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, aERENTE
PalllDo r'dri

AL NETO

aniversário do
Presidente

.

Vargas

LocaisDr. Luiz de Souza Nos, Bastidores do Mundo

Por

Associação Rural
Realísa-se hoje, as ia

horas. a instalação da
agencia. da' Assoeiâção
Rural em Retorcida.'

O avião de bombardeio grá._us com o corpo de também se têm feito Esst áto terá a pre-
Transcorreu ontem o se a do sr PrefeitoB-36F já está sendo aVIa0.

, graudes progressos nos nç.

produzido nos Estados A tripulação de B.60 Estados Unidos. anlversérlo natalício de Municipal e demais mem-

Unidos. será de 15 homens. A do Todos nós rios lem- S. Excla. o ônr. Presl- bros daquela associação.
dente Getúlio Vargas prí- .

Este novo gigante do B-36F' é de 11. bramos das façanhas das
meiro magistrado da Amigos de Jor8guí

ar substitue com grande O B-60 deverá ter chamadas Fortaleza Voa- Ja pagaram suas quo-
vantagem 'todos os tipos oito turbinas de propul- deras durante a última nação. tas do terço do calça-
anteriores de aviões de são a [áto, guerra mundial. Grata para todos os monto os seguintes con-
bombardeio. Até fins de abril A chamada Forta bresüetros, que veêrn em tribuintes da zona' pla-
Até meiados do ano deverão entrar em cons- Voadora é o B::29. S'.' Excla. .um condutor nejada: Germano Stein

passado, o B 86 era o tal, trução dois destes bom-I As Forcas Aéreas nor- sereno, patrlóra, enérgico, S.A,: Tejas Lessmann,
Posteriormente, surgiu bardeiros. Si os modelos te-americanas aínda.pps- e ti altura da era hlstórl- Roberto Horst, Eugenio

oB õ6D e, agora, o �MF. forem aprovados, Iabríca- suem grande quantidade ca que arrevessemos; é a V. Schmöckel, Otto Die-
O B-56 tinha as azas ção em série deverá destes aviões. data genetllaca do chefe ner, Vitor Bachmann.

retas e seis motores de começar imediatamênte A verdade, entretanto da nação. Osla Risch, Artur Risch,
tipo convencional. depois das experíenclas. 'é �ue o' B:29 já. não Com ímpar visão poli. Alvino Koch, João Gats-

.

Tanto o B·MD como Ao mes,mo, tempo que satístaz o�. técnicos e ríce do panorama brasí- eher, Viuva Elisa Frei-
Reassumiu o seu man- I

o B-M!" pos sue m, se aperfeiçoa o. desenho chefes.militares do mO-1Ieiro, exepcíonal presença gang, Silvio Píazera,
dato na Assembléia Le- além dos seis motores do B-�O, .

terminam as ment�. de esplrlto para soluclo- Hildebrando Klug, "João
gislativa, o sr. Dr. Luiz convencíonaís quatro tur- experrencras com oB. 52. POrlSSQ o B-29 está nar os difíceis problemas F. Loss, Arnoldo Schmitt,
de Sou-za, ilustre repre- binas de propulsão a O

.

B-52 é, em muttos grB:du!llmente sendo su-
que a cada passo se H. Jordan S. A;,' Mario

sen tante deste município. [áto. sentldo.s. semelh�nte ao bstítuido pelo B·47 e o antepõem ao palz em Níéolini, Nestor Luz.
Entre as muitas 'de' As azas, em vez de B·60. SI bem seja um B-50.

. consequência da situação Viuva Lina
.

Schneider,
monstraeões de simpatia serem retas, são, projeta- pouco m��or. O B-47 é considerado rnundlal, vêm o Presidente José' "Ersching, Berta
recebidas pelo digno das para traz. formando Este. aviao - o B 52 por alguns azes. da Vargas, com edrnlrével Pacheco, Durval Marcato,
representante do povo um angulo agudo, com o :

- tem tambem a�as p�o. aviaçao nor�e-amerLCana descortino e invulgar se- Matia Longo, \ Ignacio
ao deixar o cargo de corpo da aeronave. Jeta?as para traz e_ OIto �omo o 9la1s completo gurança conduzindo o Leutprecht, Walter Her
Secretário da Segurança O B-õ6D e o B·36F turbina de propulsão a tipo de bombardeíro em Brasil aos seus maiores tel, Guilherme Pradi,
Pública, destacamos o constituem a ultima pala- [áto, sua classe. destinos Paulo Plastwíoh, Ginasio
seguinte telegrama, re- vra em matería de bom- Todos os aviões de

•

São Luiz, Luiz Kienen.
cebido do Senador Ivo bardeiros. - que lhes falei até agora Tem azas projetadas Estas as razões do José Carlos Geront, Ir-
d'Aquino, Iíder do go- Cada um deste novos são bombardeiros pesa- para traz, seis turbinas geral contentamento dos mãos Wolf. Grupo Esco-

-

� verno na Oamara Alta: gigantes custa três mí- dos.
. de propulsão a játo e brasileiros pela oassagem • .lar Divina Providencia,

Jhões 500 mil dólares.

I
Nl) que diz .respelto a pesa' um pouco menos I do aniversário do Presi- Leopoldo- Mahnke, Willi

«Deputado Luiz de A- manuten-ção do bombardeíros..; medios de 100 mil quilos. dente Getúlio Var�as. Mahnke, Alberto Bauer.
Souza

, B,õ6Jr é lij$J�E�J;lQ,iQßa,.. .' -, ,-.' - .' Rudôlfo Fischer. Öswal-
Florian6polis escula se em dois mil- " do Harger, Dr. Alvaro
220ML 226 De Senado .hões de dólares por ano. Assl·st'onc'"ía Civil da ON'U na CO'r'e'lea Batalha, Fritz Bartei,

Federal RIO DF 45759 Sómente um nação de � Joio Pícolli, Call108 Bass,
15 17,20. grande poder economico Frederico Barg, Auto

e industrial pode cons- Afim de evitar , ' , _, _. .. Jaraguá S.A., Walter C.
truir e manter estas tre- epidemias e pro- Bertel, Dante Schiochet,
mendas máq. de guerra. teger a popula-' Viuva Tufi Mahfud. Viu-
Enquanto começa a ção da- Coréia va Gustava Fernandes.

produção do" B-36F, os contra doenças Julio Maffezzolli, Paulo
engenheiros norte ameri infecciosas. o Co� Wunderlich, Alberto Mai-
canos - Que não descan. mando de Assis ochi. Walter' Janssen.
çam nem-perdem tempo tência 'Civil das Comércio e Industria
- aperfeiçqam o dese· Nações ·Unidas Breithaupt & Cia., J\rtur
nho do B-60. estabeleceu um Müller. Artur Breithaupt,
O B-60 é um avião serviço médico Walter Breithaupt, Ed-

revoluncioIlário. rodante. que ad- gar Piazera, Joaquim
As azas deste bom- ministra cuidados Piazera, Elsa I. Wilhelm.

bardeiro são ainda mais médicos aos ha- Ben j a m i n Margarida,
projetadas para traz do

I
bitantes das al� Adão Nomschni, Banco

que as do B-36....
,

For- deias . mais. dis' NacionaI do Comércio.
mam um angulo de 35 tantes. Na foto Eurico Doubrawa, Viuva

um grupo de me- Eva. Buck, Ricardo Bar-
ninos duma al- nackt Schulz Irmãos,
deia perto de Alex Barg, Alois Stueber,
Taejon, admira a Bebidas Boss Ltda.. AI�
bandeira das Na- fredo Meyer, Viuva Mar-
ções Unidas co- ta Horst, Ary Carolino
locada num ca- Fruet, Leopoldo Janssen,
minhão utilizado Augusto Fuchs. _Banco
nEsse serviço. Inco, Vitor Raduenz e

O novo alto forno de recursos da indústria (FOTO ONU) Frederico Moeller.
Volta Redonoa•. adquiri· siderúrgica. O conside- ---.-------- Já comunicaram o pro'

'

do nos Estados Unidos, rável aumento de efi- cessamento das contas
entre outros eq�ipamen- ciencia industrial regis· PO I '1t I- Ca d e Co n c o' rd I-a para pagamento das_
tQS pesados. e serviços trado nos últimos anos quotas os. governos da
desti�ados à expans,ão e as modificações intro· União, Estadual e Rede
da�nossa indústria side- duzidas no equipamento PARA A GRANDEZA DE SANTA CATARINA de Viação.
rurgica. constitui. uma existente permitiram que Como se vê, os amigos
das peças principais do Volta Redonda atingisse O sr. Governador (ri· I mo fa7.�r

.
alguma co/usa que não ha desdouro, do embelesamento e sa-

maquinário de que aque- no ano passado o neu Bornhausen sempre. de produtivo pdra sua q,uando os adversários neamento da nossa cida-
, Ie grande parque indus- maximo de produção proclamou em seus dis- economia e prosperidade pollticos, sém quebra da de são ll1uitos, e os que
trial estava necessitando admissivel nas circuns- cursos e �emonstrou por da sua população. sua' dignidade partidária. pensam que_ isto aqui
�ara atender às solici· tâncias atuais. De seus seus aros, que desejavll Estado pequeno, com- se estendam as mãos deve ,continuar comá a

tações do mercado altos fornos sairam. no inaugurar em Santa Ca- primido' entre' dois de para trabalharem pela sua 75 anos ,atl'az são bem
quanto aos diversos decorrer do referido 'arina um governo de -grande projeção econo terra e pelo seu povo. poucos, menos de.5%. e

- -produtos- de sua linha período, 342 mil topela- harmonia �ntre as diver- micà e di�pondo de especialmelltl\ os que tem
de Fabricação. Conside- das de produtos acàba� sas· representações poli- recursos bem maiores. Os representantes n dentro da mesma clgade
rando este aspecto, que dos. sendó que a ficas, 'Que COD"Stituem a caminhavam05 para ina· Assembléia Legislativa.do grandes glebas de terras
os técnicos da Compa- previ,são para' 1.952. base ileitoraJ e economica, ção por asfixia. s� os PSD, UDN. PTB. PRP e para especulação, impe-,
nhia Siderúrgica Naöio- m.antidos ç o�, ,,,�pl�sJllos do ,Estado. homens públícos rispon- PSP, deram um ex-emplo dindo as constrüções e

nal estabeleeer�m um Jllve�& dfL Prp�u9ãO/. e . '" ,
. sáveis pela situação exis- que merece ser estendido mantendo parà'ieiros.

programa de produç�o d� sua capaci9,äde atuaI;: , Esse' pensamento do tente, não tivessem um a parfe' adíninistrativa, Os que não satisfaze
para a primeira ��se é de 360

.

mil t�l�d'a8 ilus�r� '�hefe d_o 'Ex�cutivo Jl1om�nto de c1arividencia, com � cOlaboração de ram .os
. pagàmentos, ti�

de
.

expansão de Volt.a de utili,d�d�s re�lamad:as catar�J,l�nse, .na<? ,ahment�: es)endendo-se as mãos todos' os hO!l1ens. que Varam seUs débitos·. in$
Redonda mediante a �el0 mercado'· IndustrIal ,\:a outro mtulto que li piJra fazer alguma cousa sabem sobrepõr ao

. in'e- critos' como divida ativa
ampliaçiÍo das divers�s do pais. ......'

.

�'.\' defeza dos ipteresses pela' coietividdde� , resse partidário o da co- com' a multa regulamen-
unidades e a utilização catarinenses na alta ad- I�iividade. tar e para cobrança
dos mais modernos (Agência Nacional) ministração nacional. (.0- Sempre proclamamos,

.

r executiva.

Bom b a r d e l r o s

..

A'O deixar elevado
cargo Secretário Segu
rança queira aceitar mi�
nhas felicitaçees' pela
serenidade e inteligencia
com que o desempenhou
vg honrando suas qua·
lidades de cultura do
Direito no' servir ao

ri'osso Estado e no res·

peito que sempre obser
vou á, preservação e

garantía dos direitos de
Lodos sem distinção de
Partidos pt Oordial abra·
QO IVO D'AQUINO.»

NOVO Alto Forno
_,

,

em Volta Redonda
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• .,CORR.IO DO POVO

OCTAOILIO P. RAMOS
Diretor do Dep. do Exp.

�<><::>c=-sacc::aC::::O-=><=>�C::::::::-:::::(i)

O(jc::;::. _,_ __

<::: GOoODr. Julio Doin-vieiraOo
O

. MÉDICO. OEspecialista em Olhos, Ouvidas, I.riz e Garganta.
fORMADO PELA PACULDADE DE CIENCIAS MÉDICAS

.

O
DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO PEDERAL OEx·Ass,istente na Policlinjca Geral do Rio.

de janeiro.; na ClIixa de Apo.sentadoria e Peno

�sões da Leopoldina Railway e no Ho.spital
São jo.ão Batista da Lagôa. Curso. especiali-

O
zado. em Tracoma no. Departamento Nacional

. de �aúde. Estagio. no (nsrUuto. Benjamin Cons- O

�
tante para cégos, no Rio de janeiro. Receita Ode o.culos ., Angio-retinosco.Pia (exame de fun-
do. de olho para diagnostico e co.ntro.le da O

O
pressão. arteril:sl). TRATAM.ENTO E OPERA
ÇÖES NA ESPECIALIDADE. HORARIO:- 9 ás

'�12 e de 15 ás 18 ho.ras. CONSULTORIa:. Rua

00 do. Principe, esq. da rua das Palmeiras. Altos
1. da Casa Richlin - J O I N V I L E. i oV(j� �(i)
G.::::>c::::;:.�<:.-=:><::>�(!)�-----------------

Pr�f�itura MllßiCi�ru �� Jara�uá nn Sul
o. '

fifiQUER IMENTOS DESPI\CHftDOS
Indústria de Madeiras' S/A. - Requer baixa

do' imposto s/ um-caminhão de carga. Marquardt
& Cia. - Requer transferência do imposto. sI uma
caminhonete para o. nome do' comprador Max
Bauer. Eugenia Dutra doa Santos - Requer licen
ça para construir um mausoléo na sepultura de
Olanda Dutra dos Santos. Leonida Koch - Requer
licença para construir um mausolêo na sepultura
de Miguel Koch. Germano Krüger - Requer licen
ça para construir um mausolée na : sepultura de
Sinfronio e Amaro Rosa. Vergílio Morettí • Requer
licença para construir um mausolêo na sepultura
de Ignes Moretti. José Peters & Filhos Ltda. - Re
quer transfertricia do imposto. s/ uma caminhonete
vendida a Rene Jeannert. Joaquim Gonçalves -

Requer baixa do imposto sI uma caminhonete.
Oalixpo de Paula - Requer transferencia para seu

nome dos impostos RI estabelecimento comercial
adquirido. de Erwino Piaz. Lothar Sonnenhohl -

Requer transferência do imposto si uma caminho'
nete vendida a Oswaldo Glatz. Bachmann & Ar.a.li-.
jo • Requer seja transferido para o nome da re

querente o imposto si um caminhão de passagei
ros adquirido de Baggentoss & Schmelzer. Bach
mann & Araüjo > Requer seja transferido para o

nome da requerente o imposto si um caminhão
de passageiros adquirido de Oscar Baggentoss.
Frederico Bartel - Requer licença para construir
um mausoléo na sepultura de Friede Schütze
Auwarter. Manoel Luiz-da Silva - Requer trinta
(30) diss de licença para tratamento de saúde.
Eugenio Müller - Requer licença para estabele
cer-se com uma pequena oficina mecânica. Ar-tur
P. Zimmermann ..Requer licença para reformar
um rancho nos fundos de si casa. Hafermann &
Oia. Ltda. Requer licença para colocar na fachada
de seu estabelecimento uma placa em luz fluores
cente, com (} seguintes dizeres: FARMACIA CEN
TRAL.

DESPACHO: SIM
Edeltraut Feldmann - Requer' baixa do im

posto s/ Ind. e Profissão e àevida licença. Carlos
Ceccati - Requer cancelamento do imposto si um
caminhão de carga. Alfl'edo Cecatti • Requer, bai
xa dos impostos si atividades comerciais. Eugênio
Müller - Requer baixa (lo imposto si Oficina Me
cânica de Concertos. José Greg6rio da Silva - Re
quer baixa do imposto -si lavanderia.'

DESPACHO - CANCELE-SE
Bebidas Boss Ltda. - Requer baixa dos im

postos ref. si 'itividades comerciais. Oswaldo
Glatz - Requer cancelamento do imposto s/ mer
cador ambulante. Sebastião Ant6nio Waldrich -

Requer licença pará efetuar pintura externa de s/
casa. Ludwig Köpp - Requer licença para cons
truir casa de alvenaria. Alfredo Mohser > Requer

"'liee:n�a para efetuar pintura externa de s/ pro
priedade. Emma Blanck . Requer licença para
construir em alvenaria um acréscimo em s/ pro
priedade. .

.

DESPACHO - "COMO REQUER"
Vicente Vieira Garcia Requer certidão de

sua condição de lavrador, bem como si o mesmo

paga impostos n/ Repartição sobre lavoura.
DESPACHO • "CERTIFIQUE-SE"

Alberto Maiochi - Requer alvarä de Habíte-se.
DESPACHO - "EXPEÇA-SE ° HA ITE-SE"

Prudência, Oapitallzaeão • Requer, seja de
cretado a nulidade' dos lançamentos "élos impostos
s/ Indústria e Profissão, visto a mesma não man-
ter Agência nesta praça. ,

DESPACHO· INDEFERIDO, NOS TERMOS DA
INFORMAÇÃO DO D. F.

-

Diretoria do Departamento do Expediente,
Educação e Assistencia Social (DÉEAS) da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do. Sul, 17 de Abril
de--1952.

...

DOMINGO DU. 20-4,-1952
,i,

lllst'itõto de
- -

m�6S - �u,inos - �arit e Ga�a�ta
do

DR. ASMINI,ß 'TAVABES
Formado pela Faculdade de Medicina da.

Universidade do Rio de Janeiro
Professor Catedrático. de Biologia da Es

cola Normal Pedro II
Assistente do Professor David Sanson

- Chefe do Serviço- Otorino do. Centro
SäÚde de Blumenau.

--:::=--

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DAS

Molestias de Olhos - Ouvidos -

Nariz e Garganta
Éste Instituto Especialisado está Magnifica
mente Montado ti Instalado com a mais

.

Moderna Aparelhagem para todo e

Wualquef' Tratamento da sua

Especialidade.

Todo o seu Instrumental foi Rectntemente
Adquirido e Importado da Suíça

-

Alemanha e América do Norte.

--::::::=--

Gabinete de Raio X
APA-RELHO MODERNO SIEMENS PARA

DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE
DOENÇAS DA CABEÇA.

--==�--

Gabinete d'e Fisioterapia
BISTURI ELETHICO (para operações sem

. sangue)
ONDÀS CURTAS (Ultra term Siemens

modelo 52)
INFRA-VERMELHO

AEROSOL (Aparelho inglez
para nebulisação no tratamento das sínu
sítes ,sem operação). Electrocoagulação.

Diafanoscopia etc.

--==--

Gablnete de Refração
PARA EXAME DOS OLHOS
(EQUIPO-BAUSCH·LÖMB)

PARA RECEITA DE OCULOS E
RESPECTIVO CONTROLE
DAS LENTES RECEITADAS

CI VERTOMETRIA.

--�==-'-

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS-EXECUTA PE-
RICIAS-CONFECClIONA LAUDOS E

DESMASCARA SIMULADORES.'
/

-==--

Rorapio:

o Inst itulo funciona �e ßlßn�B e a tar�e
Raa 15 de�Nov., 1135 - l' apdar

TELEFONES:
INSTlTUTO: 1232
RESIDENCIA: 1461

Ao lado da Caixa Econômica

'2

�i�l, _e CIBlrrlleia PjblicB Ilrl bpllra-,
cBI dos leniCls di lttlril' dI Isllfo

\

�e Ilnll Callrlnl
Faz público' que se encontra aberta na Se

cretaria da Fazeada a c oncorrêncía pública para
a exploração do Serviço de Loteria do Estado,
mediante as formalidades e condições seguintes:

1 - As propostas serão recebidas e abertas
às 15 horas d<rdia 8 de Maio do coerente ano,
no Gabinete da Secretaria da Fazenda.

II - As propostas deverão ser acompanha
das dos seguintes documentos:

a) fôlha corrida e atestado de bons antece
dentes, entendendo-se que quando S6 tratar de
sociedade, essa prova será exigida de cada um

dos sócios dlrígentes;
.J

b) quitação de impostos federais, estaduais
e municipais, mediante certidão negatíva passada
por autoridade competente; .

c) prova de capacidade financeira pela pro
priedade de bens equivalentes ao triplo 10 prê
mio maior, a que se refere êste edital.

III - Os bens para efeitos da prova acima
exigida, deverão constituir-se:

a) dois têrços 'de imóveis aceitos pelo valor
relativo ao pagamento do impôsto predial ou ter
ritorial, para cobrança no ano anterior;

b) o restaute em títulos da dívida pública;
federal ou estadual.

IV - Os bens instituídos em garantia, não

poderão ser alienados pelo prazo da concessão.
V - O concessionário caucionará, no Te

souro do Estado, a importância de Cr$ 100.000,00
em dinheiro ou em títulos da dívida pública, es

tadual ou federal.
VI - Os prêmios da Loteria oscilarão entre

0r$ 100.000,00 e Cr$ 400.000,00 podendo ser

alterado o prêmio maior, mediante solicitação do
concessionário provada a capacidade financeira
para tanto.

'

VII _. O prazo da concessão será de cinco
anos.

VIU - As propostas dos concorrentes se

rão devidamente seladas e apresentadas em

carta fechada, acompanhadas dos conhecimentos
de caução de que trata o item V dê-te edital.

IX - Os prêmios em caso algum poderão
corresponder a menos de 70% sôbre o valor de
cada emissão, devendo os planos ser submetidos
à aprovação da, Secretaria da Fazenda e do
Delegado Fiscal do Tesouro Nacional.

X - A extração da Loteria será feita nesta

Capital sôbre a inspeção de um funcionário do
Govêrno..

XI - A fiscalização das extrações da Lote
ria do. Estado, será paga pelo concessionário e

não será inferior -a Cr$ 60000,00 anualmente.
Para êsse fim o concessionário recollierá

ao Tesouro, antecípadamente, a reterída .quota.
XII - O concessionário localizará a Loteria

em prédio apropriado e com lugares ao público
para assistir os sorteios.

' '

XIII' - A extração será feita por meios de
globos de cristal, movidos à eletricidade e 60las
"numeradas por inteiro.

XIV - O concessionário se obriga a reco

lher como beneficio anual mínimo, 80S cotrés
I públicos do Estado, a quantia de

.

CrI 300.000,00,
que deverá consistir em quotas liquidas e certas.

XV - O recolhimento do beneficio anual,
deverá ser efetuado mediante prestações trimes
trais, iguais e adiantadas até o dia 1) do mês de

janeiro, abril, julho e outubro de cada ano.
XVI - O concessionário, não poderá trans

ferir o contrato da exploração dêste serviço de"
Loteria do Estado sem o. consentímento do go
vêrno, sob, pena de ser consíderado rescindido o

contrato e perder a caução.
XVII -c- As propostas serão examinadas,

reeäbídas e julgadas por uma comissão de três
membros, nomeada pelo .Govêrno do Estado.

4VlII - A8 dúvidas por acaso surgidas
neste edital, serão esclarecidas pela Consultoria
Jurídica do Estado.

Secretarja da Fazenda, 24 de março de 1952.

Rosária Bento de Carvalho, Auxiliar de Secretaria,
padrão N.

.

)

O ANJO PROTETOR' DE SEUS FILHOS É A

LOMBRJGUEIBA MINAKCOnA.

,

V�mitugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, � e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a l>ua própria!
Evitará muitas doenças

.

e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIR!
o

MIIfANCOR! para o seu tilhinho.
f um produto dos Laboratórios Minancora

- J O I N V I L_L_E_' __
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A Situação
ceira do

Fínen- Em 1957
País

a UNE SC O planaja publicar a "Históna HUßlanidade".

/

,

Uma «História
da Humanidade»,
em seis volumes,
registrando todos
os acontecimentos
desde oe (empoa
pre-híetórícos até
a data da sua

publicação - em

t 957 -. fi 'lU ra
entre 05 projetos
de trabalho da
Organização das
Nações Unidas
pera a Educação,
Ciencia e Cultura
(UNESCO).

•

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dui ante I 5 dias, Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

rins legals ..

Edital N. 3.160, de 15;.4·52. IRENE PEDRI GUNTHER
Harold Alberto Ricardo ' Oficial

Reinke e

Alzira Laube

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito,
em Rio da Luz, filho de
Adolfo Reinke e de Pau
Iina Reinke.
Ela, bra-sileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio Cerro, filha de

Proibição.

!(@@!®@!@)@Y®@Y®@Y®@.i..®®Y@)@Y®®i'®@!@)<I!®@r@)®�I·· Tosse, Asma, Bro.,qui�e, Rouquidão,_ e Resfriados �
� TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPHftflHO ftfSPlftßIÓftm �

I

I o PE�O���s�O��ID� N� B�AS�L . @
it®@J.®®i®®i®®i.@)®i®@i®@l®®J.®�®l®®.i..®®i.@@Jã

-

Encontram aHvio imediato com o. uso do Cure seus males e poupe seu Rua Rio Branco, 16/4/52.bom dinheiro comprando na

WILLl GEHRINGNOVA

Proibo terminantemente
a entrada de pessoas em

minha propriedade, sita
no lugar "Morro da Bôa
Vista", e bem assim co

rno a extração de cipós,
palmitos, e caçar, etc.
Não me responsebíllzo

pelo que possa acontecer
aGS infratores.

FARMACIA
de ROBERTO M BORST.

J. que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus � arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaragua
--<!J���...

Machínas de costura de
pé e manuaes diversos
tipos V. S. encontra na

Case Real defronte ao

eine Buhr.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Prefeitura Municipal de .Jaraguá do Sul "Vale a

1951

303.830,70
266,330,60
12.017,30

28.274,90,
3.799,50
1.261,00
1.661,70
13t,20

1.100,00
3.232,00

4.367,60
1.632,00
1.130,00

Saldo disponível do exercicio de 1951
628.768,50

Quadro Comparativo da Receita por Titulos até 31
.. de MarQo de·.1952.

P enaS a b e r ..." ßcOrdo de' Bssistlocin
Militar Brasileiro· Ome·

DESPEZAS PAGAS
. Saldo em caixa e bancos

Dois selos comemorati
vos serão emitidos este
ano, pelas Nações Uni
das: um por ocasião do

46.141,30 Dia das Nações Unidas,
112.404,10 o outro pelo aniversario Uma escola de seis
285.157,40 da Declaração Universal classes com capacidade
239.615.20 dos Direitos do Homem. pera 300 crianças foi
17.763,30 -x- aberta em Seul, graças a

237.2,80,10 História cientifica e campanha feita compe-
40.9'75,40 cultural da humanidade é nhia Americàna das Por

. 2.081,40 o titulo da publicação em ça� Armadas das N�ções2.146,00 seis volumes Que deverá Llnldas que, por meio de
3.469,80 aparecer nó curso do ano

.

serviços e donarlvos em

5.807.70 de 1957, e pare a qual especie. contribuiu gran-
'0.201,10 mil sábios se preparam demente pare a constru

1.500,ÕO para coordenar seus te- çäo d_? edificio;, a remu-

3.891.00 lentos sob o patrocinio neraçao dos professores
261.231,50 da UNESCO. é feita pelo governo co-

12.229.20 -x- reano; as 'rações de leite
3.673,40 50 bolsas de estudos para as crianças prevele-
65.127,70, de seis mêses cada serão cem sobre as dos solda-

1.350.695,60 concedidas ao Equador dos.
606.434,80 pela Organização lnterna-

1.957.130.40 cíonal do Trabalho den-
753.315 50 tro do programa de as-

1.203.814'90 si_stencia. técnica das N�.
- 'çoes Llnides, pera permi-

tir a operários, contra
mestres e artífeces de
diversas profissões. o

- desenvolvimento de seus

conhecimentos técnicos
por meio je um estagio
no estrangei roo

-x-

Para estabelecer os pla-.
nos de um laboratório
internacional e organizar
a colaboração nas pes
quisas nucleares, criando
um Conselho de Repre
sentantes vem de ser as

sinado um Acordo em

Genebra por 9 países eu-

I ropeus.

1952

Social

19f

85.404,20
27.431,00
3.922,00
45.121,00

600,00
7.007,00
3.300,00
73.763,30
23.77-7,20

---27"'0"".325,7õ

Impoato Territorial
Imposto Predial
Imp. s/Tnd. e Profissões
Imposto de Licença

DEP. ESTR. DE RODAGEM
Imposto a/Expl. Agricola e Industrial

DEP. AGRO PEOUARIA
Imposto s/Jogos e Diversões
Taxa de Expediente
Emolumentos
Taxa de Fisc. e Ser. Diversos
Taxa de Limpeza Publica
Renda Imobiliaria
Receita de Cemiterios
Terço de Calçamento
Divida Ativa.
Multas .

Eventuais

1952

Diferença á mais -Cr$ . . . . . 482.989,80

Jaraguá do Sul, 5 de Abril de 1952.

DE PESSOAS ltM USADO COM
BOM RESULTADO O POPU�

DEPURATIVO,

ELIXIR 914
A� slFILIS ATACA TODO DDRSARIS,..
o FiladO. o Baço, o Coração, o
e.tom.,O, o. Pulmões, a Pela
Produz Dores nos 0.10., Rauma.
tlsmo, Caluelra. Queda do Cabe
lo Anemia,' Abort"s,

Ccnlutb o m'C;lco
.tom. o popular dep.,ratlvo

ELIXIR 914
Inofensivo ao erganJ.mo. Airada.
••1 como um Iicôr. Aprovado co.
mo auxiliar Hf,) trabtmento da SI,
FILIS. REUMATISMO da m...

ma origem, pelo D. N. S. P.

Ary Fruet
Contador

Demonstração das Despezas por Titulos até 31
de Março de 1952

82908,20
29.300,00
8.948,50
59.161,50
3.000,00
13.233.(0
7.5:!6,50

172.440,60
376.797,20
753.315,50
-

-x-

Uma p o p u 1 a ç ã o de
50.01JO almas será prote
gida do impaludismo nos

próximos 18 meses, gra
ças a campanha intensa
antl-Impalúdlca iniciada
na Ilha Mindora, uns

150km, ao sul de Menille,
pela Organização Mun
dial da Saúde em con

junto com o govêrno Ii
Ilplno,

de socorro aos refugiados
da Peleettna e do Orien
te próximo.

-x- ricaoo

Foguetes marca

.1 Bomba Atômica

Imex Internacíonal Ltda.

Foi assinado no dia
14.3.52; no Palácio Ita
maraty, o Acôrdo de
Assistência Militar en

tre o Brasil e os Esta
dos Unidos, pelos res-

pectivos plenípotencíä
rios, ministro João Ne.
ves da Fontoura e em

baixdor Hershel John
sono Esse acôrdo repre
senta um lívre desen
volvimento dos princípi-

os constantes do Trata
do Interamer íeano de
Assistência Recíproca,
de resolução da 4a.
Reunião de Consulta do s
Ministros das Relações
Exteriores dos Estados

MILHOES I

I
.g

�
'"

...
c.D __

cuE
-i.
=-

Administração Geral
Exação e Eise. Financeira
Segurança Publica. e Assistencia
Educação Publica
Sande Publica
Fomento
Serviços Industriais
Serviços de Utilidade Publica
Encargos Diversos

Visto: Artur Müller
Prefeito

ft:=;::::�::::�::::;:;::::::�)
II CA f É BAUER II
\��:::::::::::::::::.::::::::: :::::::::::: :::::::::::: .:�)

1---
-1

1CALCADOS

I

I
·1 R G O

I são os melhores e mais baratos

PRODUTOS DA
.

- INDÚSTRIA DB CALÇADOS OOSCH IRMÃOS S.A.

I
) CAIXA POSTAL 11

L JA R A G U A O O SUL Sanla Calarina

-x-

Os Países Baixos con

trtbulrarn com uma some

de 25.000 dólares pera a

obra das Nações Unidas

FRACOS E ANEMICO", I

Tornem:
VINHO CREOSOTADO t . Americanos e de planos

que vão sendo elabora
"dos pela Junta Interemerí
cana de Defêsa.

(Agência Nacional).

"SILVEIRA"

Albuns para fotografias
Imex Internacional Ltda.

.·_·t-,·_··�·I_.I_I._.._I!!!!!!!!!!!!!!!!!'-._U_I·_!i-!r· �__...__.._.I_.........__.. IIII!./" l!!i_I._K_lliiiiiiiill_II_II_.I_r.........._••_.I-

'1
�:':���� I O R F\ E � ��C{V :f. f\ L T E R

R Ur. -Waldemiro Mazurech8ß
.

FRUTIF,ERAS E ORNAMENTAIS � 111_ G:L1NICA GERAL - G:RURGIA _ DOENÇAS. I... _'A 81 .A'81
III

DE SENHORA� PARTOS Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁLaranjeiras, Peceguelros, Klklseiros,. Maciel- I
oJ -

, IIIb t b t B 1 D hl C II Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
.

ras, J.a o.iCI eira.s, e c. - os.e ras, a las. a- ... ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi- :1::t � I I
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtaslDéllas. CODlferas. Palmeiras, etc., e C.

.

� ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e
Indutoterrnia > Bisturi-elétrico . Electro-cauterizaçäo� Peçam Catálogo nUltrado - L.opoldo Seld.l - Corupá m ii Inflamaçõe.s: 'Dores reumáticas, 'artrites, lum- I::: I ' Raios lntra.verrnelhos e azuis.��[;{W2f(�� JJt(1it }'j� III �agos, nevralgias, .ciática. Abc,e�sos, furún,culos, :.' =- .... 1__... 1_....__

Ii.H
•••••••••••••••H , •••_•••••••••••••••••••••••••••••••••_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••_ I �f�����a� ad��I :�l��;t�.l�:, ������� :�fc��:!art:� mi': -.:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.....

(._
_ _ __ H

:
H·······_··..•

�H I be���s1s�ÊN�r�i�����cel�mag��a��c;ento � i�r 10> ff1\ � 1rtfl\ ID> IE WlE 1D) ::li AU TO JARAGUA S. A.- !! I das Paralisias com rea.tiva�ão das funções I 11= .1.( \LV � li\UI J.D) li .1ß =11 ii!.I.

i.i.II·
...

�
musculares e nervosas. Atroflas, fraquesa fun- Ii.::::i.::::•.Rua Marechal Deodoro. 991

ii 158ii ii cional dos músculos em geral, da bexiga, or- II RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA,
.

li Oficina Mecânica e Posto Texaco H iii gãos digestivos, etc... I" !� JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA iiii Se1'V1'''o FO DD AutorlS"ado' H 1111 ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- .. li d d I b 'f' t ii..

., � ..

I GU ÇA I � Secção de lavagem, epósito e u ri ICdn es, ..ii ii CIRURGIA - ELETRO-COA LA O·
combustível e acessórios. iiii Consertos e Reformas a pr�ços razoáveis "I_. .

BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta el
_.. II Lubrificação-carga, de ßaterias etc. iiii executados por pessoal competente ii mfn-vermelho... ti ::H ii

I
CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros

1-'
ft CONSÊRTO - REFORMA E RBTIFICAÇÃO DB AUTO- ii!! ii (Jardim Lauro MueUer) esq. Rua 9 de Março ti MÓVEL B CAMINHÃO. iiII Solda Elétrica e á Oxigênio II das 9 ás 12 e das.3. ás 6 horas

l liii Combustivel e Lubrificantes ii RESIDÊNCIA - Rua Mlntstro Calogeras, 350 SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO iiii !! Fone 305 - J O I N V I L L E " S. C.
.

. iitt
H_ H H_ •••••••••_ H H _H..M.M__jj •.- __ _ li ::::::::::::-.::::;.:::::::::::::::::.=:::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::==::::::::==��i� _._ - __ ....•..__ _ _ _, _--..,- .......

Illpree:.do ca wu UI:

Toss",

Relfriatlos
Bronquitct,
E.crofulos.

---------------�

• TOSSES' IRONQUlm,

VIft80 nUSOTlDO

Conva lescenc;a�_
VINHO CREOSOTADO

ßicicletas pera homens
e senhoras de proceden
ela Sueca - Alemã e

Holendez tem pare pronta
entrega a Cese Real
defronte ao eine Buhr.

(IILVIIRA,
GRANDE TONIOO

���...............����

I Farmacia Centra., i
�

]OE CAlR][,O§ HAJIE'ER.MANN S

�
"A M A I S AF T I G A" �

I
Av. Getulio Vargas, 2Í8 - Jaragoá do Sul - S. C. �
Drogas nec'onets e estrangeiras, encont. ra-se, �
a díspostçêo do distinto público, apresentando' �serviço criterioso e Precos Módicos �.,
���....",."",..""���

·

Ur. Murillo Barreto de AzeYe�o
·

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

I�raguá do Sul

'--·0 n, "JS ·a_wra
..e

90qgp,• t a- C $ C
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o ORREIO DO POlO DOMINGO Da, 20�'-196,2.. -

,'cä rna ra' M_unic i pa I vENDE�SE R:::::':=:::::::::=:::::::=-;==-:M:::=::.:::==:::::::=:::::::::==::::::====:-':::::=-\)
- Ata da Reunião Ordinária de '25-3-1952 Umterrenocom50metros II �mpr. Sul, Brasileira de Eletrecidade S.A. II

, .. de frente por tOO de fun- i!
:MA�RIZ: JOINVILLE II

Aos vinte e cinco dias do mes de Março do dos, sito a Estrada Geral, I' Para a n6ssa distinta freguesia mantemos em 'estoque: fi
ano de mil novecentos e cíncoenre é dois, pelas

zona Rio Molha. i! .

'Uma linha completa de. motores nacionais e estrangeiros' de alta e baixa I:
sete horas, na sala do f'orum, no edificio da Pre-

Vende-se também o mes- 'I rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. )0/60 cicios -. APARELHOS D.E MEDI- ,ii
feitura Municipal de Jarllguá do Sul, reunidos os m�r��ard�:�l:r:�s'BIOS_ 1: ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins .indústriais; ARTIGOS ELETRICOS II
vereadores: Ney Prenco, McÍrio Nicolini, Frederico feld

.' I! PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS la- ii
Curt Alberto Vasel; Orevíano Tissi, Herbert ôchnel-

• ii OS, de ARANDELAS, -MATERIAL ELETRICQ em geral para instalações de ii
.

der e, Kurt Herbert Hilbrecht. Constatada a presença Rua Presidente Epi- n uz e força de qualquer capacidade.
.

.

li
de número legal, foi pelo snr. Presidente declarada tacio Pessoa 68, nesta ii' A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de !! _

aberta a sessão. ordenando, a seguir, ao er, Secre- cidade. II instalação de luz e força. �
tário ,que procedesse a leitura da ata da sessão an- - �\. __._ _ .._._ __.''''''_''''''''''''''''''''M'''''''''''''''_''''''__ M M_ __._...:.. __..)}
terior. Lida e discutida foi a mesma aprovada sem

_ M_ __•__ M _ _ •••_.__.._._ _ _ _ _- ..

emenda pelo que pessou a ser assinada pela Mesa.
Com a palavra o sr. Presidente nomeou o

vereador snr, Kurt H. Hilb: echt, corno membro da
Comissão de Educação e Saúde e Assistência
Social. A seguir passou-se a leitura do Expedíente
que constou de: um telegrama expedido; Oficios
expedidos nrs.: 143, 144, 145, 146 e 147/52; Oficios
recebidos do snr. Prefeito nrs.. 93/52, 97/52, 98/52,
'99/52, 101/52 e Of. nr. 107/52 encaminhando o pro
jeto-lei que cria dois cargos de professores Padrão
cl». Foi o proleto-let enviado a Comissão de Edu
cação e Saúde; Of. circular de Tangará; Of. FJr,

52/71 de Caçador; Of. nr. 85 de 1tajaí; Circular nr.

) 24/52 de Turvo; Of. nr. 151/52 de Chapecó; Ot, nr,

13/52 de Guaramírim; Of. rrr, 52/52 de Ituporenge; Cartões de Felicitações
Of. nr, 10a de Tubarão; Of. nr. 134 de Videira; Of.
nr, 488 de Florianópolis e uma brochura da Pre- Imex Internacional Ltda.
feitura Municipal de Rio do Sul; um requerimento
do 'sr. José Emmendoeffer, sendo, depois de lido
encaminhado a Comissão de Legislação e Justiça.

Com a Palavra o vereador Kurt Hilbrechr,
exclareceu a casa, que o sr. Alvim Seidel, não
havia recebido eurorlseção nenhuma da Comunida
de de Pedra Amolar, a reclamar söhre os bancos
escolares. A seguir fez uso da palavra o vereador
snr. Herbert .schneider, pedindo_informações sôbre
o

. Posto de Saúde a ser construido. Passando-se a

Ordem do Dia, foram discutidos: O requerimento do
Seminário Sair. Coração de Jesus, que após lido e

discutido foi aprovado em 2a. discussão. Foram
aprovados em 2a. e última discussão os projetos de
leis: «Abre crédito especial de Cr$. 20.000,00. pare
construção da Ponte sobre o Rio Isebeb:... «Abre um
crédito de Cr$. 12.000,00, em Bonus do Estado,
pera indenização dos instrumentos Cirurgicos da
Comunidade Evang. de Corupé: «Concede um au
xilio de Cr$. 15.000,00, em Bonus do Estado, ao

Grupo Escolar Divina Providência» . e «Auxilio de
Cr$. _ 10.000,00•. aos componentes da Banda Mnsl
cal, pera compra de lnstrurnentos». Foram, após
discutidos. aprovados em 2a. discussão, os projetos
lei s que concedem isençãode impos tos a He I ga �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I.II!!!!!!!!!!�-

Ulrich e Francisco ôevegnant, Depois. de lidos, Fábrica de Ferramenlas AgríCOla;-1discutidos e aprovados os pareceres' da Comissão
de Educação e Saúde e da Comissão de Finanças, -DE PEDRO R�N6EL
referente aos projetos de leis: «Autorisa a aquisição Estrada Jaraguà Esquerdo
de área de terras para construção da escola em JARAGUA DO SUL t: STA. CATARINA.

Ribeirão
-. Jararaca» e «Abre crédito Suplementar»,

respectivamente, foram os mesmos aprovados em
1 a. discussão. Com reíerencle a Indicação: cAlarga·
mento de um trecho de rua», foi aprovado o pare
cer da Comissão' de Viação e Obras Públicas.

Nado meís haveedo a rratar, foi designado ·,pa·
ra 'a próxima sessão, o dia 1. de abril com a Or
dern do Dia seguinte: 3a. discussão do Requerimento
do Seminário Sagrado Coração de Jesus; 3a. dis�
cusbão dos projetos de leis: cConcede isenção de
Imposfos à Helga Ulrich» e «Concede isenção de
Impostos a Francisco Sevegnani»; 2a. discussão
dos. projeto,s de leis: «Autoriza a aquisição de área
de terras para construção da escola em Ribeirão
Jararaca» e .,Abre crédito �uplementar (Cr$; ••••. 124.622,90)>>. la. discussão do projeto-lei «Cria dois
cargos de professores

.

Padrão «I» e discussão do
Requerimento do snr. José Emmendoerfer. Findo o

que foi encerrada a sessiio a qual faltaram os ve

readores snrs. Willy Germano Gessner, Adolfo
Antonio Emmendoerfer, Walter

.... Jark e Artur Oscar
Meister.

.

(ass) NEY FRANCO
MÁRIO NICOLINI

C Dr. Norberto RodoUo Schlemm�
Formé1do pela Faculdade de Ciências Médicas

da Universidade. do Distrito Federal
------

�
Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gine

cológica do Hospital Getúlio Vargas; ex-in
terno

-

no Hospital N. S. do Socorro do Rio
de Janeiro.'

. i
Clínica Médica; Cirurgia Geral; Partos; Mo· Iléstias He SelJhoras.
Consultório no Hospital Jesus de Nazaré,

em COl'upá neste município. '

{
Consultas das 81/2 ás 12 e das 15 ás 18 4

horas. i
������������

r::���!�����!�:�'l
ii Cllmca Geral - Parto sem DOr ii

:i:l Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Oaliosa [.i
.. Consultório e. Residência: I.
:: ti

ii Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant ii
ii ex-residência do Dr. Luiz de Souza ii
� �'il::::!':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i(···

Ho povo em leral
Façam suas eco

nomias depositando
as na «Caixa Eco
nomlca Federal»,
anexada ao Deperta
mento dos Correios
e Tele-grafos desta
cidade.

REUMATISMO
ESCAÓFULAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú·LCERAS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTAOS
MANCHAS.

.. ELIXIR DE, NOGUEIRA. '�.
CONHECIDO HÁ 11 ANOS

.VENDE·SE SN TÔOA PAAra

NUNCR EXISTIU IGURL

em- ARTUR MÜLLER, Prefeito �nicipal de Iara-
ga- -gué do SUl, no uso das suas atribuições. resolve:

NOMEAR a complementarista NILZA BAG
GIO, pera exercer o cargo de Professôra Padrão

Informações na
"K", do Quadro Unico do Municipio, e designé-Ia

Sociedade Gráfica Avenida. pera ter exerclcío na escola "Oswaldo Cruz", no 2°.
distrito de Corupé, com os vencimentos consigna
dos em lei.

Dinheiro

P A R A F E R IDA S, \

E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,
COCE�IRAS,
F R I E I R A 5,

, ES P I N HA 5, E TC.

Precisa -se de um

préstimo, sob sólida
renne .

.

Paga-se bom juro.

Av. Getulio Vargas, 360

I jARAGUA DO SUL

I� -::-..-::..-n�.� -::�'=)

�� Precisa· se g
l� Padeiro, que saiba �l
l'::.:
trabalhar em todas

:::.�qualidades de pães,
cem bom ordenado.

P recebe emprego na

:1f� Padaria Brunkow �.
J� Joinvíle �L, :
e�-:;········���:·...�·······,Q

-

Executa-se qualquer serviço de ferramentas
agrícolas pare usó de lavoures, CRmo:

Machados. Enchadas Foices etc .

.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pe dido

Popt.pia 15

._ �'--

Registre se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Iereguä do Sul, 31 de

Março de 1952.
ARTUR MÜLLER
Prefeito Munlclpal

Po·ptapia 18

Nd Prisdo' de Ventre
e nas molestids do
FIGADO

ESTOMA'GO
� INTESTINOS
FcHtio�, Azi�_, Vomitos,
Pesdd e fos, I ri d is 9 e.stões,
Colicu do Fig4do.

Gdi.es, Di.gestões Penosas,
D6res no Esfomilgo, Mão
Halito, Retenção de Bilis.
� -

Vende-se em toda parte.

·Np.
ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara

guá do Sul, no uso das Suas atribuições. resolve:
Conceder licença de trinta (30) dlas pera tra

tamento de saúde ao funcionário MANOEL LUIZ
DA SILVA, ocupante' do cargo de Escrlturérlo Pa
drão "X", de conformidade .com o que dispõe os

Art. 162 e 164 do Estatuto dos Funcionários Públi
cos Civis do Estado de Santa Catarina.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 15 de

Abril de 1952.
ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

(iiCßMiliil=Uoß:=������:��=;;�, <,

;. R. Mal. Deodoro, 136 - Cx. 19 - Te); 51 - JaraguA do Sul !I
ii

Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com- ii
d !!

pleriiJ assistência técnica contábil, jurí ica e ii
·fiscal. Escrituração fiscal e comercia!. Servi- ii
ços comerciais em geral. !I

ii
Corretores da C. Nac,' Seguras «lplrang.. : operan- ii

do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aéiden� ii
tes do Trabalho, Acidentes .Pessoais. Trans.. ii
portes, Automóveis, Responsabilidade, Civil e ii

_

Fidelidade. !!
Sub-agentes da VA�IG: PassAgens e encomendas.. ii

A COMERCIAL LTDA. ii
uma organização as suas ord�ns!..-- ii

-x- ii

::.. Eugênio Vilor Schmückel - economista e contador. .11
....y ::::::::::::::::::::::::.::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::::::::::::::::::::::::�{{

•••

Celso Branco

AS PILLULAS DO
ABBA DE MOSS

iÃO INFALLIVEIS

DESPACHANTE ADUANEIRO
SÃO fARNCISCO DO SUL • Santa Catarina

Caixa Posta 35 - End. Tel.•BRANCO. - Telefone, 103
Rua Babitonga, 23 • Edifício Próprio

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviç'ls
junto a alfândega de São Francisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnicos�

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
da C ruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches .t"l embarques na cidade.

,

Encarrega· se de Embarques de Madeiras ile outras t
Mercadorias para o exterior do Brasil e .�

,/ Localidades Brasileiras

j, Despachante das prlDclpaili firmas do Estado 8
, dDr tstados Vizinhos.

�����������@�

[
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Procura-se CrS28.IIB,OO... .

"
...

.' t'_>
.

para 1a.;'hipotécà numa

Casa em Ioínvllle
Intormções nesta reda

ção.Diretor: ARTUR MÜllER Gerente: PAULINO ,PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Admtnísireçäo : Rua MarechalDeodõro da Fonseca, 136 Fundado em 1919 - TELEPONE N. 39

ANO XXXII JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

..._ __.._._ __ _ _ "-"-ll e�pregadà ,para servíço
:::!j

------ -.- -- ---..----- - -.-

'q::: domestico. _ �
ii II Tratar com o ,cjentista

ii 'Grande Festa Popular li Schulz.
A recepção terá lugar ii li Rua Mal. Deodoro - nesta

no dia 19 do corrente, ii !l cidade.
deven.do prolongar-se II em benefício da li

por õdias.!! fi
Serão inauguradas. a ii Comunidade Evangélica ii

���:;!1:t�J?t:�f. i::':.I::.' ..aragu':.: do Sul 1:' ..I.!a sala' do Forum, a
---------

"Praça da Bandeira",!!. DOMINGO, 27 de Abril de t 952 II
com o busto de Olavo ii li

:!���' ���a �'D;üstddid� 1:.1:. HAVERÁ: Churrascade, Doces e Iemer, fi
sr. Pastor Dr. Paul AI- Café e Bebidas, etc. ii

ßi�:;!:., c��a�abUS;��O�: ii LeilÕes, Rifas, Tiro ao Alvo, etc. ::.!l�:.José Deeke e, a escola .. u a I � "rural de José Boiteux. l::.l:.. RI 9 >a � li
Serão ainda lançadas as

II
A populaçäo antecipadamente ecradece !:i, Fogões econômicos da

d f d taí d
e. afamada marca «Reis»pe ras un amen ais- a ii pelo comparecimento. ii' d T dconstrução do novo edí :: A COMISSÃO. :: gaitas plana as o es-

Iíoío do Banco Inco e It ·.H chini e Hering de todos
da Intendência do dís- �;" __ {{ os tamanhos têm a venda
trito Presidente Getulio.

.

-:
-._ _-..: � !................ na Casa Real.

Somos gratos pelo se ontem na sala nas Dia 21 o jovem Erich
,

convite que nos foi en audíeneías os seguintes Schmidt, filho do sr. ::::�:'"''''''
_

\,�:::
dereçado. casamentos: Oalixipo de Guilherme Schmidt, in

-I n Nas suas compras ii
Importante Reun'la-O em FI _

Paula �om,a srtl!-' Santa dustrial em Estrad�Nova·!i prefira sempre ii
.. .

° Therezmha Pereira; Ma- A todos os sníversä- ii ::
rlaníp.olls.· Re.alIzou-s� em río Schurtz com a srta. riantes os votos de ii C ß f t 8 ß U f H ii
Floríanôpolis, no día 15 Elvira Bísoní: Darci Fe- Ielíeídades do "Correio ii [ H
do corrente, na Federa- lí R

-

t d P " .;:� t::.
..

dA'" Ipe amos com a sr a. o ovo. :: ::

çao
'.

as ssocraçoes Irene de Souza; Hilario
..

Rurais e com a pr�sen· Francesel com a srta.
ça. do sr; . representant.e Maria Sevignani e Dio
do sr. MIDlstr� da Agrí- nisio Giovanella com a

cultu.ra, uma Importante srta. 'Hílda Pavanello.
reuuíäo para estudos da
produção custo do leite Aniversários: Faz anos
e do gado de corte. hoje o sr. Alfredo Keiser,A Associação Rural industrial nesta cidade.
de Jaraguá foi repre- Festejará amanhã, dia 21,sentada pelo sr. deputa- seu aniversário natalício,do dr. Luiz de Souza.

o sr. Lódomar Mendio
Dr. Bérnardo Arnowilch. Aca- (cari6ca) "pandeirista"

ba de fixar residência do Jazz Elite de Oorupá.
em Jaraguá e assumir Dia 19 aniversáriou se
a chefia do Serviço- de o sr, França Vosgerau,
Defeza Sanitária Animal dedicado funcionário da
no município' o dr. Ber- Prefeitura Municipal. Na

-

1EllIIIIiIIISIIElIIIIEIIii!lliillEilEl!!ill",!; 1I_!IEllElIIiii!EI!!!! nardo Arnowitch, vete- mesma data o- sr, Olemen. §��� -

tl1- rínárío, recentemente te Schlochet., W�Febr 5
(Sezões, M�lárias, ::: contratadô pelo Ministé- Dia 23 a menina Sonia

", ImpaludIsmo I rio da Agricultura para Maria, filhà do sr. Faus � fp.�ta � p. � cij) tn\
'

i\MdJlrrll'l\.�._
� Maleitas, Tremedeira. este fim. tino Rubini, industrial)1 �� M� U)(Q1.\U! !Vll«li. �1U'u)

_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I O dr. Arnowitch aten- enl �')iôville. Dia 24
..

a

" Capsulas Antl'ses'on.·cas I'"
derá prõvir,óriamente no gentIl srta. OtIlla

_ Departamento Agro-Pe- Schmitt, filha
. d� sr.

I Minancora'u
.

cuArio do Município, edi- ,ArnoldoL.SchmItt,mdus.
ficio ,da Prefeitura Mu- trial em Estrada Jaraguá.

Em Todas as Boas Farmácias

I" picipa!. Dia 25 vê passar mais
um ano de existência o

,É um produto dos Laboratórios MINANC,ORA Enlace SouzI.8allos. Reali· sr. Seme Mattar, figura
zou·ze ontem o enlace destacada na vida comer·

- JoiIíville - Sta. Catarina - -I matrimonial da senhori·1 c!al e social, de nossa

i5I!iIIaI I!F""'ftj ti R .1: im ta Irene. de Souza, com CIdade .

o sr� Darci Felipe Ra- - Tambem na mesma

mos, ferroviário nesta data Carlos Mayer e

cidade. Tusnelda Mayer, resi
A noiva é filha do dente em estrada lt8pocú.

casal José Bento de No dia 26 o sr. Rui
Souza e dona Laura Frenze!.
Cordeiro de Souza e o __� . . �__

noivo do sr. Hermilio
Ramos e dona Tereza
dos Passos Ramos.
O áto foi testemunha

do 'pelos snrs. Altino
Mariano Gaudêncio e

Oswaldu' Marquardt
exmas; senhoras.
Ao jovem casal nos

sos cumprimentos..
Casallientos. Realizaram-

DOMINGO 20 de Abril de 1952 N°. 1.689 Procura-se

L 'O C A I 5-
Clube Allética Baependl. O

Clube Atlético Baepen
di elegeu sua nova di
retoria, re mo de lan do
tambem seu quadro de
técnicos nas .díversas
secções esportivas, en
trando assim com novos
elementos para suaa
atividades no corrente
ano.
Nesse sentido recebe

mos oficio comunicando
os. novos diretores des
sa entidade e que são
os seguintes:

-

Oetaeílío P. Ramos; 2.
Secretário: Amandus Co
lin ; 1. Tesoureiro: Ha
roldo Ristow; 2. Tesou
reiro: Walter Horch;
Orador: Aleixo Dela
giustina.

SECÇÕBS
Diretores Esportivos:

Tejas Lessmann e Vító
rio Lazzaris.
Diretores S o c i a is:

Heinz Blosíeld, e Ray
mundo Emmendoerfer.
Futeb61: Heinz Mahn

ke, Julio Ramos e Oe
CONSELHO DBLIBBRATIVO tacilio P. Ramos.
Arnaldo Schulz, Willy

Mahnke, Octacilio P. Tiro ao Alvo: João
Ramos, Seme Mattar, Emmendoerfer, Alfredo
Hermann Schulze,' Do- D. Janssen e Guilherme
naldo L. Schroeder, Ma- Gumz.
rio Nicolini, Amadeu Ginástica: Hermann
Mahfud, Francisco F. Schulze e Alfredo Krau
Fischer, Walter Carlos se.

Hertel. Raymundo Em- Basquét e Woley Boll:
mendoerfer, Henrique Dr. Murillo Barreto de
Geffert, Silvio Píazera, Azevedo, Egon Doubra
Aroldo Sehulz, Heínz- wa e Ingoberto Brausn
Mahnke Artur Müller burger.
Haroldo' Rístow Wolf� Bolão: Waldemar Dou
gang Weege, Jóáquim brawa, 'Yalter Weller e

Piazera e Adolfo Em- Jorge Mlelke.
mendoerfer. Blblíotéca: Célio Pires

Mafra e João Budal da
SUPLENTBS DO CONSELHO" Silva.

DBLIBBRATIVO
Inaugurações em Ibirama. Do

1?urval Mar�atto, Egon I ilustre sr. prefeito Max
Joao da. SIlva, �al- Meldola, do municipio
mor da SIlva e VItor de Ibirama recebemos
ZimmerÔlann. um gentil 'convite para

os festejos que alí-serão
realizados ein homena-

Presidente de Honra. gem ao sr. Governador
José Narloch; Presíden Irineu Bornhausen, que
te: Artur Müller; Vice- procederá a inaugura
Presidente: A I f r e d o ção de díversas

>

obras
Krause; 1. Secretário: Públicas. .

DIRETORIA

.
•

0, sabälo

Vir-gem •Especialidade
�a ClA. mIzEll lINMSIJ!UA\1L - JOHIDlVme ;'

': " j

r.ecorn.enda-se tanto para rou·pa firiá como, para roupa comum.

--------------....,_....

Livros, Romances etc.

Imex Internacional Ltda�

AUX. TRAT. stnus

IMPUREZAS 00 SANGUE?

UIXIR Df I061flRA

Fabricação Esmerada

COMé:RCIO E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S. A
JOINVILLE • Ru. Ouque de C••I•••/ft.

Talari. Cli OVos e Lefte - .0. 2 �

Em Barra do Rio Cêrro,
.

no dia 27 do corrente

Como de costume realizar-se-á a

f
tradicional festa de - �ão

.Mar.cos,
pa

droeiro daquela apela.
. Haverá churrasco, bebidas, jogos
,etc,. etc.

i-
A festa será animada pelo

Jazz Felix Wolf .

. A_ todos convida a Comissão. i
tl���l:I

COURA ClSrA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
101;1(0 CAPILAR

POR fXCHÊNCtA

.

(Marca Registrada)

i
s,..�2 ylRCfA,

f
�. 7·

• -

.

[SPECIAUOADE
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