida.dee.,partidárlas o�'
cancer . .Q radium echa-se I que com o auxilio dos Em minha crôníca .

Considerando a nec�s-I �am a. lI?-dlCaçao com� a""o.utr�s ór.gãos ou em

encerrado em 25 cápsulas raios ulrra vlovtetas de l- P
. sídade do reaparelha- Intempestíva. e que não presas; sedia.das em

contendo duas gramas r pai)e� .f�tog;áfjco especial �r::��;:a"n.a I������� �ento g!:_âfico das já e- �is�va o â1Dp�ro ao p!'O-: qualquer capital do pai�.
cada uma. permurre estudar as mo- que na queltêade de De- xlstent�8, tíssíonal e snn ao em � 'lue a empres.a bene-
'Essas cápsulas acham- dificações da composição legado do Sindicato dos . Öousiderando _9.ue os pre-gador, sendo, J?ottan- fIClada�. com a u.senç�o

se por sua vez encerradas quimica dos tecidos con- Jarnalístes Protíeíonats Jornais do IOt�rlor são to da alçada;do �lOdica. não, disponha �e meis

em recipiente espeelel, O tribuindo pera facilitar o do Rio de Janeiro apre- e!ementos valíõsos na to do� Pr�prletárlos dos: de,,�m, ,?r,rpio ,�a I�pren.
paciente é colocado por dlegnosrlco do certeer. t

. .

di
- dlvul�ação dos bons co Jorn�s. sa;': �, _d)" OB Jornais

d' d d íd
' I sen �rla uma .10 lC.açao nhecímentos e na pre- Joao Nou doublé de benetícíadös com eua

etrez e uas VI raça ' de ajuda aos Jornais do .

ló' d' Ií ta '1 t
. iii f' ã brí

separadas 60 clnternetros, -Nessa mesma cidade, interior Cumpri o meu para.ção pSICO. �Ica a jornaus e par amen ar,. isençao. l�ar o o nga-

entre as quels ha agudo o-Jnsururo de Tecnologia d
.

F' d t d
mocidade 'braSIleira.; sustentou a mmha. tése �os a, publícar. com aba-

Tanto o aparelho, como de Massachutts, apresen- E�;ri�areiUlno fr:od:S�� 'Prepomos o seq�llnt�: e apresentou conJu�t!1. tlmen�o de �()%ó das ta-

G , mesa
,

em que se rou pela. primeira vez um crônica porque, não sai a) Que. a �rlmtn_ra Ql�nte com Aparlclo bélas em. vlg �r. es áto�
enconlra o paciente, são gerador de doze milhões vitorioso. Prefiro trans- Confer.enCla NaCional de VIana e Silva e �sII?-ar e!B�na�os. do ,PGdet" :Mu
manejados eletricament� de volls capaz dI:. divijir crever agóra a Indica-

,JornalIstas faça uma Re Flores um ,SUbstl�UtlvD DlClp�l (P�e�eitu�,a e Ga

do lado de fora. Segun- as mais pesadas massas ção apresentada $L Pri- come!ldação; .8?S. Srs. dando nova redaçao ao mara MUDlclpal) .

do os médico.s ,êS5.e nucleares medianre o
.

C f
A •

N _

Prefeitos MUDlClpals e
-.

• • • .'
t

• '., meIra on arenCIa a Vereadores de todos os
diSpOSItiVO fOI cons.rUldo bombard"lo controlado

I
cional de Jornalistas M

... d' B'l N � '. I!.

d Bd'na. �ase de um novo c�m neuIrons de hidr?gê. que fói a seg1,linte:
'

• UlUClplOS o rasl, ,qu� O,.ClarIO, O ureau OS
'

prInCIpio \fue reduz lIO D1Q Espera-se que e�sa façam constar. �.os. Or '

,
.

mínimo as queimaduras máquina permita o estudo Considerando que o çam�ntos �uDlelpals�
oa./(. d It·pela, faz�nda, e JlImbe,m mais profundo da esiru· periódo é uma n�çessi- (p�rtIr de 196�" iu)e 6d o 'J ()rßals O ß erlor

as radiações atingem tU(CI 'puclear e ,abra novos dade e represeótà o es-
cmco p'or c�n, o .'

a
"

.

',-

��'t�������.���i-!;::!=:�1f��;al�r�.::�::�'�:· i;�Z;/;:� >��:·�X�;:t& c._Yd�:.;;1mtII.� ".

•e. _*1•••,,". '•••••'.. 'ben�fcio' é, in6tBpensá- (BJI) - O Governador Rio de Janeiro, �"-
veJ 8. não filiaçllo 'parti- Amaral Peixo�o visitou (BJI) .;_' CO'mentava-se

.p_'r',O'·'lr,,'8,
_,

oSSO ,'C,alo'II·co' daria do' órgão ou ór- o Senado Federal e ali no Senado ;a:' próXima
_ gã08 municipais; e reuniu a B�ncada do vislta ao Rio do" 8,r.

c) 08 jórnais benefi. PSD no Senado. 'l"t:!rmi- Ernesto' Dornelles, o

P AL NETO eiados publicarão, gratui': nada a: reuniãD a nossa ,(1n1c.o 'Gove;rnador, que
or

'
,

.,

,
.

taÓlenté'osnoticiário8 oti ·reportag�m 'f,ol avisaiJa apqs �'inv'estidura, ain-
O novo catecls;Dlo da refer� aos revolucioná- as horas de;, trabalbo"que eiais' da Prefeitura e da que o sn,· Ivo D'AquinO' da não, vjsitOll o sr.

�greja Çafólica está ten� dos ", cumprem '8�a8 tarefas Câmara d-os Vereado; :colltinua. a ser o lide'!' GetúliQ_ Vargas, de
do graD(lt\ difusão nos' \lf�xtuallDénte; o ca� com '1:Hlgligeit-éi4, :O'U {jue I res,"., ,

'

.

'do.. PSD e que o Partido quem é par�Dte e amigo
Estados Unidos. tecismo dê.elara: ,

não tle preôcupe de cui- Os prezados confra- Social Democrático ha. pessoal.
Nos últimos 60 anos" "Uma pe��óä que cons- dlJr r�õâ�elm'erite, '. da des Apâdclo Viana e: via aprovado ainda a

8a1ta é a primeira evisio pira contra '8lJ, paf.s, dß. prop�edada ,., p<t patrão, Silva e,.Ostp&r Flore.s, crJaç.ão dO' cargo de Homelageado O seUft, J.e_
completa do' cateçismo se revolta ç,()n_trà o gó- violam o' sétImo Man- da 'DelegaQãQ do Rm sub-lIder, a exemplo da

.

cátólic'o. verDo legäUl1epte cons,ti- dtlmefito." Grande dO' Sul e 'João Câmara dos Deputados, Sllno ,....,.
A idéia dos 'católicos tuido, cOdi", Um peca�o NO'll, da Bahia, sustenta- :sendo escolhido, em,

norte.:americanos é atua- grave.
., ','

'.' O texto deste ca- rato que o item "c" esta· seguida, o sr. Alvaró Oampo Grande, M.to
liZar os'principios religio, 't" Entretanto.! .� 9ätélicos tecismo fQi preparado Adolfo, do PSD do Pará, Grosso, 26 (BJI) - Re..

S08.
' _

não são förçidos II sub· por unaa coIiiissão che- '---------- para o. referido cargo. cebetl' o ,�eqador Vsspa-'
,

'Neste sentido, õ \ novo meter-se OlL regim.es to� fiada pelos ,arcebispos cido nós Estados Unldua
Não confundir que o siano Mvtiós,,' chefe

1cateci�mó aborda pro· talitários." .' '",,' John T. McMicholas, de representante pessedista qdenfstá matogrossense,
blemas que não eram, Di,z o. cä.t�bismo, Cineinnati. ,e Robert E. é altamente significativo'. Al\farQ :Adolf()-. é sub- entusiástica. homenagem,
nem siquer mencionados

.

"Os cidädõei
,

têm o Lucey, da Sãn �ntonio. Significa qke os norte- lider' do- PSD e não da por motivo de sua

nas edições anteriol'es. direito de defender se A publicação fói pá- americanos, ao lado da maioria. atuação como senac;Jór
Entfe as quetões que contra a t{tania quando troeinada bela Confraria evolução material, do O senador Ivo D'Aqui . ." também, como mem- '

este ,livro de ,fé estuda não existir O'utra forma de Doutrina� Cris·�ã. progresso, preocupam,s8 no continua, assim, com bro da Mesa, Diretora
figuram as seguintes: de assegurar o exerci- profundamente com a a dupla responsabilida. do Senado, recoJlduzido�
l 1. Assistê�ci�, á missa cio' dos direitos humanos O fAto de que este nOVD evolução animies, com o de: lider do PSD e dO' hâ diA,s, à Segunda Se-
atravéz da televisão. fundamentais. catecismo tenha � âpare- progresso espiritual. Govêrno. cretaria da Câmara Alta.
2. Revoluções e govern.., -Des� forma, o ca-
tiranos. techullQ endorsa as A homenagem COll:8-t9u,

tg��:rViço mflitar'obtlga. =,,�Uu::r�:tífi�� Visitará Belo. Rori. fleiçDes MI.iejuais elU C�lme, Pössioßul em, �h��e�a�q�:� ::rrI���
4. Divorcio. e........., ."

zonte e,., JlIli de ,ßRB"B1Ó
'

fl-"�Iels
/'

,receram altas persona-
D. Orem!lc4o. • ,Na"�da81"elà9ões 'fora '9, ..sr";�Getulio; ,ta JU '

lIu u
'

lidades
.

do mundo .polfti-
6.ltelaço� trabalhi,tas, t�balh18tas, o cateCls�o V

.

'? 'AraclijÚ _ O tribunal Fortafeza:- O funciona- co, SOCIal e ecle�lástic�
7. Eutanasl8:' '. dl� textualmente.. argas -

, Regional Eleitoral do rio da prefeitura 08e,s,'de Mato Grosso, IOclusl-
OtextO eatAmteu·amen. O ,aträo que ,preJU-' '

S'
_. por motivos amorosos va ö Governador Fer-

te. feito em' forma de dl'ca 08 empregados e R' d J
. '2=- erglpe comUDlCOl1 ao , nando Corrêa o b'

- , ' , ,!Oe anelro, () TSE baver fixado a da, atirou na senho.ra Lucia ',ISpO
perguntas, e .respostas. ,n!o lhe pa_g';\ um �lllrlo - O Governador de t d d -'t d b '1 de AlmeiEia esposa do d,e. Corumbá, Dom
CQDlo 08 anteriores. Justo, ""unmeßte para Minas Gerais sr Jusce- � e ezO! o e 8:. rI

I f' 1
.' .

I Al
. Orlando Chaves, o

Trata-8� de um livro que- pOSJ':.m viver, está�,ino Kubits�heck, ao .v���odU:So p�r� !lel'ealIZ�� J!�aEmm����f:a te��� senatior João Vilasboa8
de 426 págIDas, que esteve gu�rdan�(J () que -perte - que const�, convid,ou o 9

f't
e el?� sI pa. t suicidar se Lucia está e '& deputado Aral

em. estudo durante' o� Cl a. nu��,.� é. culpa�o r. Getúlio Vargas a ���ce�.� m!lDlclpa, em
gravemeDt�c fetida 'e Mo-reira.

últlm,os 12 anos.. àcJ grave InJus,t19a, nao visjta,r Belo Horizonte e J .

08ea� não apresenta
.
Oom r�lação á I!'S8�1:�Il: s�mente pât-a eom os Juiz de Fora, segundo gravidade' O' homenageado foi-

. Cla a mIssa, o cateCIsmo;· empregados mas também

A' R I
.

sauda,do p�lo sr. Paulo
diz que {} .Qatólico deve' com os u.em,bros. de suas parece, para assistir o ssocla�J-O _,

Im Mach!ldo, Presidente da
assisti-la em pessoa. 'familias. ,. ,.

_

inicio de grandes obras y_�. UI a Associação dos Criado-
Nestas . con�t9ões, : a "Estas iiljustiç�aß pQdeIil que serão realizadas Jo ii reveóda, pejo preço �e8 de '�ato Grosso,

prátrica de assis_tir a mis- causar pecados;gr.àves na sob 'o ,patrocinio do DistribUição d_e Sementes do ,CUsla, de sementes de �eildD agradecido o ho-
sa atravez de um<réceptoi" vida domestica e na vida govêrno mineft·o, n-ota· A A R I aveia.

'

','mana'geado.
'

1· li::
' sSQciação ura es' .,

de te �vlsão na.o, .coi" social da. comunidade. damente, - aR que se t6 distrtbuindo gratuita. Os socios que se ins-
I:espond� ,ao cuntpr:im.en- Com respeito aos em� -referem ao sistêma ro� meute e/exclusivamente creverem e pagarem suas

'
.

O Governadof Fer·
to.üo·(lßver católico.,� .' pregados, o - catecismo doviário, Jigtindo Belo

aos seus associados se- lInuidades, até õQ de Màio, nando .corrêa l�vaDtou
• �alv�z, o �sp��to mais estabelece: Ho,:-izonte_ ao R,io. e. São mentes de hortél1iç!!s., concorrerÇio ao sorteio de o brinde de honra ao

IQlPortanté �. nêVO cJl- "Oß empregados (}pe Paulo em mOdel'DlSSlmas uma vaca Jersey, doação presidente Getúlio Varo
teeiamo é 'aque�� que se perdem tempo. ,durante e�trada�t ,-" �ambem está proceden- da Prefeitura Municipal. gas.

',-

Dois novos' métodos científicos, estão sendo
utilisados nos Estados: Unidos ,

-�i.
.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ßssislencia Hospitalar
Municipul

Artigos para ,reIleites
em geral, sempre novi
dades. '

.CASA REAL
f

.";::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�,
ii Peça sempre JI
ii elf É BAUER IIii "

ii

� _ _ )j
.•.....•..•._ _ �._� ...-

.

A 5 i F I L I S.
II UMA D(>I!.NÇA ÓRAV.lSSIMÁ
MUITO PEIllIOOeA· PA.R" " ...".
MILIA E: P"RA A RAOA. OOMO
UM BON A.U·XIL."III NO TRATA.
MENTOOhSl!. GRANDE FLAGELO

USE o .

A ,IF1ua �-;APRES�T" SOB
"UMIOA"-SI'OftMA6, lAIS COMO:

, REUMATISMO
E8CA6FULAS
E.8PINHA.

- .. ISTULAS
Ú-i.CERA8
E C � �.M A 8
F

.. E. R I o /lo. 8
'I;)AATÀOS
MAHCHA'S

. .. ELlXJÀ ,OE NOGUEIRA It

.00_.&01 DO MÁ 'PS ANO.
Y&NDI!._ 11M ..,606 ..41111"';

•

- DOMINGO DIA 2;0-3-1952 -

.....��..,.........�..... 'VENDE�SE
Dr. Muritlo, Barreto 'de Azevedo

••�ll=::::::::==::::::::::::=::::::::::::::::::::::-.::::::::::�:::::;:::::::::::::::;::::::::::::::::::::\.:.....
����-.��lr ß COMfRCIHllIOß

.

ADVOCA,CU.. - COKTABILI- "fi
Cure ,seus males e poup{ 'seu li

.

.

.

-
. DADE - S�IiUHUli

. li
bom dinheiro c-omprand(\ na ii R Mal. Deodoro, 136 . Cx.19 _ Tel. 5i. _ Jaraguj do Sul ii

FARMACIA NOVA II ContralOS, distrátos, Atas, Balanços e com- II
\.. II

de RDBERTO Tt\ HORST. ii piela assistência técnica contábil, jurídica e H
<I que dispõe de C1aior sortimen-!! fiscal. Esc_rituração fiscal e comerçi.a!. Servi- H
to ��sPia�e�o�f�:�:a,i::s arti .!� çO�or��:r::ci:�sC.e;ac�e���ros «Iplrangb: operan· n
Rua Mal. Deödoro 3 • Jaragua:: do em Fogo, Aeid�nles dO. Trabalho,' Aciden- i!

���..

ii tes do. Trabalho, A.ciden,tes Pessoais, Trans-' ii

ii.::!.i ��J��rda���Oin6v.iS, R••ponsabllidad., ClvH. !illl...Sub-agentls da VARIG:, Passagens e :encomendas.
. ii iI

Vende-se no centro H A COMERCIAL LTDA. n
da cidade, uma casa de ;; uma organização as suas ol'd�ns! ii
material, ótima moradia. !i

.

..:..x- i!
Mais informaçõe's na H... Euuênio Vilor Schmückel - economista e contador

....:!;
CONFBITARIA KLUG.

· ..

··l :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::::::::::::;::::::€{ .

Edital de Primeira Praça

I

P A R A F E R I o.A 5,
E C Z E M A S, .

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz_
De ordem do sr. Pre- I N F L A. tv1.A. ç O E S, de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Esta-

feito Municipal, torno C O C E I R A 5 I

do de Sautä" Catarina, na forma da Lei, etc; ..

público que a partir do
- FAZ SABER a Lodos os que o presente edi-

dia 1°. de Abril deste a- F R I E I R A 5 I
tal ele primeira praça, com o prazo' de - vinte-

no, 8. assístenela hospí dias, virem, ou dele conhecimento tiverem ou in-
talar dada gratuítamente ES P I N HA S, ETC. teressar possa, que findo esse prazo, hão

-

de ser

pela Prefeitura o será arrematados por quem mais dér e maior lance
somente feito no Hospí � _ .. _ _ M _ M _ _ � _ �.__

oferecer, em frente ás portas do Edifício do Fo-
tal Jesus de Nazaré per- {(

_ _

_� _ _ ,._ _ : ":i\ rum, no dia 15 de Abril virrdouro, as 10 horas,
tencente 80 municipio e ii Erilpr. Sul Bra,sileira de Eletrecídcde S.A�. ii os bens pertencentes a Helena/Albus Kiewiet,

/ sediado na vila ue Co- li H abaixo descriminado:
(

rupâ. :i JUAr]R;IZ:: -:DtO][NV][LL�,'
.

H . 1) � Parte de Uma casa eonstruida de ma-

Jaraguâ do Sul, 12 de ii P ó d" ,.. ii deira (e tijolos, coberta' oom têlhas, sobre um ter-
ii ara a n ssa rstmta treguezía mantemos em estoque: li reno situado. á rua Cel. Emilio Jourdan, nestaMarço de 1952. :i Uma linha completa de motores nacionais e'" estrangeiros de alta e. baixa .. .

d d f d f f
.

d r
Olacilio I. Ramos' ;.il. rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI- !I ��f!ri� ����e °en:�eC:$' 6�go��o�rl a rua, ava iada

Dir. do D.E.E.I\. Social
!l ÇAO - Bombas p�ra uso doméstico. @- ti�s indústriais: A.RTIGOS ELETRICOS ii· Cujo bem co-nstante do auto de avaliação de

__________

:: P�RA ° LAR. Sortimente c�mpléto e variado de LUSTRES, CA�TIÇAI� LO- II folhas dos autos de Pedido fie autorização para" O , de ARANDELAS, MA fERIAL ELETRICO em geral para Instalações de :

ii venda, em que é autora Helena Albus Kiewiet

O J
.

- ii UZ e, força de "qualquer c�p:icida�e. ., . . .'.
. 'ii e réu Gerhard Kíewiet, será levado em hasta püec araçao II. f'l. -nossa seção de instalações atenderá com presteza e .9Qalquer pedido de i; blica de venda e arrematação em primeira praça,

Para os devidos fins a
..

instalação de luz e força. .' . H pelo preço da. a valiaçã�, ou .seja, Cr$> 6.000,00
declaro aos meus clientes -.; _.: _ _ _ _ __._ _ _ �, (seis mil ernseiros]. Ass'm 'sera o referido bem. • •••••••__ _ -_ _ ••• �•••••.- � -- - _ _ _ •••••••_-_., ,

Q .�.. .

e ao público em' geral arrematado. por quemmaís dér � maiOlda�ge ofe-.
.

que nesta data vendi' aos alFrl\�����a:���ta-:���Í8\Y'm.· �
recer, no día, hora e 111ga� aeim

..
a ,menclOn�dos,

srs.
' ��'8':��:��:��:��m,��/�\�:�,.���:�m��.��:\!Y�:\!Y\2m,�(@)� podendo o mesmo ser examinado por 'quem ínte-

M.OiSéS T?mazelli & Cia. �@ Tosse, Asma, Bronquite, .Rouquidão .

e Resfriados @J r�sse tiver,

em.o
local onde se ac�� situado, nes�a

estabelecídós em Guará- •..' .
\. '

.

'.
�

.

� I
oidade.. � para cue chegue a notícia ao conheci-

Mirim, a -minha fâbrica TODAS AS MOLÉSTIAS DO 'ßPßRflHO Rf�PIRftlnRIO .. meuto de.. .
.

.

.

.

.

de móveis e esquadrías, I'
.

,
.' u U '

I
todos se passou o presente edital que' será afixa-

sita na me�ma cidade.. Encontram �Hvio imediato com c:. uso do � do �� portas do !!orum,. no l�gar �e costu.me ,�
a qual continuará. a. exer- .

.

,.
,

' . @) publicado pelo Jornal .local COrreIO?O POVO,.
cer o mesmo ramo. tiS)

.

. I n e o Dl p a r a v e 1 .

�
Dado e passado nesta

cI.dada
de Jaragua do Sul,'

• •

.

� '. •
80S dezessete dias do mez de março de mil nove-

Guarä-Mírím, t.tíeMar- � .p 81 I d H
8

P I t
centos e cíncoenta: e dois. Eu. Ney Franco, eseri-

ço de 1952,

� �I o.ri) l! MieD I! o nDeo � vã?, o SU�SC�évi. (a) .JOã.O Ma.rcohd�s.
de Matto� .

. Reinaldo Tomazelli.•
• I:: "SI: •. Julz

..
de Direito. "Está conforme o original, dou fe.

.

. Jaraguá 'do Sul, 17 de Março de 1952.
@ 4) PEITO.R�L_.MAIS tJONIIECIDO NO BR�§IL .. � O Escrivão - NEY FRANCO

�®';'®®l®®;'®®i.®®;'®®i®@l®@j®®i®@Ã®@Ã®�@.,1J

�------��--.---------�--------

I ,ApVOá��O I
" ..... '� '�

Escritório no prédio (Dante Schiochet)
Avenida Getulio Vargas N. 26

laraguá do Sul

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHQS É. A

, tO.MBRIGUEIRA MINANen"A
Vermitugo sua\'e e de pronto

. efeito Dispensa purgante e dieta �
�ERVE PARA QUALQUER IDADE, CONfOR

ME o n. 1, 2, 3 � 4
Protej;t a saúde de seus tilhos e a ':,ua p'rópria!
Evitará muitas doenças ,e poupará

.

dinheiro em

',- remédios'
.

Compre
.

hoje mesmo nma LOMBRIGUEIRA
•

MINAlfCORA para o seu tilhinho.
t um produto dos Laboratórios Mimülc9ra

-

- OINVILLE _.

•

COMPRAMOS QUALQUER QUANTIDADE ,DE

TANGERINAS.
. ClOU OS TRABALHOS NO DIA 24 DE MARÇO.' .

DESDE JÁ PODEM SER FEITAS ENTRE·

GAS' DE FRUTAS.
/ ----...

SOLICITAMOS PORÉM .NÃO FAZER-ENTRE·
GAS AOS SÁBADOS.

"_,••_II,_",_",_,II_ ..,_ ..:_,••�,.,_,II_ ••• _ ..._ ..._ •••_"._.II_OI'. li'''' "�"'_ li: _ "'_IF'_' ,: '''_'''_'''_'''_'''_'''_'''�II'_'''�'' ��
, Ind�slrias Reuriid�Jaraquá S�A;.. - Icuaguá do Sul aGI.mm�OO;�����m�oooomoo�ooOOOOOOOOOOOO�t�oooom���oooom���

I ' _

I

-

'A FÁBRICA JÁ INI-

Or./· Waldemiro Mazurec�en
e.IA 81 '.'.1

Rua Mal. Floriano n. 152 - ,JARAGUÁ
Por 'preço de oca

sião um c am i n hão,
F E' D E R'A L 1.946 Cll-uica geral ,médico, - cirurgia de ad�rtos e c�eanças
6.500 de fabrica: '.

,_o Partos; _.:g,lather�t� I:Onda,s curf·ac;,j e Ultra",::ur.tas
,

.

l'
Indutütermla - BlstUrI-détrICO - Electra-cauterIzação

Informações nesta I.
. Raios Intra.vermelhes e azuis.

redação.. ,

Casa

. WIR KAUFEN JEDES 'QUANSrUM'"

, TANGERINEN. AB 24TEN. MÄRS,

A�BEITET' DIE FABRIK, . UND· NIMMT FRüCHTE

AN.
-

WIR BITTEN� SONNABENDS 'KEINE FRüCHTE
.. , I

.
.

ZU BRINGEN.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Poderá um

Bandeira
Católico

do
Alistar-se sob Registro' CiVil

..

EDITAL
111'8••• 11••leal"

1 .;_' O Sindicato dos Empregadós no Co
mércio de Joinvile, agora com base territorial in
termunicipal, extensiva aos Munioípios de Jaraguá

«O Rotarismo foi fun- fizeram pública declara- propogende protestente do Sul, Guaramirim e Araquarí, vem, em obser-
dado pelo mação Paulo çäo de que nada tinham (americana). Donde se vânoia ás determinações da Consolidação da.tl Leis
Harrte, em Chicago, a com a Maçonaria. - Mas conclui que, no Rotaris- do rrrabalho (art. 582), informar aos Snrs. Eifipre-
23 de fevereiro de 1905. a publicação de Viena, mo, sempre que isso sele gadores dessa Oida+e que está expedindo as Guias
O programa do funda- «Freimaurer Zeltuqg», ex- oportuno e näo

' haja de Recolhimento do Impôsto Sindical.
dor, resumiu-o �Ie, nesres plicou, depois, a .colse. inconveniente maior em 2 - Dito impôsto deverá ser descontado na casar-se:

expressives palavras: «O É que «tiveram de usar. deixar cair a máscara, a folha dn pagamento do mês de .-Março, para ser Edital n. 3.144, de 24-3-52.
nOS50� plano destnteres- roda (I cautela,

-

pare que neurrelldede postlça de- recolhido no mês de Abril ao Banco Inco e cor-" "-,,�'''' �

sá-se tereímenre do «Cré- ninguem descobrisse que separece, mostrando, en responderá á remuneração de um dia de trabalho, Dionisio Glovanella e
"

ció». :- Qlorifica 'as o ROlarismo é Uma tão, que, o que estava assim considerado para tal fim; ,HHda Pavaoello
ações, e esfá aberto a associação maçônica mas- por Irás, era' uma .orge- a) 1/30 (um trinta ävos) do salário 'percebido Ele, brasileiro, soltei
protestentes, católicos, carada». E si das ntseçäo contra-Orteto e a em Março, quando o empregado for mensalista; ro, -lavrador, domiciliado
judêus, cristãos e budls palavras passemos aos sua Igreja. ' b) a importância de uma diária ou equiva- e residente nest� distr!
tas». - E, pera justificar fatos, e coisa esclarece O mação protestante, lente a 8 horas, quando se tratou de trabalho por to, em Itapocús�nho, fl
êste absoluto lndiferen se ainda rnals. A neurre- Roberto A.. Greenfleld, pia ou por hora; lho de Mal!uel �lOvanel
tismo rellgtoso, aG�scén lídade religiosa do Rota- numa memõels sôbre cA c) 1/30 (um trinta ávos) da importanoia total la e de Juh� �lOvanell� .

Ia: cNã.o queremos. ser rlsmo ,.revelä.s�, ,então'; q
.. �est,ão rel.igiO�a no Mé- recebida 110 níéz de Fevereiro, quando fôr o=tra- Ela, braslleíra, sol�e!-

retrógrados, mas ecompa- como, stmplée (mascar,a, XIco», ecomplleda em balho feito por tarefa; empreitada ou cómissão. r�, lavrado�a, domící-
nhar o progresso do sempre pronta à desaü- :-Jova York, em dezembro .3 - Os empregados quando admitidos f6ra h!lda. e residente nest.e
rempo. O nosso fim é velar-sé, quando isso

I
de 1927, por conta da da Âpoca prevista pura a quitação do IMPOSTO dlstr�t�. em 1t8_POCÚSI

promover o entendimento, convier, aos. Interesses «Organização Ctvica In- "SINDICAL. não ficarão isentos do pagamento do nho, Iílha de AI.e�xo Pa
a boa vontade, a,:.--paz dos clubes e .. das lojas. rernectoneb e "publicada dito imposto, devendo as importancias serem des venello e de Emílla Bon-
universal» .

", Sob o, pretexto de I em muitos jornais, aJirma contadas no fim do PRIMEIRO M�S DE TRA- fante Pavanello..
Como ee vê, o funda- idéias largas, de tolerãn- expllclramente que a Ma- BALHO, ! recolhidas. ao Ball�o In�o �m Guias Edital n. 3.145, de 27-3-52.

dor, do flotarism9, rel e ele erc., a filosofia rotaria çonaria ee serve da que deverao ser fornecidas por este Sindicato.
quel como a Maçonaria, põe todas as religiões no Y.N.C.A. e do Rotary, NOTA :- O Imposto, Sindical é devido por Hilario Francesel e

proclama que, pare favo- mesmo pé de igualdade. no México, e outros pal- todos os que participem da categoria profissional Maria Sevígnani
recer a boa vontade e a Qualquer que seja a ses da Ameríce Latina, representada por êste Sindicato, sejam ou não Ele, brasileiro, soltei-
paz universal é necessário sua religião, o rotário, para destruir a l'eli1JiãO seus' associados. ro, lavrador, domiciliado
excluir totalmenie 0- enquanto tal',' deve adotar católica e estender a Nessa cidade as Guias da Recolhimento e residente neste distri '

cCr.édo» e deetme-eeser- um código moral especial iufluência pan-americana. acham-se a disposição do� Snrs. Empregadores, to, em Retorcida, filho
se de IOda e quaJquer (o Rotary Code of Ethic), - A revista maçônica na Livraria Zimmermann e no Eôcritorio de Con- de Cesar Francesci e de
religião positiva.

. Foi que faz abslração
' de «Alpina», órgão da gran-I tabilidade do RI'. Francisco Fischer. Emilia BOl!tolini Fran"'

assim no, princípio do todas as reliSliões positi- de loja suiça, ao comuni JoinviJe, 1. de Março de 1952. cesei.
Rotarismo, e é assim vas e se pretende acima cal'. 'uma conferência Sinalcalo dos Empregados RO Comércio", Jololille. Ela, brasil"ira, soltel-
ainda hoje.· delas, ,Quer dizer, para sôbre o Rotarismo reali- ""

- .

JOSÉ GONQALVES ra, lavradora, ,domici-
::>odt"rá um

.

calólico um caJÓlico. ingressar no zada numa loja da seita Prdsidente Uada e residente neste
alislar-se sob laI bandeira Rotar1smo, é, v�rtualmen- exalta, com exhuberante distrito, em

. Retorcida,
sem atraiçoar a sua I'é? te, resvalar na apostasia,;,. satisfação o fato de, nos portaria Nr. 7 filha de Ignacio Sevig-
- A r�sposta só pode - Ö Rotarismo revela·se, clubes roláricos, haver Al"tur Müller, Prefeito Municipal de .Jaraguâ nani e de Pia Cristofoli-

ser uma:, Não pode! efetivamente. marcado a grande número de ma- do Sul. no uso das suas atribuições, resolve: Di Sevignani..
Aind� que o Rotar�smo ferro em. �rasa! pelo I çãos, «o qU,e - aer�s I NOMEAH o complementarista Waldemar E ?ara qUI: eh��ue ao ':0'fos�e snnplesf!1�nte ne,:!1 p�(:ad.o. origlDal. de. ter, ce�ta ,- a, f�c� dos Sehulz, para'o cargo -de Professôr Padrã') "K',', e nhecimeuto de tQdos, mandán�nhum catohc?,. con- Sido

_ fundad� p�r, um prmcíplos, e facll de. ,designá Ie para ter exercicio na escola' Macha- p%S!ar o pres�ntc; ('ditaI quecIente da sua dlgmdade, maçao. - Alem diSSO. os compreender». do de Assrs�' em João Pessôa com os vencimen- '

bl' d' I
.

se poderia nêle filiar. - É seus primeiros sócios C) Boletim Ofieitd do tos fI'xados em lei'
'/'

_

sera pu, ,ca tOó ,pe a dlmpr,en=f- '1 d
A -

M't d G· dO' Il E hJ' sa e em ear t lO on e ..era

aNc� e ver pOCr'!ue. """: eramd��çaos. UI �s �s rfa� ed rlen, e span o, Reg!F!trê-se e Cumpra-se
..

'

aiixado dUlante IS dÍls. SIc ao ser, por lJslo e seus Irlgentes atuais sao. re erm o-se a, uma ,con· Prefeitura Mu .icipal de Jaraguá do Sul '24 I
.,

b.,- d '

.

I _,
.

ser contra Cristo». 'p.or maçãO"s. Tudo isto.é ce�to ferência ,f�ifa, õ� loja, por de Março de 1952.'
,

, a ��em sou �r e_ a g�n� IIn:
. outro lado. o agrostlcls- e, certllment'", mUllo slg- um rotarIO da lambem ARTUR MüLLER �e Iment.� acuse o para os

mo, o naturalismo e o nificalivo. . interessantes notícias sô- Prefeito Municipal
hns legallt.

indif�rentismo, que são o Por .oulro lado, são bre as �ordiais relações IRENE PÉDRI GÜNTHER
pressuposto filosófico 1'0- flagFt'lßtes os pon'o� de dos ,rotários com a nO-rtar.l·a Nr. 8 Oticial
lário,. ealão severa e afinidade da Rotarismo Maçonaria. ,'- Fix�mos ri

_ .<

Jorm"lmente condenados com 'Julras inslituições êsta bocadinho de prosa: '
Artur Muller, Prefei.to ,Municipal de Jaraguá ,...... ....

pela Igreja. Um agn6sfico. análogas, ultimamente «Não é de admirar que a do Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
ob um negador do saidas da Maçonaria Maçonaria abrisse as TRANSFERIR a professôra Padrão "1", Ali-
sobrenalurál 'pode ser Americana. - Êste peca- suas port�s ao Dr. ce Padri da Escola Victor K:onder, de Pedras
que não sdibam o' que do original do Rotarismo Vicenle Davile, presidente Brancas, para 'a Escola Irmã Marieta, :em Boa
vale e o que significa lern-se, efetivamente, re- do Rotary' venezl,lelano, Vista. .

esta condenação. Porém,. velado em diversíssimas para fazer, um" col1(erên
P f't RegMistr� s.e el cdumPJra-se á d S I 24 'O Precel"lo· do Dl'aum

' cal6lico' I�m esrrita das suas manifestações cia pública, e devemos, le e.l ura uDlCIpa e aragu ou,
obrigação de o saber. .' sociais e nas suas .J'ela- até confesar-nos lison' de Março de 1952.
Mas será, de fdtO, 'o ções cum a MaçQ.naria. j�ados por ouvirmos qua- ARTUR MüLLER Ilogio8 Pr.-jodlelais

Rotarismo, assim, tão No México, ..é sabido lifiear os lmaçãos) como Prefeito Municipal ,Há pe8�as que mesmo
neutro, 'como tantas que o Rotarismo se as- promotores insigness de

p
'>.

N' 9 11a presença da criança,
vezes se proclama? Há sociou, com todo o seu 'seu impO!,ante .c1ube e

.

'

ortaria , r. fazem·lhe grande elogiosfortes razões pena duvi- pode�, li campanh5l: per- como .irm,aos mais velhos
I Artur Müller, Prefeito' Municipal de Jaraguá á b�,leza ou ilJt�ligência,dar. De fato. essa preten- segUIdora e seClana do dos rotarianos, po!' serem' do Sul, no uso das suas atribuições, resolve: assim lhe dando prazer e

did� neutralidade
.

cäi govêrno �e Cal,l�s con- lantos os POQ10S de ' CONCEDER ex?neração a Lidia Vieira, ocu· agradando., Não pensam,
vertIcalmente por terra, 11'(1 a Igreja Catohca,

_ cont�to que, entre uns pante. do cargo oe professôr Padrão "K" do qua porém que a estão tornan
se o Rotarismo, é_ real- - P�r outro la,do, �ao e oulros. existem». dro único do Município, por,ter sido nomeada. pa- .do pre�unçosa, fúti1�cheio
mente �md varl�nle da conhecld�s (IS 'SImpatIas Aquí, pelu menos, fal(l.: ra cargo ,estadUt�l. de si, porqu�:com tais lou-
May?na�la -

_ DI�em os do Rolarlsmo pena com a ram c1�ro, Em ple�a ,'.. RegIstr� �e e Cumpra·se . vores, lambem Ih� insu-
rOjarlOS que nao e. Mas Y.M.C.A. (Young Mens assembleia de uma lOJa � PrefeItura MUnICIpal de Jaraguá do Sul, 24 fIamo e vaidade e incutem'
lambem\ há quem diga Christi�m _

-

A�si�iéJliunJ maçônic,a. na presen.ça de de Março de 1952. I excessitivo amor de si pró-
.

que sim... {Assoclaçao Crista dos um rotano categOrizado, ARTUR MüLLER oria. Acertado seria estimu-
Na Itália, quando a Moços), que largamente afir.m.a-se .- e ta�im �.e �refeito'Municipal ia: -se a, honestidade d

,Maçonaria foi posta fora aludou, pr�movendo c�m n?tI.cla no Bole11m Ofl- operoSidade e o altruismo,dd ,lei, 05' rotários ela, no paIS, uma allva cla!.
, - M I LH 0-ES I' '1 realçando as iniciativas e �

,
.

1. que os maçam, ações dignas úteis e gene.��:::w:::;:aec::a<::>�c::::><::::a��� I.!or�m os promotores

I
CI rosas:'01\. .• '.. •• 00 insIgnes do _seu c1�be _ DE PESSOAS Tb USADO COM
...

Em vez de louvar os:
1\\/Dr JulIO· DO'ln' �-V:lelra' O I �. que sa.O os Jr(,n�o�

,.

..' -. i �:-..: dotes físicos das crianças,V· .

,

,

': mais velhc,s dos, rotanos, 80M RESULTADO O POPULl.c:J
= • :5 � º cabe-lhe os' bons atos de

O M E D I C O
_, O ' 3;, e que _!Ja, e�tre DEPURATI'fO CD ., � '5 b' trabalho, amor ao próximo

O �specialista em Olhos, OUlides, lariz e �argaDIa. O �o;����s d� �:�����.muJtos E,L IX IR 91 ,I.. .; Ec � � ;' e a h�nrade.? _:, SNES.
FORMADO PBLA FACULDADB OB CIBNCIAS MEDICA,� I Serd possivél, depois � .:ii � -=

-

I

O' �xD�s��;:n�:ID::B ;�Ii�:�n���oc:e�:fR:� Rio O ���.' �:nterne�it�!�dad� !S!::!:'T!C!!�OoO :::�!� I« � i--; � �:;��:t::Da:����:a��:�
O de Janeiro; na Caixa de Aposentadoria e Pen- O religiosa ,do Rolarismo? e.tom.,o. os Pulmões, a Pe.. = := � : e �

,

sões da Leopoldina Rê!ilway e no Hospital . ,

- =! C' � 'i � �

� São João

Bal.ista �,a Lagôa. Curso eSP.,eciali-. �' (ass.) Dr. Agesillbo '.e.IOSO =��c:::�'::��:::'cÍ:��::: ã ,. �. =.5 -9-
zado em Tracoma no Departamento Nacional ExtraicJo da revista lo Anemia, e Abortc»s, I • Ci :; !!
de Saúde. Estagio no Instituto Benjam�1J Cons:- «Ave MâriéJ» de "9.5.1948. CCIlsuli:90 m'C:lco fi)

Q, �t� I·
tdnte para cégos� no. Rio de JZlneiro. Receila

�
M :tl::; cc

de oculos - Angio-retinoscopia (exame de fudn-
'

,
.tome o popular depurativo ,g,� i � ,�do d� olho para diagnn.",tico e conlr.ole a ...:-_ ....__

._.._-_.._.__._............ w::- L IX IR 914
Q 1111

h"
,.,

vressão arterial). _ TRAT..\MENTO E OPEftA- {("-:---···�-·······::-�····--1)·1IJ,
.

-= .. Ci -< :(,

ÇÕES NA ESPECHLIDADE. HORARIO:- 9 á� O H Tome o saboroso' ii InCII'entÜVO aG or,anlsmo. Airada- .; � &
12 e de 15 ds 18 horas. CONSULTORIO:· Rua

O iI
'C

_ 'fÉ B lU EH
li ".1 como \ln, Itc6r. Aprovado·co- :fi!

do Principe, �sq. da rua das P.aJm.eiras. Altos

O
,. iii '\ li mo .uxlluu no tratem.nto.d. SI. CoI

2<:::* da Casa Richlin, - Ja 1:N V (L E. ��a!!.·
.

" II �f�l:r�,����:i�s:oN�aS�:: 1 ...

c;:;;:..:::::>c=::a�c::::::::=��� �, \:',,::::::::::::::,::::::=:::::::::::::=:::::::-Y

a
Irene P. Günther Oticial dá"
Registro Civil do l°: Dist':ito
da Comarca. Jaragua do Sul,
Estado de Santa, Catarina

, Brasil.
Faz saber que comparece

::am no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habil'itarem j>ara

Rotarismo?

(I"VII.A,
GRANDE TONIOO

.. TOSSEI , R_anti' /

IIIU [UOSOTIDO

FRACOS E ANê.MIG0.:>' 1

Tomem:
VINHO CREOSOTADO

8ronquita
EscrOlulo••

"SILVEIRA"

Convelc.cen�.
VINHO CREOSOTADO

i 'É: UM _RAOOR'_ 8A6oc.
,_
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,Artur MUller, Prefeilo Municipal de JlIraguá do

Sul, no uso dás suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes dêste munt

. cipio, que a Câmara Municipal votóu e eu sanciono

a seguinte lei: '.

.

.

Art. 1. - Fica' aberto um crédito especial' de

"Cr$. 20.000,00, par,l;l,auxiliar a conS1rução da ponte
�obre.' o �Rjó 1z'C:!bef.� ligando a estrada Rio Paulo Consultório ao lado da Prdeilura Munici,

Fom i lp,' e�'t,ra4a : �s�b�!;
,

i! ') !, .'
f

/ pai, no ex consultório do Dr Renato Walter.

'. A�t. .2'1 7'"' ft.;' p�nte 1seraÇ.! c09�trUl�a .. sob a nesta cidade.

J !Iscllhz�ç�o "e. c�n�rol� da ,Pn�fel!urij:IMuOlclpal,.. dz- ,

.

.

'. .

'.'

.

v.
endo, li C;;:,

.o.ml�..s.a.,o.p...re-c.,o.n.st.r.uçao
da POnJe, .flrmar

�
Consull�s a pa.,rtll; do dia 1. de Marco, 'das

° devido contrato com o Prefeito ��nicipal. ,
"

8 à5 1 t. 1/2 e das 14 às 18, horas.
Art. 3. - A cobertura do credito correra por

. �
�""""""""'"';,,,;:;:;.�;�,.;..,\,;���ta da ��rbl! ��2,!��" .

'..

- �,-
_�, ,� >

CORREIO DO POVO
DOMINGO DIA 30-3-1952 -

Prefeitura

L E I

de Jaraguá do Sul Pref�ltllra MuniGI�� ue Jara�llá Ú� �lll
Art. 4. - Esta'< lel entraré em vigor ne data

de s�a. publicação, revogadas as disposições em

REQUER IMENTOS OESP f\SH f\-DOS
contrariO.,

.
"

Prefeitura Municipal ãe Jaraguá do �SI)I, 25
_ Helmuth I?e�sch ,'_, Requer llcença para estabele:

de Março de 1952.
•

cer-se com ume barbearte. Henrique Lenz - Idem_

Arlur MUller - Prefeito Municipal Idem Idem. Artur Henschel - Requer liçença para

Oelacilio P. Ramos Diretor do Dep. do Exp. construir um .rneusoléo na �I?ultura . de sr filho Ar.

Alzirt Murara Malhias - Escriturário "O·' tur Henschel Junior. 'João O Müller • Requer trenste-
rêncla do imposto sI caminhão,de carga pera o no

me da compradora Ind. de Madeiras Janssen. SIA,
Germano Kuhne Requer licença pare construir ca,

se de madeira. Bertha_ W�ndelmeyer - Requer Ileen

ca para efetuar pintura externa de si casa. Germano
Pavanello • Requer licença pera estabelecer-se co�
pequena indústria de torrefação e- moag�m de cafe.

Irmãos- Malucelli & Cte. Lrde. - Requer Itcença pera

estabelecer-se com beneflclamento . de arroz e com

pra de produtos coloniels. Roberto Levln - Requer

licença pera construir um mausoléo na sepultura de

Clara Gessner,
'- DESPACHO - "CO�O REQUER"

Municipal
Nr. �4 _'

Nr.8

Autorisa Financiamento de construção
-" de casas para funcionários.

:•. t
.

Art.ur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá_do
Sul, no uso das' suas atribuições
, . Faço saber a todos os habitantes dêste rnunl

cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono

a seguinte lel : '

Art. ,1. - Fica o Pre:feiJ.o Municipal eutorlsedo

a financiar a construção de prédios de resldêncla

própria aos funcionários munlclpels que ainda

não possuam. �.

Art. 2. - O financlemento seré de 80% do

cusro do prédio, que não poderá, em caga caso, ser

superlor ao dobro dos vencimentos anuais.

Art. 3. -- São condiçõ s especiais pera finan

ciamento: a) estabilidàde do funcionário no cargo:

b) propriedade do terreno pare a .construção; . :'

Art. 4. - Para direito de preferência no finan

ciamento, deverão ser atendidos os requisitos se

g�ihfes: 1), Casado

2) __
Malór número de filhos

,

3 Tempo de serviço _. ,

Art. 5. - O pagamento será feito por desconto

em fölha -mensel de 1/3 dos venctmentos; . excluído

o mês . de Dezembro, o acrescido anualmente o

luro de 3%. .

t', Art. 6. - O pagamento será feito. medlante
hipotéca legal dos bens imóveis, obrtgando-se o

devedor lIO seguro do prédio eontre fogo.
Art. 7. - Para o cumprimento déste lei no

correnre exerctcfo, fica' o Executivo eutonsado a �-......__
---

dlspôr de verba constante' do orçamento e destinado

a construção de casas populares e bem assim de

20% dos bonus adquiridos do Estado, os quels fica

eutorlsedo a negociar pare custeio dé_Jta despesa e Concede um auxilio de Cr$. lf>.ooojOO, em, Bonus

outras obras públicas. . do Estedo ao Grupo Escolar «Dlvlne-Provldenclae.

Art. 8. - O orçamento anual consignará a Artur' Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá, do

importância necessaria ao financiamenro previsto. Sul, no uso das su�s atribuições.

I( Art. 9. - Fica o snr. Pref�it(l autorisado a Faço saber li todos o� habitantes deste muni-

abrir; ß .crédito especial para <) cumprimento désta cipio, que li Câmara Municipal votou e eu sanciono

lei no corrente exercicio e bem assim a assinar os a seguinte lei.

contratos de financiamento.
.

.

. '. Art. 1. -'. Fica concedido ao ' Grupo' Escolar

Art. 10. - Não se conformando com o orça- Divina Providencia.', um auxilif"
.

de' Cr$, 15 oo�,('(I'1
mento do prédio que for apresentado com o

.

reque em &nus do Estado, de propriedade da Pre(ellura de

rimento soíicitando o' financiamento, poderá o Municipal.
Prefeiro Municipal mandar- proceder a avaliação.

_
Art 2. _ Esta lei ent.:ará em vigor na da Ia

,Art. 11. - Esta lei emrará em vigor na data de sua public_ação, revogada� as �isposições em,

de sua publicação, revogadas as disposições contr_!Írio_' .'
,

.

, .;" : .' �

em contrário.
-

Prefeitura Municipal de laraguá do Sul, 25 de .tBIL�i-3II!III t!EiII � r=r,iii55it!11111-

MarçPorefdeeirurta9J:;.2M,.un,iciPal de Jaraguá do ,Sul, -21 de Março de 1952. '

.

_ D R 17. E N F\ TO 'VI f\ [T'E R
U Arlar MUller. Prefeito Municipal I

n

Arlur MUller, Prefeito Municipéll Delaeilio P. Ramos, Dir. do Dep. do -Exp... " M É D.I � O
,

Oelacilla PRalIIS, Dir. do Dep. do. Exp. ' Alzira M. Melhias. Escriturário «O» I CLINICA GERAL _ GRURGIA _ DOENÇAS

111"8'1. 1IaIhias. �crilurári. "O"
'

iF============--==='""=�==, I "DE SENHORAS _ PARTOS ,

'

L E I Nr. 5 II alt BI••O MII'.,II llleie��p:�!ía�O:�ld-;s �ftar�a_I�,:;��a�°ci��;'I�o�,�:i� ,l-
A M"II P'f'} 'Mun'lc'lpal de Jaragua' do' 1.1. ,Formado pela. Faculdade de Medicina de Porto .AJegre i1 ""1- Illflamações: pore� r�umatlCas, artrlte,s••

1�ßl-
..

rrur u er, re el o

I" • S h
.. bagos, nevl'alg'laE, CiátICa. Abcessos, farun,culos,

Sul, no uso das suas atribuições. .... H Open.ções - Doenças e
.

en oras
'

� > H
I inflamação dos, seios. dos OVª�iOS,. d� prostata.

Faço saber li todos os habitantes dêste muni- i! Cllmea Geral .:..... Parlo sem DOr ' t
II. Afecções da pele, fístulas, varizes- e ulceras

re-

cipio, que a Câmara Municipal votou e ,:U sanciono I! Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa li

I
beldfls. A!'lma. afecçõés do estomago. etl'.. .

:él seguinte Ifi:
.

ii Consultório e Residência: l! MASSAGENS ELÉTRI'CAS _ Trat.amento

, Art.L - Fica o sr. Prefeito Municipal autori· H Ctt H'
-.

.

- d f
-

's""do a conce.der a eBanda de Jaraguá do Sul, o !.':.: Jaraguâ do Sul - Rua Benjamin ,ons an
!.i.· das Paralisias. com J'êatrvaç_ao as unçoes

.... u. , ex.residência do Dr. Luiz de Souza
'

III musculares e nervosas. AtrofIas, fraquesa fun-

auxilio de,' Cr$. 10.000,00. ii ,)j I" I 'd u' u'lo� elll geral da bexiga or-

Band:rtM��i��1 -��mja�ag��o��tosutsss� -�b�:��. : ::=======:��:=:==J I ���:�0�5�0;:;\;�" DIAtER�Ir\ _ Et�;RO- II"adquirir os seguintes instrumentos: 1 Caixa Clara, I Farmacl"a Ce'ntra" I . i CiRURGIA, _. EL,.ETRO-C.0,AGULAÇ.. AO."
1 Bombo, 1 par de Pratos, 1 Trombone, 1 Bombar-

dino, 1 saxofone, 1 clarinete, 4 estantes e 1 Tri- D'E CÀRLOS H.AJIE'EKMAJSN .

l'·
BANHOS D.

E LUZ - Ra�os ultra-VIOleta e .

ângulo: - "A M A I SAN TI G A" I mfl''l-vermplho,., .

.

__

Art. 3. - Os instrumentos referidos no artigo -

-

iii CONSULTÓRiO' - R u a cios Bomheil'Os

Ianterior, pertencerão ao Municipio, ficando a Banda Av. Getulio Vargll� 218 - Jar�lguá do Sul - S. c. f I (Jal'dim Lauro Mupllel') esq. RUã 9 de Março '

Musical de Jaraguá do Sul, com o. direito de Drogas nac'onais e estra'lgeiras, enconlri2,se, f '1:'-
"

daf.; 9 ás 12 e' das. 3. ás 6 horas. .

,utilisá-Ios. a disp05ição do distinto público. apresentando � RESIDÊNCIA - Rua Mllllstro Calo�el as, ::150 ..

. '"

�rt. � '';:_ Q. Quxi,lio é.!!�(}i�o �o �r,�jg:o J., ,cor-
•

serviço criterioso e Precos Módicos � Fone 305 - J O I N V I L L E . ..s. C. -

, I
lerá por,-,c,opta ,do .saLdQ �p exer,cj,cioj d;� 19ftl,., " r�------�"'_"_""--_____""'---IEI! &;;!il5!!F' FP1!!E1 ...·L I 1!lI

(Art. 5. =- Esta lei entrara em vigor na datd}:/"v,
'

de s'!d. publicação, revqgétda� a&.! d!�po�iç��� em.:
�., l· J �,

•

.

�

,�ontr���feitur.a Municipal de J�r,agu.á �o �ul, 251 ·c Dr._ Nc"rber(o.: Rodolfo, Schle��, �
de Março de' 1952. "'::--.J .' , , ;i I

'.1"
., " . , ! • !

•

-

#ttar MUller ,: .. �reftito l.f>.1H�jÇ)p4(,,'1 ", Form�'do pela Fa�uldad� <

d� Ciênc atMédicas i ..
"Octacilto P. Ramós . Diretor do Dep. do Exp. I da Uliiversidade do DistrIto'Federal

Alzira M. Matlllas - Escrnurari�,'t·O·'·
��",

I,

L E I Nr.7_
Abre crédito especial de Cr$. 12.000,90, em Bonus

do, Estado, pala indenisação dos instrumenros clrur

gicos da Comunidade Evangélica de Compá;
.

Artur Müller, Prefeito Municipal de jaragua do

Sul. no uso das suas atrlbulções.
Faço saber a todos> os habitantes deste rnunl

cipio, que a Câmara Munterpel votou, e 6U sanciono

a seguinte lei: .

- Art.' 1. - - Fica, aberto um crédito especial de

Cr$, 12 ooo.oo, em Bonus do Estado, para indeni

seção dos lnstrumentos Ctrurgicos da Comunidade Alvino Eíchstedt - Requer alveré de hahlte-se.

Evangéllca de Corupá, ce.í.das a é§ta Prefeitura. Heinz Rudolfo. Kohlbech - Idem Idem Idem.

Art. 2. Esta lel entrará em vigor ne- data DERPACHO "EXPEÇA.SE O ALVARÁ"
de sua publíceção, revogadas as dlspostções em

, .

contrário.
. .

Dr. Alvino Oaerfner - ,Requer licença para
Prefeitura Municipal de Ieregué do Sul, 25 de

construir Um muro de alvenaria e' a respectiva cal-

Março de 1-952. ,I çada defronte a sua propriedade.

Arlut Mtller, Prefeito Municipal DESPACHO _ �'COMu REQUER, DANDO-SE

Oelaeilio P. Ramos, Dill? " do Dep, do Exp. NIVELAMENTO E ALlNH,AMENTO.
Alzira M. Malllias, Escriturária «O.

Helmuth Guilherme Duwe - Requer seja conce

dido a sua aposentadoria, .

de acôrdo com o que

dispõe o Art. 191, Item III dós Estatutos dos f'un

cionários Públicos de Santa Catarina.

DESVACHO -"Concedö a Aposentadoria com ven

cimentos integrais, -de acordo com o Laudo de Ins

peção Médica e de acordo com o § 3. do arr. 197"
combinado com o lnciso I do ari. 199 do Estatut�
dos Funcionários Públicos? Mandado adotar pela lei

municipal nr. 2, de 1. de Março de 1951, lavre·se o

Decreto respectivo.
'

Diretoria· do_ D;E,E A.S �da Prefeitura Municipal

laraguá d.:> Sul, 28 de Março de 1952�
"

-I OCTACIUO P. RAMOS

. Diretor do Dep. do Expediente

L E I

, ,

Encarrega se de Embarqqes de Madeiras ,_e tHltras

Mercadorias para o Ilterior do' B)\,asll e

Localidades. Brasileiras

Despachante das pnDci'paill firma. do Estatlo e

, do, �st"OI Vizlahos.

, i

'���]!
.

-�
,

Celso Branco .-

DESPACHANTE ADUÀNEIRO
•

,"
SÃO fARNClSCO DO �UL • Sant� Çatarina

Caixa Pasta J5 - End. Tel.•BRANCO. - T�lefone, 103
• Rua Babitonga, '23 - Edifício Próprio

/€i����i�tent.J" Jà;,,,CIíOica,Cirúrgica e. d��e-
\.

cológica "do .Hospital Getulio Vargas; .ex-I�
terno no Hospital N. S. do Socorro 1.10 RIO

de Jan""iro. '. . �-'",-" ,.' ..... ',' ;.',,'
.

� 'r ,/ y

i, Despachos de importação, dI;) extrangeiro ,: por �;botag�m,
exportação para o exterior e dentro do paiS, tran�lto.
reembHque e reexportação, belJl 'como todos _os servlç'ls

junt·; a ,alfândega de São Francisco do Sul, sao execu�a
dos com pontualidade e presteza, dispon.d<! 'para e�te .

fim

de uma organização perfeita com" escntono e tecnltOI.

Dispõe de páteos para �epósito de nÍadêira junto ao qua

dro da' Estação e nos trapriches (!� em�a.rque da Ponta

da ruz, bem IZODIO IIrmllzem para depOSIto de me�cado
rias em geral, junto aos trapiches ��. embdques, na Cidade.

L E I
�/

Nr.6

• I �.;: i ' � : ' •

Clínica Médica; Cirurgia Geréll';,".Dq_�tosr� Mo
léstias de Senhora�; Eletl'ocardiografia Cínica'

(Diagnóstico preci,so das moléstias cardíaci'ls

por meio de traçados' elétricos.

...
'

.. �,.

4

I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



5CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 30-3-1952 -

,.

Comércio e In�ústria SchmiH S/A,
RELATÓRIO DA.. DIRETORIA

Senhores Acionistas:
Em atenção às determínaçõss estatutárias e

dispositivos legais, temos o prazer' de submeter à
vossa apreciação e deliberação, o nosso Balanço
Geral. encerrado em 31 de Dezembro de 1951.

. Conta ds Lucros. e Perdas, e do Parecer do Con
selho Fiscal.

Pelo estudo dos mencionados documentos,
podeis verificar os resultados obtidos no exercício
findo e a situação exata desta sociedade anonima,
se apresenta sólida, permitindo a distribuição de
dividendo compensador.

Possuem assim 08 senhores acionistas, todos
os dados necessários para julgarem os atos da
Diretoria que, fica à inteira disposição de Vv. Ss.
par=" quaisquer e-Sclarecimentos.·

.

.

Jaragua dó Sul, 20 de Março de 1952.
A'RNOLDO L. SCHMITT - diretor-presidente
GERMANO GASCHO - diretor-gerente

BALANÇO GERAL
encerrado em 31 de Dezembro de 1951.

ATIVO

Rodaqem
do Relatório do Sf. Prefeito Municipal

Espécie

de
_/

Estradas
Continueçio c/o número 1.684

EstllJc/e

Itapocú . Hansa
Idem
Idem

Nova f'undos
Aurora
« Fundos

Tifa Bruch
Rib. Vitória
Tifa

.

RopeJato
Jaraguásinho

Idem
Ribeirão Cavalo
Tifd Mathias
Ribeirão Alma

Idem
Tira dos Monos
Retorcida .

.

Ribeirão Caclrua
Idem

Morro Srulzer
Três Rios . ÕÓ Sul
Três Rios'
Ribeirão Molhä.

Idem
'

Jaraguá Esquerdo
Idem
Idem

Ribeirão das Pedras
Macuco Grande
Ribeirão Grande da 'Luz
Francisco de Paula

Estradas
Estrada Ano Bom
Estrada São João
Estrada Pedra de Amolar
Estrada Isabel - Morro
Estrada Bomplant - Morro

Loceliseçio
Reconstru.ção de uma ponte cl madeiras
Um boeiro cl 5 tubos de 0,20
Um boeiro cl 6 tubos de 0,20
Um bçetro cl tubos de 0,20
Um bóetro de pedras 1,00xo,80x4,00
Cinco boeiros c/20 tubos de 0,20
Um boeiro cl 4 rubos de 0,20
Um .boeiro de pedras
Um boeiro cl 6 tubos de 0,2ó .

Três boelros cl 20 tubos de 0,20
Um boeiro cl () tubos de 0,30

. Um boeiro cl 5 tubos de o 30
Um boeiro cl 4 tubos de 0,40
Um boeiro de pedras o.âoxt.oox-í.oe
Uma ponte pil. pedra 6;00 x 4,00
Dois boeiros cl 8 tubos de 0,20
Reforma Geral
Um boelro c/8 tubos de 0,20
Um boeiro c/ 5 tubos de 0,20
Três boetros c/12 tubos de 0,20
Um boeiro com 6 tubos de 0,40
Assoalhamento de uma ponte
Um boetro construido de madeíras
Um bôelro pedras 0,60 x 500
Um boeiro construido de madelras
Um boeiro el tubos de 0,40
Um boeíro cl 4 tubos de 0,20
Um boelro cl... 5 tubos de 0,40
Um boetro e] 5 tubos de ,0,20
Um . boeíro cf 5 tubos de 0,20
Um boetro cf 4 tubos de 0,40

e macadamisadas no Distrito de Oorupá.

HerciHo Garcia
Escola Schubert
Geraldo Begetoll
"Albano Kanzler
Erico Boreherot
Div. Localidades
Ricardo Gumz
Reimke
Emilio Uber
Carlos Horongozo

Idem
Clemente Matedi
Paulo Mathias
Ricardo Würgurz
Glotz
N. Prin e Müller
Ponte Baixa
Fidelis Wolff
Andrées Pinter
Tarnanlnl ,

Conrado Erdmann
Maria Miguel
Estefano Kanzler
João Kanzler
Pedro Rengel
Janssen
Pedro Rengel
Germano Bosshamer
Alberto Kruger

. Duwe
Fodi

abauladas

ImÕbßlzado
Cr$ 544.467,10

122,349,80
60.000,00

Predios e Benfeitorias
Terrenos

.

Pontes e Oaminhos
Estavel

Moveis, Utensílios e

Ferramentas
Semoventes
Veiculos
Direitos
Participações
Maquinas e Instalações

DispontYlI
Caixa

BeJUlav,1 a Curto e Longo Prazo
Pasta Mecanica Cr$ 26.800,00
Serraria 18.200,00
Titulos a Receber 252.000,00
OI Correntes Devedores 54.346,40

Contas de·Conpensação
A�ões Caucio�adas

726.816,90

Or$ 6.031,00
7.472,40

23.200,00
119.957,80
4,831,40

435.362.80 596.855.40

36.803,50

1.700 metros Estrada Felipe Schmldt 5.000 «

1500 « Bstreda Rio Novo Alto 400 «

1.500 « Estrada Isabel - Pundos 500 «

200 «

300 « ltilometragem Total: 11.100 metros

351.346,40

20.000,00
1.731.822,00

Comércio e Indústria

Schrnitt. SrA.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOC'l-CÃO

-

l� ;í
Q

·�tV1 • u,

cg -�
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_.: A,cham'se à disposição dos senhores acionis-
tas, os documentos a que se refere o art. 99 do
decreto leí n. 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

Jaragtrá· do Sul, 20 de Março de-1952.

ARNOLDO L. SCHMITT - Diretor-Presidente
.

GERMANO GASCRO - -Díretor-Gerente

PASSIVO
no !pgivel .

Capital .
Cr$ 1.400.000,00

Fundos de Depreciações 71.491,40
Fundo de Reserva 14.376,90
Fundo de Desenvolvimento 57.953,90

Extgivel a Curto e Longo Prazo
Dividendos a Pagar

Contas de Compellsação
Depósito da Diretoria

Por este edital de convocação ficam convida
dos os senhorea acionistas a se reunirem, em As
sembléia Geral Ordinaria, em sua sede social, sita
no Kl. 4, da Est.r..ada Jaraguá, Blumenau, em Ja
raguä do Sul, Santa Catarina, às 15 horas do dia
26 de Abril de 1952.

AS PILLULAS DO
A&BADE MOSS

SÃO INFAlllVEIS
Nd Prisdo de Ventre
e nas molesti4s do
FIGA·DO

ESTOMAGO
.� INTESTINOS
Fastios, Azia, Vomito"
PUddeios, Indisgc.stões,
-Colicas do Figado.

Gaies, Digestões Penosas,
Dôres no Estomago, M60
Hellte, Retenção de Bilis.

:..: ----

Vende-se em tod. parte,.

1.543.822,20

168.000,00

20.000,00
1.731.822,20

ORDEM DO DIA

Exame, discussão e aprovação de contas, re

latorio da dir-etoria, pareceres no conselho
fiscal, balanço, conta do lucros e perdas re

lativas ao exercicio de 11}51.
Eleição do Conselho Fiscal.
Assuntos de interesse social.

1)Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1951.
ARNOLDO L. SCHMITT - Diretor-Presidente
GERMANO GASCHO - Diretor-Gerente
SEROIO THOMSEN . Contador dipl. reg.
e.R.O.S.O. 301.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE �'LU·
OROS E PERDAS" encerrado em 31 de

Dezembro de 1951.

CRÉDITO
De Serraria Or$ �.420,70
De Alugueis 995,00
De Pasta Mecanica 9.20.292,30

D t-B I T O
A Concertos e Lubrif. Cr$ 37.811,30
A Administração 108.000,00
A Salarios e Ordenados 114.229,60
A Seguros 9.222,90
A Despesas Bancarias 3.221,90
A Selos Mercantis 34.781,20
A Gratificações 23.000,00
A Material Expediente 186,00
A Comissões 42.050,10
A Despesas Gerais 25.115,fi(f
A Frétes e Carretos 120.516,70
_A Despesas de Viagem 3.532,00
A Aposentadoria 10.014,70
A Impostos 11.103,70
A Concertos e Benfeitorias 13.389,60
A Oonservação Estradas 79.995,00
·A Fundo de Depreciações 47.206,60
A Fundo de Reserva 14.376,90
A Fundo de Desenvolvimento 57.953,90
A Dividendos N. 2 16ROOO,00 923.708,00--,---------------

923.708&2]r .� J!'=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
:::::::::::::::::::::::::::::.'.

-.

I
I. ��

I r r � § 1m IE f lEI ::J II
L "

II' RUA MARE?HAL DEODORO DA FONSEOA, 158 II
li JARAGUA DO SUL BTA. OATARINA ii
II ti

CAIXA POSTAL 11 li Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, i!
J A R A G U A O O SUL· - SanlI Calarina ß combustível e acessóriôs. ii

, ..... .. .... _' g Lubrificação-carga de Baterias etc. -J!
! CONSÊRTO - REFORMA E RETIFICAÇÃO DB AUTO- "",ii

l
MÓVEL B CAMINHÃO. iI

II

SERVICO RÁPIDO E GARANTIDO "
.::::::::::=:::.-:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::-.::::::::::-.:::::11

CAl.CADOS

I R G O
-

são os melhores e mais baratos'
I PRODUTOS DA

INDÚSTRIA DB CALÇ�DOS GOSCH IRMÃOS S..A.

FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

,Laranjeiras, Peceguelros, lakiselros, lIaciei-,
ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dablias. Ca

mélias, CORiferas, Palmeiras, etc., etc:'
Pec:am Catáloqo nU.lrado' - Leopoldo Seidel - Corupá

� �Wl����1ß
r:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ••••::::::::�

II AU TO JARAGUÁ s, A, II
:.:'1' Rua Marechal Deodoro. 991 ':'::1de 1951, a demonstração' da Conta de Lucros e

Perdas, Hslatorio_da Diretoria, l,'vro's ->Je' contabI'- ,I.! Ofi i ..i
- u 'cina Mecânica 8 Posto Texaco.....

lidade, registros -& demais documentos, compro- ii ii
va.ntea ref��entes ao mencio.n�do exercicio finan- li Serviço FORD Autorisado !!
CeIr?, certJtICaram�s9 da exatldao e pe1ifeita ordem, ii li
motIVO, porque OR recomendam à aprovação da U COllsertos e Reformas a preços razoáveis II
Assembléia Geral Ordinária à realizar.se em 26 ii executãdps por pessoal competente ii
de Abril de 1952.. li ·

. II
Jaraguá do Sul, 20 de Março de 1952. II S ld ll't' -á O

. A • li
li O a e rIca e xlgemo II

CURT VAS'EL 'lOh' 1 . h" li
PEDRO WINTER ! o ,usttve e Lu nhcantes ii

.
I ••

LEOPOLDO REINER !�::::::::::::::::::=:::::::=:::::::::=:-.::=:::.•••.:=:.-:::::::::::::::::::::==:::U

Jaragul'i do Sul, 31 de Dezembro de 1951-
ARNOLDO L. SOHMITT - Diretor-Presidente
GERMANO GASCHO - Diretor-Gerente
SERGIO THOMSEN - Contador dipl. reg.
C.R.O.S.C. 301.

Parecer do Conse,lho Fiscal

, Os infra-assinados, membros efetivos do Oon
fiialho Fiscal do Oomércio a Indústria Schmitt SIA.,
depois de terem lido e examinado minuciosamente Io Ba!anQo Geral, encerrado em 31 de Dpzprnbro
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./"

ß" Rede de Uiaelo
_,

.. ': 'floxiliB ß Instroci

; ..

,L O C A IS- ,'Querem' Auzn_tar':- � ,'. ProU,iç(io
, P-reço da Carn,e .' -. .

.' , . ,� . .

,

.

. '.

.

'. �--.
-

Profbo terminantemente
Camara Mlnicipal: Em sua Em primeira diSCUS-I TreB ltios do Norte 'e -a' �. HDrlzont. - Os reta- a entrada de pessoas, e

ultima reunião. Bob a são foi aprovado o pró- jovem Beatriz Machado Jhl�tas,�.da carne conv;o-� anJm'ójs em meu terreno. so
1 ���i�e��.0��/5�� d�0;2

; presidencia 'do sr. Ne! jé�o de lei que cria dois dos Santos; filhà do 81". ta�ad� JDl8 i·rellniã9 .8.: ' Be,O) . como .,a caçada, de janeiro próximo pas-.
Franco, aOamers MUDl' lugares de .protessor, João .Maria dos .Santos, ·b,l!llj·.·d d

' dlscn Ir ,a�0,S8tl e�n:açãö de CIpÓS e p1il- sado' eomunlcamo-vos
.

..

1
.. .

ent d ··d
'

. ,. I I a e . e um aUlKen o· .' t .

i
,cIpa a:provou 08 sequm- para provlm�1! o as es- .resr ente nesta. cIdade,.' , ,.

d d to O mUQ�, e c. ..' .; i que. concedemos o aba-
tes projetos de Ieís: colas de VieIras e Pe- Amanhã o sr. Walter

no t:preço ? pro u o.
t' Não me responseblllzo tímento d·e-5001 na .... 'pas-

C d d
. ti dAI B' S hütze

.'. .
. mo IVO seria o aumen o I ac t eer

10 '"

r �nc� $ fö���UXI- 'lfr�. e mo far a�xo, CC u z;, comerc!antweem. de quarenta. centavos I
pe o .q�e 'possa

. on e,
sagens entre Jaraguä do

BI�nue dro' E" t d'
em deubJo,s ��ursos oram es- d.oruPf'lhe 0dmeDlnoC" 1al- em quilo de carne, ve-

aos 10 ra ores.
.

Sul, Nereu Ran::.o� e .Co�u-
8

.

iS a 0, ao onrae s.
�

ino I o o sr,
.
ar os 'f' d t d l d ·P d B 27/3/52 ,"'â aos alunos matrícula>

Curso Reglonal do G.E. O ar' vereador Alvino Meyer. ri. ice � n? e a a ca- e ras rencas, .

. t' ....
.

' ial
D'i' P ídenoí S ld 1 lícít

.

f
. .' pítal mmerra ' dos no curso_glO:88 ,

vma roVI eneIa, pa- el e so IC,I ou ln orma· Transcoreu dia 26 do
.

. ARTUR· ADROVANDl '. :
, . .

'

ra construção de: mais ções sobre o desbaeho corrente. o seu 20. ani 2. Nesta oportunidade
uma sala de aulas. do pelo sr; Prefeito a versario o garotinho Au.' .._"._ ; __ _ "

� apresentamo;v()s, os . I?ro- .

Mandando . entregar a um requerimento de gusto Carlos. filho. do VENDE-SE ...],:":'.
...

: ·�
..

·,�'-,�·
_

'I testos de elevada estima.

Oomunídade Evangelica subvenção para o Jar- sr. Nivardo Pereira. ' ii Nas sues compres II e distinta .consíderação'
d� Oorupä a Importan- dim da In!ancia a cargo Dia 3 a s.ra.,Marià Em- Um terreno eomêümetros ii preftre sempre !i

.

(a)
.

LilÍne� db ;.Iaral
era: de. Cr$ 1-2.000,00 em da ComuDlda\le Evange- mendoeI'fer, . esposa do de fre�te pqr 100 de tun- ii .

f'
!i I

'P Diretor _

Bonus do Esta�o, como Iíea de Corupâ, tendo sr. J. Alfredo Emmen- dos, Sito a Estrada Geral, ii C ß ·f· .' ·8',.8 U f R li .

in�eßhJàção pelos ínstru- insinuado que o fazia doeder.
.

. zona Rio_Molha. li···, II IIDentos cirurgicos que em nome daquela enti- Na mesma data a' sra. Vende-se também o mes- ';1\:::;:.,.;. ç::::'-:::::::l?::::::::-':=i'f
"lhe foram violentamente dade, pélo que foi con· WaUrudes da Costa To- m9 em duas partes.
arrebatados, pelo ex-pre-, testado pelo; sr. verea- maselli, ßSPOS& do sr. A� Tratar'cotn o sr. Blos-
feito Ten. Leonidas Ca-- dor' HilbrechtL qué de- restides ,-omaselli, pro- feld.
bral Herbster., . ;_ elar,ou não estaI' ele au· fesBor em Joinvilte. Tenho <> iri'áximo' pra- Imex·Intêrna.Cion�l ttda.
Concedendo um auxl� torisado para· ta( fazer, Ainda na mesma data Rua Prêsidente· Epi- zer. de comuni�ar a des-

lio, pela Intendencia de pois ó assunto já haviá a srta. Al�tjcia.· Maria, taclo- pessoa 68, nesta.· tÍlHa clienteia .� o povo
;',

.
'

Corupâ, de Cr$ 20.00,00 sido resolvido entre a filha
.

do : sr: Inácio- Tô- ci�.ade.
.

,em' ,geral que acaba de '_
•

A •

para eonstruçlo de uma autoridade' municipal e maselli, residente em 1- �." receber' um belissimo sor .
Fogoes e��po�lÇpS .da

ponte na Estrada Isabel. aquela comunidade. /.�. tapocusióho,
:

,limenta de Chocolal�S �f�milda . marca, �Rels:t
,

'

E"d
-.

,
'

: ';' Dia 4 faz anos o sr. Livros, Romances. etc.· para' Pascott d'(.2 afamada· gaItas planada� Tod��
-

II IRPrez.� e �an�p�rlef Severino :Schiochet... �. Fábr ica� S Ö N K SEN. chini e 'Herinl! de Iodos

D Ie·
.. ·

I' .·1· d' P Ir..' fRflZEt S.A. ComuDlca- D' 5 d t Im�x internacional' Ltda. Façam uma visita sem os lamanhos .te.,!fl, a venda
e aacl.. Uallar e.. o .".11 nos ä Empre,za de ,Trans-:,' . l� passa a a a Da'

.

.

',.' em .1,araDI,i dD� SUl..
.

portes Fre�.zel, S/A. ha-' t:hCI� r, sr- Lour�:�o- ," �b��:���sgv�li:doc:�:!:= . :pa Casa Real.
.

A V'. J. S O v�r. sid.o E'l.�. ilo. -em ,.As-
ressm

.'
er, comerm 1'10

rl'a'nte"s os votos de feIl'·'
,

.
I sembiela...Ge.ral ... Or.dlna nesta. praça e membro meDIo por preços modi-

.

, .... do nl e'A. d UDN cidadeS:., do. "(jo-rreio do c s',"be or,denl'_ do Sr.' De- ri��.de ��� do corrente,' y r. !'urlo.a '

Povo".
o.

CASA REAL'
".-,' '.

'

le_gado, Auxjljar de Pol1- o sr. Eugênio Jos"és<da Na ·mesma, data ani.. defro-llre ao Cine Buhr SOD.LD.. ��..".�..,',. S!1?.Wcia,' comu'nico /a ,jôdos Silva, .

eQl., ."s,nb.stitufção v�rs�fia,se a exa. sra. . täsamenlo:., Reáli�p'u�Be " rs"-,",fron:·' ,

os intet�.ssJ\�Qs. que ao sr. All)erto.,,,Roe.ssle. lre,:l.e, Lu��"Daótas, espo- ontem
_

na!H'sâla das' au- . v,vlff'"
.

*��qiciam9S o" e'inplacli-
..

Ne$tas' 'co�diçoe'� 'fica �� do sr. dr. Arquimedes diencias & Reguinté ca·

mento dos,�vE10ULOS a diretori� .,cons�itÜ;ida D,alita�•.;yadyQgado nesta sall)ijóto: 'ErIch M�thias
A, MOTOR». Öutrossim, dos se.gpin",tes·· ßfS.· He.r- Co.marca. cou1" a srta, Edlà Krue
comunico que, o prazo mam Althoff e Eugênio· A" todos os aniversa· ge�.
� o����J�da�L

.

----------------�-------------I·sem multa dos referidos Pela comunicação, 08

'.?veiculos será até' o dia nossos agradecimentos, ,5 .. a' ·b e· m" � Q u' e m e10 de Abril próximo' ,
.; .'

.

-.

v.in4<?uro.::. 'Jaraguá, do . �nlversanos:. Fa.zem
.. ano�'I'

' '. .

Sul �28'de�Março de 1952: hOle o. sr.. Lu.z, Alros(), '

, .. . A menIDa llka' Moeller, '

Osni Mueller. filha' do sr: Guilherme
Escrivão _d�, Policia Yoeller,. cOlD'ereiante em

O sr. Prefeito MuniCipal
recebeu do Dr.Díretor da

Dlreror: ARTWi MÜLLER Gerente: 'PAULINO PEDRI Irnprésso na Sociedade Gráfica AVeNIDA .Ltda.�· ..Rêde de V'iaçã(), Paraná
CAIXA POSTAL,' 19.�. Administração: Rua Marechal Deódóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TELEPONE N. 39 Sarilà "Catarina o oãcío

.. _. �

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�![!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. eeguínre ...

A�O XXX"1
-

JARAGUA 0.0 SUL . DOMINGO 30 de Março deTo52' '

.; SÁNTÀ"CÄTARINA' N°. 1.686
"Nr. 27/1534 - Em 17

de Março de 1952
Do Diretor da Rêde - Ao
snr, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul,

.', Foguet�s maré&'
"Bomba' 'Atômica

Albuns
;
pa,ra fotografias

Imex Internacional Ltda.

,..

". "l"'- ,.� Portària' Nr. 10
" '.: �.. ..

.

:'-.;

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

' ..

' Artur ,Müller, Prefeito Muni�ipal de Jar.agttâ
dO:.8ul, no uso,de .. s,Q;a!L.atr.ibuiç�es. rêsolve.,' ...',

,��' .. : " �)�CED�R ex�heraç�e a ·Ho�land�tM. G0!l�
"',

çalves, . 9cupa�te .' dQ ,,' Ca.rgo de professor Padrao

"1{:,',., do Quadro. umco"do Municipio, poro,ter sido
nQ-mea(lo"par� .cargo"estaduaf.

'; :,' " Registre�se e Cumpra-se',,;,"',
;> Pr,eleitura, Municipal ,dce Jaraguá do SUl:'�4'1de Março de 1952." , '< .

'. �.' �,

TÓ'N I c o CAfilA R

POR EXCELÊNCIA

S��� ylRCft.,
• ••

EspECIAllOADE

qp sabão' __

Virgem Especialid�d'ç·
Ola ,CliA\� WElZEt .INJD)lU�Jll�JAIL .�.,. "j(innVilifê :'�.

{Marca. Re�istrad!l)

I ,I

,I,
,'.�, ...�.
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