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D p Nutrioào e !!inl1de

Do equilíbrio, da har
monia das funções orgâ
nicas, é que resulta a saú-

-' de. A nutrição é uma
das mals i rnporrentes
dessas funções.

DOMINGO 27 de Abril de 1952 - ,., SANTA CATARINA Nv. 1.690 Defenda' sua saúde,
;;;;;;;o;=====�;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;======.;;=======;;;;;;;;i;=;;;i;;;;;;;========_==_;;;_================;;;;;;;;;;;;; aprendendo a se eltrnen-.

�

lar corretamente pois
-

a

nutrição depende da elt
mentação.. SNES�

ANO XXXII JARAúUÃ DO SUL

LOCA IS ßnlustioSf �ituacao da In�ústriD de Ma�eirgs
Poslo Rural de Retorcida. sinos da localidade de sua vida simples e Ia-

O deputado .Jorg� La., de Janeíro, o d�scul:so
Realísou se domingo úl- Jaraguasinho, neste Mu- boríosa. cerda, que; da tríbuna se reveste da maior

timo c
.

I
. da' Câmara. Federal, já significação !'tan.to mais

, om a presença mc pIO. Exmo. Sr. Dire.•tor, f lí z, d bdo sr. Prefeito Munici- Após a festa r .. llgíosa sínto-me no Imperioso
oca IZOU, . com senso quan o se-sa e que as

-

pal, Ney Franco Presí- haverá um leilão de dever de agradecer a
realístico,

. alguns dos operações :de compen

dente da Camara, AJUDO prendas em beneficio colaboração, nunca des-
maís . sérios problemas sação - que o prócer

Pereira, Coletor Fede' das óbras do novo tem- mentida, dêste : conceí- catarinenses, - como o catarinense apontou co-

ral, José Izidoro Copl, plo. tuado Oorreíocj o Ginásio carvão, energia elétrica mo providência de ca-

Delegado de Policia, São Luiz, pela qual lhe
e dragagem dos portos, ráter imediato, para so-

Otavíano TI'''''''I', vérea- Aleixo Delagiuslina. 'Fez f'
. acaba de pronunciar lução do caso -. ínte-

"'''' .

2
IC� Imensamente grato. A

dor, Lino Piazera, v ce-
anos no día 2 do cor- O Ginásio São Luiz Importante discurso- so- ressam de perto não

presidente da Aesocíà rente o sr Aleixo Dela- ufana se e sente-se forte
bre o verdadeiro drama apenas á madeira, mas

ção Rural e numeroso giustína, digno inspetor 'em sua difícil missão que está vivendo a nos- também a inúmeros ou"

grupo de lavradores da escolar do munícíplo, educativa quando sabe
sa madeira conforme tros produtos riacío

zona, a instalação' 10 cargdo que ve.m exer-
ser amparado por um

acentuou, em comentá'l nais".Posto da Associação cen o com' muíto críté órgão, como é o "Cor. rio, "O Jornal", do Rio
.

Rural em Retorcida. río.
.-

reio> do Povo". .

Na ocasião fe.z uso da. Na sua resídêncta, o Ad'. . .

t' f' gra ecído, Iírmo-me
palavra o sr. Artur Mül- amversanan e o ereceu

com elevada estima-� mo, tendo deixado aos Aniversários. Aniversaria-

ler, Presidente da' Asso- aos amigos queo 'foram distinta consideração, presentes a melhor. im se hoje a sra. Joana

cíaçãe, que explicou os cumprimentar uma farta IRMÃO MÁRIO pressão. BIosfeld, digna consorte

fins � que se destina mesa .de
o

doces regada Diretor Nu áto estiveram pre- do sr. Erico Blosfeld,
aquela agremiação de com cervt'ja.. .

sentes as autoridadvs comerciante nesta praça.
classe e os beneficios Ao sr Delagíustína, os SuiCidio. Por motívos Ieeeis, tendo o sr. Pre- A sra. Lídia Wunderlich,
que traz' aos sßUS asso cu.mprimentos do "Cor- ignorados, pôs .rmo a feito Municipal se ferto ...sposa .do sr. Paulo

eíados. fazélldo também ,relO do Povo". VIda, tomando forte do- representar pelo sr. José Wunderlfch; O sr. Gui-
um relato da' nova poli-

. -

se de for!Dic!da,. o ja- Gaia, já quo, por moti lherrne Moenér, comer'

tica agraria. esposada H.onrosa distinção. Do Rev. �em Benjanrín Müller, vos impor i06.0 não poude eiante em Três Rios do

pelos governos da Re' Irmão Mario, digno di- Iílho do casal Miguel e comparecer.
. .

.

Norte.. Na mesma data

pública, do Estado e do retor do Ginásio São Tereza Müller. Somos gratos pelo a menina, Doroty Tete-

Município. Luiz, recebeu a dírseão •
O Indítoso. jovem, que convite com que

."

fomos aínhe, filha do. SI': Pedro

Após o ato ínaugural d?ste [ornal, o ?fi cont.ava apenas 20 anos .distingutdos, P. Mascarenhas, digno
a população local nfe- cIO ab�lxo· transcrito, de ídade.. tomou o ve- :o\gente da Itv�P,S.C em

receu uma churrascada que muito nos honra: neno alta madrugada,
.

fesla 1Ie São Marcos. Co- Nereu Ramos;
'as autoridades

.

preseri-I. "Jaraguâ 'do Sul, 16 sendo encontrado, morto mo de costume' raalisar- Dia 28. a
.

sra. Otília
teso

.
'.' de Abril de 1952.

,

nos fundos 'da resídên. se-á hdje em Barra do Nicolinij- esposa__do sr
-, Nesta. cía de seus palsa Es- Rio ,Cerro, a tradicional Mário Nicolini: O sr. Bsr-

COltrala de Casamento. on Exmo. -ir. Diretor do trada Ilha da Figueira. fésta -tá 'São Marcos pa- toldo' Gumz; a sra. Walli V_:� _

BOiQS .

trataram casamento em "Correio do Povo". A familia enlutada droeiro daquela Igreja. Tomasellk a ;§ra� dona . ..J .

Oorupé a senhoríta Ju- Apezar de meus .pou enviamos nossos peza- Haverá churl'asco, bebi- Duloiilea Reiner" esposa
,. ", !JlS!:!§·,�Qr��ç/aos;

racy Albarnaz. dileta fi cos meses em est� én- �es. ,
,das, cdé,. jogos 'etc. ��'-f' do sr. J.eopol'rlo -Re'inel' .",

,

cJh8A;;;do�CI\8al- .Gere:im> 1!!lntad6ra-:ci('l1u'tf-·c3't�·
','

:Padte �UrI8Dd. dii' PaSSOS" F i" � -'I'eI'" f -_.' '_.AleMár'� 'B.fäper -(i- ---.�---"
.. ';-

"

".

AJbarnaz co� o sr� At rlD�nse,.... co' state:i . com lIeis. Com destino a li �s 8 a "DI ,fca. lho do' sr. Erich Th.
tur Mende, filho do ca- satlf�façao o

. profícuo Brusque, ond� vai ser- .
o)e, nOl��teo da gr�- Bräuer. " ". a,'

8a� Curt Mende, de Ca- tra�,alho .do sem!lnári? vir como gerente, da ti-
)a Evangehca d.e�ta CI- Dia 29)>. sr. nodolfo

. DI_nhetro
nomhas. o, CorreIO do Pov.o', pogratia "Leão Dehon"

dade, s�r� . .-reahzada f� Rech,. reSldentfl em Ita-
.

so� su!, esc�lareClda d� propriedade dos Pa- g.rande e�ta e� bane I I pocuzlllho. ,.' I ?r�clsa se de u.m em·

Benção da I,reia. Dia 4 orlentaç!l0' ..
dres da Congre a ão

CIO daquela Igr Plll.
_

Dia .1. �n!verR.aria-se � preS!lmO, sd'b sóltda ga-

do corrente terá lugar .

São deRtds PerIódICOS Sagrado Coração d� �e- Como. �e costume, ha
. sr. GlardlOl. LUIZ LenzI, rantra.

'.

a ban'ção da Igreja e qlIe o po-vo
- precisa em sus, viajou o rev. Padre

ver'á hlliao de pr�ndas� residente em Riheirão Paga-se bom Juro.

O 1 d d P
tomoolas.... etc., 8RSJm co Grande do Norte. -

r �n o
.

os assos mo um eXCelente serviço . '. . Informé\çoes na

KleIS, capelão dos rev. de restaurante.
Dla- 2 o .lovern ArJldo Sociedade Gráfica Avenida.

Irmãos Maristas desta Stulzer, resIdente em RIo,
cidade .

. ,. I R' l' Vermelho; ci sl·ta. Lucil Av. Getulio Vargas, 350

O
. ..asamen os. ea Izaram- d E d f f'Ihrev. Padre Orlando I I d

a �mmen I)er er, I II JARAGUÃ DO SUL
deixou n i .. ;;;' se .ont.�m na sa a. as do sr. José EmmAndoel'-

.

. es e muOlClplO audlPIlClas 0'1 sl'gullltf-S fum· grande �ucleo de caSam ...nIOs: _ Ladislau er..
� .

Iam
gos· sng fIados pelas' u ..

k A'
DIa 3 pdlisa a data

,

fiam}a com a sl·ta. m I" dE'

'suas grandes virtudes S-h'd V' d
nahl ICla o ,sr. rICO

.

como p t dI.
ta . c nal er; Igan o B uns, comerciante na

.

as or e a mas, Fr'ank'" com a srta lo'" .... .

pom era dotado de um u. . vl�H1ha Cldadf-l de JOIn-

coração b d
landa Bphllllg; Hplmuth VIII.... Na 11Ie�ma data oon ORO sempre H. E Go ... tzk... com a. .

voltado para o b ....m e lei' V II OI'
sr, MartlOho Rengel.

ar o
.

" 8rt.a. "Illgal' o es; I'
.

'

..

pas humIl�es.
. SflH Filipe com lo srta. .

A todos os ar.lIversa
E8t� folha aeseJa ao HI'leI ga'-1 F' o" h 1'1 c'h' rr31llPR os cump"IIllAntos

bondoso d
... I{ 1

'd U(' .
.

d P "

das 8S
sa��r ote to- F"anz 8trplllle,· C01ll a

o .,101 rplO o ovo. Bicicletas para homens

fel�cl�ade8 em srta. Ma' iii Radet.z· Guf..
_<O

e senhoras de proceden ..

sua nova mlssao
'

..... AI-
Para b t'

'.
1 f'

Ihf'rme Kopsch com él Cid ' Juecd - ema e

_I II 11!I!i!iIE!1!!iíI!!1 !!iiii;E!i Ij !liEIIII!!EililiilE'.liE!iE!. d'
su s ItUl- o OI srta. Lydiil Rpichpl .... Albuns para fotografia" I HO,lam1rc:Z

lern para pronta
_.

I J es�g�.�o o ·rev. fadre Vici.ol· L ...mk" com H "I I.... _ enlr�l;!a a C�5d Real

IIF b (Sezões, Malárias, os.. ulhoU que Já as- Walllhi .Balol Imex Internacional Ltoa. d�fr()nl� qo eine Buhr.

ilil' ,., r"'s .. .' It_npaludismo I
sumIU suas funções

�:' � �
.

,Maleitas, Tremedeira

I"
Farmacia Cenlral. Teve lu-

I - CUR'AM,';'SE RAPl[)AME�TE COM -" gar 110 rlia 21 do cor-
,,:.

. -

iii rent.e ·a inst.alação da

I "Capsul�s Antisesonicas lU n6va farmacia da firma

iD.·••
•

Mínancora" I Hafermann & Cia. Ltda.,
m a qual oompa reCE u' gran-

Ül' Em Todas as Boas -F�rmácias I de número de convida-
II dos.,'

I,,· É.o u!" produto dos Laboratórios MINÀNCORA I O novo estabelecimen'
to tpm instalação moder-

; .) -'.Joinvillt>.....::. Sta. Öat�na � II na e urR completo' sorti-
!!iiilii=SII....._II_:iii!iEIii�!i!!!EE!--IIIB!lE:1 " ri5iiiEiiii, mento de artigos do ('a-

Bolos
mais macios

'Bolos
!7J·:;isIo/0� I.

•.__.__ _, .J
•

. _ ...........•

..·tl-
_ __

-\.\...
;r Nas Sllas compras "il
li -

prefIra sempre !!

ii C H � l R H U (H ii
..:;... ' 4:':
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

FabricacAo Esmerada

COMé:RCIO E INDÚSTRIA

GE6MANO' STEIN S. A
•.DI.NVILLE • Ru. Duque d. C••'.& ala. ,_

: Talbarim tI.".s e Leite - • 0. 2 �

8flOS � DlMAIS
. AFEC.CO(S DO

T ICO C4f'ILAR

POR EXrELÊNCI/\

-y

® sa�ão

�jrgem Especialidade
da CIAD WETlEl llN]))l(J§]'llAl .. JOllIDlfllfte

,

(Marca Reglstraaa)

recomenda-se tanto par:a roupa fina como para roupa comum.

.",

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 27-4-1952

de Bervíecs Gerais'.�"Departamento
do Relatório do Snr. Prefeit9 'Munlc.lpal

O departamento 'de Servíços Gerais, tem como diretor o funcíonäríc
Emílio da Silva e as demais lotações são as seguíntes :

'

Nomes

, 1 Escriturário Emilio da Silva
1 Motorista -_ Benno Raduenz
1 z-t. Oemít. Waldemar S. Morai.
1 Carcereiro Vicente J. Souza -

Esse departamento fern a seu,
dos veículos seguintes:

Veiculo MllorMarca Modêlo

3 tou.
3 «

3 «

3 «

4,5 «

4,5 «

...

1938
1938
1939 .

1939
1951
1951
1939

2.767.,333
6.704317
2.152005
517706

.F6RLSBX15428
GEH453455

• 18.5.508.877

�, .;.

: /

,

Mi I,· i ta r_,. -

Conclusão
São esses os informes' qua coligi para apresentar a éssa Egrégia

Câmara, estando no entanto a disposição de quaisquer outro. que ne tor
narem neoessários.

....

\
.

Jaraguá do Sul, 2 de Janeiro de 1952.

.'·A.RT�R MÜLLER
.....

,
Prefeito Municipal

I
. Artigos ,ara prelentes '

'em gerl;l.l, semp,re novi
dades ..Ur. ' 'Wàldemiro· 'M'8ZUràcben

eala,8E ••.,•• ,

Rua Mal. ',FiorianÓ' n. 152 ',- JARAGUÁ
Clinica geral .médico çir'Urgia de adultos e- cri�nças
- Partos . Diatnermi"

.

Ondas curtas e· Ultra':;cúttas
Indutotermia - Bisturi-elétrico .J�1ectro.cauterização

" Ráios Infra.vermelhos e aluis. .

CASA REAL

..

Bronquit..
E.crofillo••

e:===============-=a ....

PARA FERIDAS,.
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÓES,
COCEIRAS,
FRtEIRAS,
ESP I N H.AS, ET�C. f

Padrão
. Vencimenlos Anuais Obs.

U Cr$. 19.200,00 Com... no

S « ,16.800,00 cargo de
Q «14.400,00 dire tor €1:::::: .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::.=::!::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\'1

ca�o a diS;ib��:�O'�oconservação li Empr. Sul Brasileb:p de Eletrecidade S.A. II
. II JH:A�H.I.z: JOINVI.LLE ==

. . ii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: II
Clllid. ii U Ii h

.

I d t· d 1 b
. ii

-- :; ma 10 á camp eta e mo ores nacionais e estrangeiros e a ta e aixa II

6
..:I.=:!. rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V e , 50/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- .i.::=.::.6 ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS
II PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de L�TRES, CASTIÇAIS, LO. II

� .1.1 OS, de A.ß,ANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de II
8 uz e força (te qualquer capacidade. �i! A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de !1
� ii instalação de luz e força. ii

q .

- fi'::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::�:::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=:::�

Caminhão nr. r Ohsvrolet
Idem nr. 1 Irrig. «

Idem nr. 3 «

Idem nr. 2 Ford \

Idem nr. 4 Chevrolet Bas.
Idem nr. 5 � Ford - Base.

Límousíne - Ford
Bicicleta Goerike

,
/ _ �

Motoniveladora Intern. Allis Ohalmsrs
_

4
Arado M6canisado Intern. Kochschutt (Pertencente ao Fomento Vegetal). !(@����®f®@i.®®!@)@!@)@?@@!@)�®Y'@)(Í)�

Foram construidos nos cemitérios desta cidade 24 mausoI�s' e no ��
-

Tosse, Asma,' Breequíte, Rouquidão, e ReSfriados;@lde Corupä 18. '. -

nTodosos serviços do DepartamentQ correram normalmente.
••

TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPHRflHO RfSPIRßluftlO
·

�

Departamento Agrö-Pecuár1o I Enc;n=a; :rv; i;e:a; c;:r;. °euslo dO-. I
. Os serviços a cargo do Departamento Agro-Pecuário, dirigidos tam-�, ' '

" ,�
bem pelo_funci@nárioEm.iIio.dá_.iilva,naausênciade.umtécnico já solioi- � POI"lor'ill dÓ Hng,-°0' pnIO·lnn·1"0 �,
tado, es tao um tanto paralIzadb'S. , � I: a:: L a:: a::.Ia::' �. �

, Mes�o assim, não se descurou do fomento e defeza da produção (@. .

'

__

.

@)..agro-peouärta.
. . '. .

, ' . ". @) O PEITORALMAIS CONHEf}IDO NO BBAJ§IL �,Foram distribuidas gratuitamente e aplicadas as vacI�as segumtes·:. �a\�tlã\t;\\!Iã\�!Iã\Gi\ua'Gi\!Iã\�uã\�:Iã\Iii\!Iã\Gi\!�Gi\!a\Gi\!Iã\tft'\tlã\n;\p-
.

Contra a peste suina 2.320,
. I tI�������������W1111

D'i! 'b·"�.�:������'Dja 3.���" p' r�·oPI'br001!r-brmil.. nÇa·an-teOm'., Pref.eitúra M.un.;,i�inRI.a� Jaranuá tl� �Ur
, strí uio aíndá o apartamento ��. p �
Fenotiazina para 3.400 animais a"entrade

"

de pessóea 'em
'

'
.

-

, " ..., '. .',

H.C.B. (paraárrozelras)
�

'2.530'.Kg. minha propriedade,' :sita 'REQUER IMENTOS DESPftCHf\D-OS
Arsênico'. .

'

20 « .no lugar "Morro da Bô�' ,

'
' .

Ervatox ,; '," '

.

10 latas -;
' -Vista", e - be!" ,assim. c,o-, Werner � SIlva '_ Requer li�nça pare estabe-

Bl-sulíatu-de earbeno '" 2 '«, mo a. extraçao de CIpos, lecer-se com uma Serraria. WõlTer Harneck - Requer�
., ',o> ,':" - ,,; r • -: '.' -, '�<: ".< ' ; -, "

.

':
.- . ".

-: palmitos, e caçar, -etc.. sele rranetertdo para seu nome os impostos s/ lóia',

',.. O trator com .o�equi()amento para lavrar torra prestou óptimos ler-
"

Não me r�sP0!1�bbiliz� de cil'tçadqs a4quirida de Guilherme Ftnkbetner.
viço� tendo ,arado 504 hectares. ..,'; .' pelo que posee. acontecer Paulo' Plastwich -'� Requer licença pare esrabe-

aos infratores. lecer-se com um Botequim. Adolfo Schlosser - Re-
.',

Rua Rio Branco, 16/4/52. quer licença para esta_beleçer-�,�e com uma 'oficina de
. "fUnneito�

.. Leopoldo �()de"- I��quer cancelamento do
. ,WILL! G,EIiRfNG trnposto

:

si, caminhão 'ôe.:.,cargä.', Arthur Lehn - Re-
Ã

..Junta 'de Â,litalnento Militar.• que tem, como Delegado o .Oapitão
....' .;,;__ quer licença pare .. esla'be:leçêr-s�_c.om uma Barbearia.

Antonjo, Pereira 'da Cruz, tem a: disposição o funcionário João .Mathias Ver-
.' Augus.to Per�hu'o;' �'Req'uer licença pare cons-'

bínena;' tendo' alístadó '378 jovens de diversas' classes, expedido 90 certifica- \..........,..��,.,;=��h.) truir .uma ceree . .'désa.rrafos· defronte a sua proprle-\ dos de reservistas e 166 .. de isenção definitiva. Encamínhou 3,7 requerimen-, I FF<AC�,S E ANEMieO,.,l! dedé, (iorríingo.8 Pedro Pasa •. I}equer licença paratos, recebeu 25 telegramas e expedÍu 69, ,bem como transmitiu 1'25 oficios e l ,',Tomem: i efetuar pintl:Jra'fexterDa."de 's," casa. Luiz Maffezzolli
,

b' t d 65
.

V.LNEO CREO.so,T.AD!) !.acusou o rece Imen o e .

. . S I L.V E I R A .:- i Requer licença para efetuar uma modificação em

I 5/ propriedade. Herbert Erdmann� - Requer Iicenç,a
. Impregaua C1IIl �Lo UI: I para construIr ças� -_de �adeira. Vit6rio Lazzaris -

,

r�ss..
'

,Requer licença péJ.ra 'reformar a sua- casa, residencial,
ResfriadOl bem como construir �

um, muro em alvenaria. Hafer�
mann & Cia. LIda. ..' Requer seja' tragsferido para o
nome da reqperenle todos o�

.. imp()sto� que' esta
sujeito êl firma Carlos H?lfermann. Hedwlg Moeller .

VINH�'�:6:�::�' 'gequ�r Jfce"ça par� detlJtu e<;mcer:tös �äS, ;anelas
. de. sI propl'ie�ade,

..

bem como piQtura interna e

externa, da. rerida, caIsa. "

"
.' ,

"

,

Despacho : - .
«Como �equer»ti::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:�\ .

::pj" A Comerciai LIda ..,

- Requçr ÚÇ',í1ça para colo.
!! e ç a semP,' e !I car mn póinel na parte' interna do Bar Rodoviário,
ii C A f E' BA U' E· :'8 II com o� seguintes dizeres: «O Bom Serviço Varig ',;

ii .'
. 11 -a . Pio.neira 'no Brasil»:. 'Constantino Of.lscho . �e-

li·, .... .'. ii quer cancelamento do Imposto si Merclldor de Leite.
{i .

�� .... jj Despacho - «Sim»
,'.,;�::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: .::.' Raul '"'f.1assaneiro - Requer exoneração do

Quadro Único do Muni.cipio, bem como uma cerfi;
dão do seu tempo de serviço nês1e municipi&:

Despacho; - Lavre-se o' Ato de Exonera-
,

ção e Expeça-se li Certidão requeriqa.
Diretoria do D.E.E.A.S. da PrefeitAra Municipal'

de Jaraguó do Sul; 24 de Abril de 1952. ;_
� .' '!O,.: \

OCTACILIO, P.lRAMOS
Dirélor do Dep: do' Expe,dientEil

NA .fALTA DE
..�;.- 'A�ppeTrTe

�.
.

f�rß.":::::C::O:::M"f:·:'R=;.�:ß::':'l::::::l::I::D:::ß"'=':':�=A.'�.:::::::.�:;;A.:::�;�::::;llii ,111 .', ;
"" DADE .; SEGOIlOS, ii

ii "

, .. ". . ! '."
,

ii
ii R. Mal. Deodoro, 136 - ·Cx. 19 - Tel. 51':' JaraglA do SII � n
ii '., , '.. . t ii,

ii CoQfratôs, distrátos,' A.tas, Balall.ços'·,e com- - il
ii pletl assistêncid técnica contábil, jurídica � 'ii"
ii 1iscal� Esc�if�raçã<? fiscaJ � cOQ1.ercf"l., ��rNir . iI
ii ços comerculls em geraI. .' ,

'

; \. li
- ii

-

Corretoris da ç� �ac . .seglr,' «Ipll'�Jlg��� op�ralh II:
ii do em .. Fogo, ACidentes do Tra,b�lho, Açlden- '. ii
ii ies' do Trabäl'ho" :A-�j'cleDtes' Pessoais, 'Tl'iins,,;:'" ii',
H..: :portes� Autom6veis, RéspönsabrHdade, Ci,vil e ii •.

li < Fidelidade. ".'''>; ,,<.' .. ;--:,� "'C ": : -,: 'li
II - Sub.agentlS da 'ARIG: ;'Pa�S'ágeß� 01n:omendâ:s. ii
I· ' .

"1" ."ii ,A ,OOMERGI L, �L'FD.A.·, '

< l{ ,

ii ,uma organizllção ,as suas ordens!

iiIII Ellenlo IItlr ScbIRHckl1 :X;onomi.t� e con�ador� . !.
:::.... �,

'

. .. 'If'."tl -

_ _� _..... ••••• • .

l· =::::::::::::::=:::::::1.-::::::::= =:::; :: r.:=I.

Magresa
Cànçàço
PaUidel'

"

�' ftáqueza .'
._..� -;�tf.\.

:; t' iÓdiape"Y� .

.,
o '.aso do . '. ;�{

._

':1 ,U'O O t "1.0
.

.
.

.

DE ORH

É UM GERAQQR DE SAÚ!>E.

.'

, ',\ ' . ,J

0===.11 A t e n ç ãO "110===.II . \ '

_ , "
II G u i I:h�e rme· B u e s s:i n9.,

' II
II estabelecido em �P IR A B E IRABA, II

II técnico especializado. em concertos de. m'a"l1 '

II quinas de cost�ra, de
_

escrever, cal,cular, II

II
sODtadoras e caIxas reg18!plàdoras. _IIAtende em JARAGUA,DO SUL, duas

,n. vezes ao mês, todo e qua,lquer serviçô de n
Il sua profiss_�o. '

-

" -", "�: �, ,', It

'", Os Interessados poqerão' dirigir-se á' ",,'CASA SONNENHOHL. .

'

'U=;'=_====�======:i===UAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nos Bastidores do Mundo

Por AL NETO

�

Hoje na Rua Abdon Batista
cl início ás 15,3J horas-

,

BAEPENDt X FLORESTA
(JOINVILLE)

o ;

lugar do Nariz

Haverá preliminar ás 13,30.
Curou o ladrão ao acertar-lhe um tiro

11"0 pescoço
LONDRES -= Ao per

ceber que um ladrão pro
curava penetrar em sua

resldencta um habitante
de Northyood, David Star
ley, disparou um tiro de
revolve centre o assal
tante, ferindo-o no pes
coço. ôrarley e o gatuno
compareceram perante o

Tribunal de Hertforshlre,
onde o magistrado leu

um relatorio do Hospital
de Londres. Segundo
esse relatório, o tiro que
atingiu Thomson curou-o

de um, grave disturbio da
glandula tireoide, de que
o mesmo sofria há cinco
anos, O «tratamento mé
dico» não foi entretanto

gratuito, pois o ladrão
deverä pessar quatro
enos na prisão.

Celso Branco
DESPACHANl:.E 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 to�os os serviç'ls
junto a alfândega de São Francisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e ptesleza, dispondo para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnicos,

Dispõe de páteos para depósito de madeirá junto ao qua
dro da Estação e nos traprlches de embarque da Ponta
da l ruz, bem como atmazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches ,t� embarques na cidade.

Encarrega se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras (
DespachaDte das prlDcipais i�.inr'im;a;s. -dvo

-E�st._ad_vo ve

i
�

dOI 'istadosv�
NOTAS FALSAS

�
§({»NNlEN1HI({»IHIl

Rio - Telegrama de Por
to Alegre diz que em

Lagoa Vermelha tem
aparecido grande quantida
de de noras falsas de
verlos valores, inclusive
de mil e de quinhentos
cruzelros. Presume-se quê
os falseríos estejam liga,
dos aos que foram presos
há pouco em Santa Maria
e Passo Fundo.

Oferece aos menores preços

BlCIOLETAS - RÁDIOS-RÁDIOLAS· RE
FRIGERADORES - MÁQUINAS DE COS
TURA (Phaff) e outras marcas - MÁQUINAS
DE ESCREVER - PEÇAS E ACESSÓRIOS
para BICICLETAS - MOTORES E DINA
MOS • MATERIAL ELÉTRICO - PNEUS
E CAMARAS DE AR para blcíoletas das

afamadas marcas DUNLOP E
.

CONTINE�TAL.

VEN�AS TAMBEM A,PRESTAÇOES
CASAJ DOS BONS ARTIGOS E

DOS PREÇOS BAIXOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Relistro lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em, Garibaldi, Iílha de
Rudolfo Töwe e de Rosa
Geliert Töwe,

Oelelacin ßuxiliar dI Polrcia em Jaragui 'do SII Legião Brasíleíra
Para conhecimento de todos os interessados, de Assistência

transcrevo a portaria N. 2 da Delegacia da Or
dem Politica e Social.

Prefeitura Municipnl- de
Joroluó do 8ul

Deparlamenlo Auro�Pecuárlo
Semenies de Horllliças'

. .

.Trene P. Günther Oficial do
Registro Civil do 1°. Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil. Edital n. 3.166, de 22-4-62.
Faz saber que camparece- Arno Stein e

ram no cartório exibindo os Alvlne Martins
documentos exigidos pela lei Ele, brasileiro, solteiro,
afim de se- habilitarem para lavrador, domiciliado e

casar-se: residente neste distrito,
,�� em Irapocúztnho, filho de

/ Edital n. 3.163, de 18-4�52. Leonardo Stein e de Ma-
Arno Hornburg e ria Schmitz Stein.

Paula Emma Guilhermina Ela, brasileira, solteira,
Grützmacher lavradora; domlclllade- e

Ele, brasileiro, solteiro, residente neste distrito,
lavrador, domiciliado· e -em Itepocústnho, filha de
residente neste distrito, João Methlas Martins e

em Rio Cêrro, filho de de Catarina ôchramosky
Hermann Hornburg e de Martins.
Ida Scumann Hornburg.
Ela, brasileira, solteira,

levredore, domiciliada e

resldente� nêste distrito,
em Rio Cêrro, filha de
Alberto Grützmacher e de
Anna Harnburg Grütz
macher.

Edital n. 3.167, de 22-4-52.
Bruno Weiss e

Anelle Blank
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito, Delegacia da Ordem Politiéa e Social, em

em Rio da Luz, filho de Florianópolis, 18 de Março de 1.952.

.

Edital n, 3.164, de 18.4-52. ��sn:i��:us�eiss e de (Ass) T:e���;P D�r.Td�NÖ�p.D�S���P
Alberto Theit e Ela, brasileira, solteira,
Maria Nicholini lavradore, domiciliada e Jaraguá do Sul, 24 de Abril de 1.952.'

Ele, breslleiro, solteiro, residente rieste distrito, .

lavrador, domiciliado e em Rio da Luz, filha de . I JOSE IZIDORO COPI �.c:ac:::>c::::;:::.-s::-c:::::ac::::::.�C::::::-C:::::::-C:::::-C:::::=(i
residente neste distrito, Oscar- Blank e de Martha Delegado Auxiliar de Policia O&Oc:::;::::.

"

. o::::::::::r&OOem Itapocúzlnho, filho de Blank.
_ O Dr·. JUll·O Doín Vl··el-ra O'

João Theit e de Berner- ,

dína Theit. E para que chegue ao co- Agência. Municipal de Estatística

�
M É O I C O

�Ela, brasileira, solteira, nhecimento de todos, mandei Jaraguá do Sul _ Santa. Catarina Especialista em- Olhos, Ouvidas, Nariz e Garuanta.
lavradora, domiciliada e passar o presente edital que
residente nesre distrito, será publicado pela impren- R· I d

·

1
FORMADO PBLA FACULDADB DB CIBNCIAS MÉDICAS

em ltapocústnho, filha de sa e em cartório onde será
. eglstro n ustrla O DA UNIVBRSIDADB DO DISTRITO PBDBRAL OHermlnto NichoHni e de atixado dur ante 15 dias, Si Ex-Asststente ne Policlinica Geral do Rio

�'
. (De indústrias e de prestadores de serviço) O d J' C' d A t dorí P

�
"Rachel Pedri Nlchollni. algll_em souber de algum im- e aneiro; na eixa e, posen a orla e en-

pedimento acuse-o para os 05 lnteressados. devem procurar com urgência

�.
SÕIS da Leopoldina Railway e no Hospital

Edital n. 3.-t6�, de 19 4·52. tins legals .. . _

O sr, agente Munícípel de Estatística, no edifício da São joão Batista da Lagôa, Curso especíalt-
.

Felippe Maurissens e IRENE PEDRI GUNTHER -Prefeitura, afim-de ee registarem de acôrdo com o zedo em Tracoma no Departamento Nacional

Alice Töwe .Oticial decreto-lei federal n. 4.081, de 3-2-1942 e 4.736. de �aúde! Estagio no Instituto Benjamin Cons- ,

.

de 23-9·42:·
.

'O tente para cégos, no Rio de janeiro. Re�ita O----------, A lei prevê multas ati'Cr$ 20.000,00 pera os de oculos - Angio-retinoscopia (exame de fun-

infratores!
.

O do de olho para diagnostico e controle da Opreseão arterial). 'TRATAMENTO E OPERA-

Il��::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:!i
.

O ff;Sd��5�S;��I������ÕN�0i�t���_ 9R�: O
u;-;;;;; It Casa Sonnenhohl li ::::::n O . do Principe, esq. da rua das Palmeiras. Altos �ii ::::::g 00' da Casa Richlin - J O I N V I L E. O
..r:.! li !! !! ii ii .

_
::._.._ _ ; :::::::-:j :1·' &c:::::::a C:::::::1i)

___..,;,....__...�---._�� ii'
_ __ �................ _.. 'ii (ic:::;:::.-=���Í!I

i � .••• � ii Comunica que têm recebido das melhores fá- II
.

..

� Farm,�cla Central
_ � !I bricas do. país um grande e_ belo sortiménto �e li 1.!III&••IIIIJ..,.IfI.....,...IIIJ.......�

I
DE HAJFEH.::M[ANN dl:: C][A. L1rDA··I

ii roupas feitas. Casacos de la para senhoras (ul- ii
Rua Cei. Emilio C. Jordan N. 62 - Jarauuá

.�o
Sul - S. c. !.! tim

...

a novidade).. Capas de gabardine e cha�tu,g. ii I Dr,·· lurl'llo -Barreto de ,Azlvedo'

> ii Sobre tudo e ponchos. Casacos parti memnos ii
� fi e meninas.

. .

ii
Dro�as �a�ionais. e. estran,ge!ras, encontra-se, S II· .

- x - :! - >.
.

.

t
a dlsposlçao d� d�stlßto publico" ,,:p�esentando lii . cas,acos e· blusas �ara senhoras (das mais!! I ADVOOADO Iserviço criterioso e Preços Modlcos ii Ilndas). Polowers de la para homens, rapazes e !i .

7
.... V'd ( IBE)

. I'
__��__..........,_�� ii crianças. est! os marca os mais mo- ii

" ii dernos. Ternos para homens, rapazes e il
.

.

-

li meninos. ChapéOlf - camisas - gravatas som- ii

I II br;nhas e guarda-chuvas etc.
-

ii
ii - x - i:
li Prêços sempre os mais baixos. I!
Y:::::::::: ::: ::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::.-::::::::: :::::::::J�

Civil

.8 ••••••
/

O TENENTE CORONEL TROGILIO ANTO
NIO DE MÉLO, Delegado da Ordem Politica e

Social do Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições etc., el em obediência ao 'que
determina o art. 10., do Regulamento baixado
com o decreto n. 1, de 18/1/938, RESOLVE, prol
bir, terminantemente, o trânsito de arma de ca

ça, de conformidade com o "art. 23 do Código
Nacionâl de Caça", a quem não estiver, devida
mente licenciado, por esta D.O:P.S., nos termos
do art. 53 do Regulamento supra referido..

Os infrato'res desta portaria ficarão sujeitos
as penalidades .prevístas em lei, cuja execução
ficará a cargo dos Srs. Delegados de Policia e

Fiscais Regionais de Armas e Munições.
Dê-se conhecimento da presente ao sr. Che

fe do Serviço de Fiscalização de Armas e Muni
ções, para os devidos fins.

CUMPRA-SE

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domlclliedove

.. residente - nesre distrito; Machtnas de costura de
em Garibaldi, filho de pé e menuaes

.

diversos
Frederico Mauriesens e tipos V. S. encontra na

de Monica Mauriesens. Casa Real defronte. ao
Ela, brasileira, solteira, Ctne Buhr.

:::-

� <

-< '" ü
� ·Ê §t) � z
� U

!ti, !! �
r,-. =

z OI ca

!ti fi)

:EE.!!�
< lU 1:_
UJ 8::>
o � 't Z
cc as Clo .ci _o
:E'ii -.

li :; .f!
Q. � �

.. �Q
.ci I:
'ii �E

.t:l
<
ti

ri
FormlIdo pela Faculdade de Ciências Médicas

da Universidade do Distrito Federal

.'
," l Ex-assistente na Clfnicä Cirúrgica e Gine-

,

\l cológica do Hospital Getúlio Vargas; ex-in-

IfJP:::::::::::::;;:::::::;;;:;:;::::;;:;;;;;::=::::::::::��!i �e:nj�n��ro�ersPit�,1 N. S. do Socorro do Rio

II Formado pela faculdade de Medidna de Porto Alegre ii
I

' C:líni�a �éd�ca;'Cirurgia Geral; Partos; Mo"

:�.::I. Operações _ Doenças de Senhoras _ ..:1.:1
estias e en oras. -

Pli � I P ri DA Con�ultório no Hospital Jesus de Nazaré,
:! . lo nlCI uera - a o sem ur II C'ii II' . em orupa neste município.
..

_ Alta Ci�urgia cpm Ap�elho de :A.n.est�si•. OIl"Q.!!a .
.

"

II Consultório e Residência:· .
.

!1 Consultas das 81/2 ás 12_e das 15 ás 18

.j',' Jaraguá do Sul - Rua Benjamin .Constant .,i:l c_horas .

_/

ex-residência do Dr. Luiz de Souza
'

.

�
. �

il:::::'!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.a:::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::i:' ���

OITO ELEMEffJTOS TÖNtCOS:

ARSENIA'fO. VANAOATO.

F6sF�RO, CALelo, ETC

-TÔNiCO 00 ctSf8RO
TÔNic'o {lOS .OsCUL08

i ... .

Oe Pálidos Oepaupenui.._ ....
.J

tados, Anêirucos- lIIIie8 Clue .....

Magros. Crlano". nu;ultloas ore.;.",
.,

caberão a tonlfl� .8.1ai do

orga"'.'" c.m o

S,-A N fi U.E N O L r;������;���=�Á"";����"l
ii

Rua Marechal ·oeodoro. 991

II
ii Oficina Mecânica é Posto Texaco ii

!I Serviço FORD Au!orisado
).

II
II Consertos·'-e Reformas' a preços' ;���ávels ::

!! executados por pessoal competente II
II ii

. :! Solda Elétrica e á. Oxigênio "

'11 Combustivel e Lul;lrificantes !I
li . ii

., �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::�l

I
' -

,
I

�����mtiR1j�
5í1 :::::::::::: ....,,, I ...::':.::::::'

�
FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

.

Laranjeiras, Pecegu8iros, Kaklseiros, Mac1.el�
.
ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias. Ca-

. mélias, .coniferas, Palmeiras, etc., etc.

�1rI· Peçam Catálogo Ilustrado- - Leopoldo Saldei - Corupá

��Wl����1j �

"

•
-='.

Leva-se ao
. conhscí

mente dos tntereesados
que a Prefeitura Munlêí
pal, por intermedio deste
Departamento, está dlstrí
buindo sementes de hor
taliças inclusive cebolas.
Os moradores de Co

rupá 'poderão recebelas
na Intendencia Distrital e

os de Retorcida no Posto
desta repartição alí ins
talado.

Jaraguá do Sul, 15 de
Abril de 1952._

ANTONIO QUADROS
Enc, do Exp. do DAP

Com. Municipal de Jlrauuá do Sul

A Comissão Munlcipal
da Legião Brasileira de
Aeslstencle está dlstrl
buindo sementes de hor
taliças.
As pessoes lnteressa

das poderão obre-Ias ne

Secretaria da Prefeírura
Municipal.

....
_ "

;:..

f(·"·"·;���··�··���;���
..

········ll

II CAFÉ BlUfft II
ii

... ii
\�::!::::::::::::::::::::�::::::::::::::: :::::::::::::::l.i

Imex Internacional Ltda.

Fogões econômicos da
afamada marca «Reis»
gaitas píanades Todes
chini e Hering de todos
os tamanhos têm a� venda

na Casa Real.

.--. Foguetes marca

Bomba Atômica

Escritório no prédio (Dante Schiochet)

Ayenida Getulio Vargas N. 26 "

laraguá do Sul

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOnA
Vermitugo sua\'e e de pronto

efeito Dispensa purg'ante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR�

.

ME- o n. 1, 2, 3 e 4 _

Proteja a saúde de seus filhos e a :>uá própria.!
. Evitará muitas· dOt!nças e poupará dinheiro em

Iemédios.

Compre hoje mesmo' uma LOMBRIGUEIRA
MINAlfCORA para o seu tilhinho .

E. um produto dos Laboratórios 'Minancora
O I N Vi L L E -

4

"

;

,
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Instituto de

_
m�O� - �u�itlo� - �aril � �ar�anta'

do

DR. ARMtllU TAVARES
Formado pela Faculdade da Medicina da

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

cola Normal Pedro II
-

, Aiilsistente do, Professor David Sansen
Chefe do Serviço - Otoríno do Osntro

Saúde de Blumenau.

--=-'-

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DAS

Molestias de Olhos - Ouvidos -

-

Nariz e Garganta
:I!;ste Instituto Especialisado está Magnifica
mente Montado e Instalado com a mais -

Moderna Aparelhagem para todo e

Oualquer Tratamento .da sua

Especialidade.

Todo o seu Instrumental foi' Recentemente
Adquirido e Importado da Suiça
Alemanha e América do Norte.

--=::::=--

Gabinete de Raio X
APARELHO MODERNO SIEMENS PARA

DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE
DOENÇAS DA CABEÇA.,

I

--==�--

Gabinete de Fisioterapia
,

BISTURI ELETRléo (para operações sem

sangue)
ONDAS OURTAS (Ultra term Siemens

modelo 52)
INFRA�VERMELHO

AEROSOL (Aparelho inglez
para4Íebulisação no tratamento das sinu
sites sem operação). Bleotroooagulação.

Diafanoscopia etc.

Gabinete de Refração
"'-,

PARA EXAME DOS OLHOS
'(EQUIPO-BAUSCH-LOMB)

PARA REOEITA DE OCULOS E
RESPECTIVO OONTROLE
DAS LENTES REOEITADAS

0/ VERTOMETRIA.
•

--====-'-

...

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATÃR ACI
DENTADOS DE OLHOS-EXEOUTA PE-
RIOIAS;CONFECOIONA ._LAUDOS E

DESMASOARA SIMULADOR;ES.

.. '_--== '�-.

\

Ropario:
---.... -'.

<
,

O ,Instituto funciona- �e mlnh� l-í-tari
Rua 15 de Nov., 1135 - l' andar

TELEFONES:
INSTITUTO: 1232
RESIÓENCIA: 1461

Ao, lado da Caixa Ec;oDômica

I

8.U •••• '
�-------------------------------------

/

,
.

Prefeitura M.unicipal de Jaraguã--�----------------------------�,--��--��-----------------
do ' Sul

Art. 1. __ Fica Frllncisco Sevegnanl, isento do
paa-amento dos Impostos de Indústrias e Profissões,

Artur Müller,�refeito Municipal de jllraguá do durante o exerclcto de 1952.

Sul, no uso das suas erríbuícões, resolve: ,Art. 2. - Esta lei entrará em vlgor na data de

Nomear, ,elfrieda Gertrudes Gehring, pare sua publ., revogadas ee dlspeelções em contrário,
exercer o cargo de Profeseöre Pa�rão. «I», do Qua- Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 16dro Llníco do Munlclpío, e deslgnil�lfl pare ter de Abril de 1952.exerclcío ns escola de «Princesa Isabel», de Pedra Artur Mruler - Prefeito Municipal�de Amolar Alto,

�

II distriro de Oorupá, com os Octacil1o P. Ramos _ Diretor do Dep, do Exp,vencimentos consignados em lei. Alzira M. Mathlas - Bscriturário "O" -

Registre-se e Cumpra-se-

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 16 de
-

Abril de 1952.
-

Portaria Nr. '17

-. ARTUR MULLBR
Prefeito Municipal

LEI Np. 121,
Arrur.Müller, Prefeito Municipal de jaraguá do

Sul, no uso d� SillS atribuições.
Faço saber a todos os habitantes, dêste muní

cipio, que li Câmara Municipal votou e eu eencíono
a seguinte leí:

Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do Art. 1. _ Ficam isentas, do pagamento deSul, no uso das suas atribuições, resolve: / emolumentos, as plantas referentes ao aumentoConceder licença de noventa (90) dles para do edificio do Seminário Sagrado Coração de Iesus.tratamento de saúde a Lucia Kuroli Hein, ' ocupante Art. 2. - Esta lel entrará em vlgôr na data dedo cargo de Professôra Padrão
_ «I», de conformída-

sua publ., revogadas as disposições em conrrérlo.de com o que dispõe o Artigo' 168, do Esterute dos
Funcionários Públicos Cíví do Estado de Santa Prefeitura Municipal de Ierague do Sul, 16 de
Catarina.

. abril de 1962.

I
' Registre�se e Cumpra-se / Arlur Möller, Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal je Ieregué do Sul, 17 de Oclacilio r. Ramos, Dir. do Dep. do Exp.
Abril de 1952. Alzira Murara Malhias, Escrlturérla «O»

ARTUR MULLBR
Prefeito Municipal

Portaria Nr. 18

LEI Np. 13
,

Portaria Nr� t 9 Autorisa a aquisição de área de terras para cons-

trução de escola em Ribeirão Jararaca. ' •

Artur Müller, Prefeito Munlcipal de Ieragué do Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso das suas atribuições, resolve: Sul, no uso das suas atrlbuíções. /"

Designar a snrts, Mafalda Rabóck, pera na, ,Faço saber a todos os habitantes dêere munl-
eecole «Rui Barbosa» de Pedra de Amolar Baixo, II cipio, que a -Cêmara Municipal votou e eu sanciano

I distrito de Corupá, substitulr a professôra Lucia a seguinte lei:
Kuroli Hein, durante a licença a ésta concedida. Art. 1: - Fica o Prefeito Municipal autorlsado

Registre-s8""e Cumpra-se a adquirir por compra de José Kíehnen e sua mu-
Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 17 de lher, pela lrnportâncla de um mil cruzeiros,_ a

abril de 1952.' seguinte área �e terra: -, "-

ARTUR MÜLLBR «Um terreno fazendo frente á .Bstrada Jararaca,
Prefeito Municipal com 16 metros, 'travessão dos fundos com 30 me-

tros em terras dos vendedores, extremando de
um fado com 54,5 metros em terras de Bernardo
Horongozo e' no outro com igual metragem em

terras dos . vendedores, com a área total de
1.253.5 metros quadrados»..

Art. 2. - - Este terreno destíne-se a construção
do novo prédio escolar Duque de Caxias, na Estra
da Jararaça,- no primeiro distrito do municipio, cor

rendo a despesa pela verba 9-34-1 do orçamento
em vigôr.

-

Art. 3. - Esta lei entrará em vigôr na data de
sua publ., revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 16 de
______------------_, , abril de 1952.

Arllr MUller, Prefstro Municipal
Oclacilio P. Ramos, Dir. do Dep, do Exp,
Alzira Murara Malhi.s, Bscriturária «O»

- Pertaría Nr. 20
Artur Müller, Prefeito Municipal de Iaregué do

Sul, no uso .das suas atribuições, resolve:
Conceder exoneração a Raul Massaneiro, ocu

pante do cargo de Bscriturário Padrão «U», do
Quadro Único do Munlctpío.

Registre-se e Cumpra-se .

Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, 22 de
abril de 1952.,

,

ARTUR MULLER
Prefeito Municipal

LEI Np. 9'
Abre crédito suplementar

Artur Müller, Prefeito Municipal de Iereguä 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 leí:

Art. 1. - fica aberto por conta do saldo do
exercicio de 19M, o crédito de 'Cr$. 24.622,90 su

plementar a verba orçamentária 0-24-1.
Art. '2. - Esta lei entrará em vigôr na data de

sua pubJ., revoga�as as disposicões em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 16 de
Abril de 1952. !:b:::= ;;;;;;;;;; iiiiiõõiliiii� �

Arlur MUller, Prefeito Municipal
Oclacilio P. Ramos, Dir. do Dep..... do Bxp.
Alzira M. Malhias, Bscriturária "0'1

F'bricá d, Ferramenlas Agrícolas -

fistrada Jaraguà Esquerdo
,

JARAGUA DO SUL - STA.OArrARINA

Bxecuta-se qualquer serviço de ferramentas
agrícolas para u�o de lavouras, como:

Machados, Bnchadas Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pe dido

.1!I!E!IEF�'ll!!!liE!li!Ell===;lE!iii!:!!Ei!l�EE!:i!!!l!!iIIII!I!I!!

II O R K E 1'(f\ T 0- VI /1- L TE f1 I'LEI Nr. 10"- - MÉDICO, .II
.. .

M .:'
. J

•

d I CLINICA GERAL - çmURGIA - DOBNÇAS IArtur Muller, PrefeJt? •. u�llclpal_ de llragua o
OB SBNHORAS _ PARTOS ..

Sul, no uso das suas atnbulçoes. _ I �
,

Faço saber é! todos os habitantes dêste muni· ... ULTRA- SOM - Tratamento moderno e efi- ...

cipio, que a Câmara Municipal votou e eu '-Sancion� ciente, pelas ondas ultra-sonor.as, das Dores e
a seguinte lei: I Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum-

Art. 1. - 'Fica Helga Ulrich isenta do pafla- bakos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos,
mento dos impostos de Indústrias e Profissões, du- inflamação dos seios, dos ovários, da próstata.
rante o exercicio de 1952. Afecções -da péle, fistulas, varizes e úlceras re-

Àrt. 2. - Bsta lei. entrarii em vigôr na data de beldes. Asma. afecções do estômago,
-

etc...
-

sua pub!., revogadas as disposições em contrário. MASSAGENS ELÉTRIOAS .,._ Tratamento
P f· M·· I d J á d S I 16 das Paralisias com reativagão das funçõesr.e el tura UnIClpa e aragu ou, "musculares e nervoàas. Atrofias, fraqueaa fun-de AbrIl de 1952. II eional dQs músoulos em geral, 'da bexiga, or-

Arlur MUller - Prefeito Munioipal gãos digestivos, elc... '

' .

- Dellellio P. Rallos - Diretor do Dep. do Exp. ONDAS
'

CURTAS - DIATERMIA � BLETRO-.

Alzira Murara Malhlas - E--scriturário "0" CIRURGlA - ELBTRO-COAGULAÇAO
._ BANHOS DE LUZ "'7 Raios uItra-violeta e
infra-vermelho ...
OONSULTÓRIO - R u a dos Bombeiros

(Jardim Lauro MueIler) esq. Ruá 9 de Março
das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas

RESID:I!;NOIA - Rua Ministro Oalogeras, 350
Fone 305 - J O IN V I L L E • S. O.

LEI Np. 11
Artur MUtter, Prefeito MuniCipal de _ Jarawuá do

Sul, no uso das sUas atribuições.
"

Faço saber -

li todos os habitantes dêste muni
eipio, que a Câinàra Municipal vot,ou e eu -sanciono-
à seguinte lei: ..---••-------_... Ii

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�
,
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"
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� ��., '
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:

.

GERENTE
Paulino Pedri

/'

,U aumento' de ,enciman-
,

los /dBS'� fllioßaliamos

Imoortacão' de gado
in�i8no'

.

RIO. - Por via ,aérea
seguiram com destino ã
Italía' os srs, Jorge de

uma' ôegunde-felrq, dta. 21 que houve. uma explosão a salda dos : ocupantes Abreu, diretor da Divi

do correnre, entre Gaspar do tanque de gazolina.. do veiculo, ao mesmo säo.río Fomento de Pro

e Blumeneu é que suce O cerregarnen to de ma- rernpo que as chamas dução Animal do Minis

RIO. �
. Correspon- I de ''Ve'rem' curados os deu o pavoroso acldenre, deira desabou, cobrindo írnpoeslblltravarn qualquer térlo -da Agricultura e

.
'dencía procedente de seus màles. 'De acordo O automóvel. Cítroen o' eutornovel, ,enquanlo renratlva de salvamento. Jaime Moreira Lins de

São Sebastião do Alto com a eorrespondencia foi de encontro d perre outras explosões se verl- Os passageiros do
.

Almeida, inspe�or· chefe
informa estar o povo recebida pelo «Grande trazeira de- um caminhão ficavam e o veiculo já Cítroen tiveram mõrte da: Defesa .AnImal �o

· daquele municipio flu- Jornal Fluminense», avtJ- carregado com medeire, estava sendo rornado horrível, cercados pelas Estado de �lDas, Ger�ls.
mínense empolgado c-om Iuma-se as caravanas o pequeno veiculo entrou pelas chamas.' chamas, ficando' seus. �ercorrerao.. vanos

milagres atribuidos a que procuram São Se debaixo do caminhão e A madelra acumuleda corpos, compleramenre países, ., observandO, as-
Santa Irene e \ ali ba tião do Alto, ,dando em consequencia do' cho sobre o Citroen impediu cerbonízedos.

.

sun�os. ligades ã sna es-

ré_gistrados ultimamente. ao local um aspecto em .'

';'.,
.

peeíalídade, devendo
· E�sa milagrosa santa, tudo semelhante aoque

����������--�--������������������ estudar �nda a possi�-
d docui tos b hã t C

.- .,

F
'.. lidade de importação de

segun o ocumen os se o servou tempos j:
asas

. para' _.,
..

'.'

.

uncionáríosque o médico Hermes em Urucanía. Essas 10 gado de raça indiana
Ferro reunirá em livro marias, dada a sua' fr'e para melhora dos nõssos

a ser lançado em breve, quencía tornam movi- M·
-. ·

- rebanhos bovinos.

apareceu, hã tempos, a mentadíssímas as cerca- unlClp-a,lS --------�

um seu devoto, em São nías de São Sebastião
Sebestíão do Alto, [unto do Alto,

.

onde hoteís e Uma lei de .Iaraguá que repercute na Câmara Federal - Fala �de,P.,
Condecarad� po� ':::eral --8.:'s

a umà fonte. Agora, estradas são apressada .

Pl dOI'
.

-
..

espalhando-se as noti mente' preparados para
áci o' . ímpio \ '

BUENOS AIRES _

- O
elas dos milagres, -gran oferecer maior conforto O dêp. Placido Olim- Sr. Ney Franco, lei essa os senhores Vereadores presidente Peron con->
de numero de doentes .e facilidade de transpor. pio de Oliveira, falou que autoriza o financia e Prefeito' daquele mu- decorou o general Gois
te�m se dirIgido. à '«gruta 'te aos que participam na Câ;mara Federal so'. mente Ge construção de nteípío norte eatarinense Monteiro, chefe' do E�
milagrosa» na esperança das caravanas. .

: bre- a recente leí
:

dft casas para .
os funcíonä- pela iniciàtiva taço a tado Maior das Forças

_�__�__..........__....

'

__

'

. C�mara ,Municipal de rios públicos .muníeípaís presente comunicação., Arinadas do: �rasil, com
, �. Jaraguá .

do Su),. que que não possuam mora- Era o .. que tinha ti a Cruz da Ördem . do

,

..ViaJ·OU
"

.. ,.-." ....
.: ..

'

.... :: 't'" �Ob"-, .....'.UÍlilolincl·j,' P1ß._'·'·CI°:!.1 manda financiar 'a cons- dia própria. O financia- dizer... (Muito. bem). ' Mérito.
:' '.'

U ty U U ti ui tr\jção de prédios para mento
,
� de oit�nta pol'

-.'
.

G "d
':,.... ,� ,'�.' . '01:1. fUllciQnãrios munici· cento (80%; do custo do

�����-��������---�--

O· ',?VerIl8.'.O·r ;O�:::q'IS'''''D'O''I:'e' >il�lr·'.' pai�. A'le� ..

teve larga, prédio,tendopreferência G
"",,,

I
•

ti JDu u re�erc�s��o;send� a9ue- para ,0, mesmo 0!3 risto 'prometeu' a' '·greJa;' Fiorianópolis,' 25; -..:.::. " ,", "- Ie. IlUstr� .representan,te �,asados ,:e dentre, esses

a" In�e,a"b' •• I ••dadeViajou - hoje para' o Rio
.' .

procurado por colégas o's de maior número de I�de, -Janeir\Q� "oDd�. -'8� RIO' - A poHcia Cd- de ,�utro:!3 Estado,s,inc�u� �ilhos; em: seguida ·08

demorarã' de, '8 a Hrdias� ri.o�a �ant!m con'�flnte sive' da, 8.ão Paulo, par� de maior tempo de .

,;

o sr. GovernadQr Ir,ineu vlg"llancld so�re o �ISPO o�ter detàlhes sobre' fito serviço. A -ªmorti�ção .«Quem vos ouve a ·de Verdido. Nosso Re�
Bornhausen, que passou d� Mauta, aflf'!l de Imp�· il,llpo_rtan.te..m,�djaa." é feita pOl um terço MIm ouve», declarou dentor claramente afi��
o governo ao sr. Proto· dir que o, m��_!no ,

contr- � Ei$ o
.

discurso ,de (1/3) dos vencimentos" Nosso Senhor, aos mou,.com efeito, que, o

geQes, Vieira, Presidente .lfue suas 'pr�m�as _ ,!S o c.ongratulaçõel!l' do re- em desc.ontos mensais, Apóstolos, c�r..�. Lucas EspírIto Santo PERMA
da Assembléia. ctJl�a�.. As

_ aut':>l'Idades presentante . do "' Norte excluído dess� desconto l<?-. 1�. �od�rIa Isto .ser NECERÁ SE!"-�RE com,
Em virtude disso as- poliCiaiS estao dispostas Ca.tàrinense: o mês de dezembr(). Jã dito. se fosse possivel·o c.,orpo. DIrIgente,' e,

sumiu a presidencla da. a. dar v9� de prisão ao
.�' . '.

foi entregue.à primeira aos Apóstolo,!:.ENSINAR En'�ina�t� ,,-�a Igreja Ca�
-- Assembléia o sr� depu. bisP.<>. e. Impedir, confor- O SR. PLACIDO OLIM- casa construida' de O. ERRO?:

.

Nao, é claro, tóhca, Isto- é� com os

tado Oswaldo Balcão me Ja fizeram na segun· PIO ((>ara uma coinuni- acôrdo. com -8.' h�I men- porque neste caso aquê, Apóstolos e seus Suces-,
'Viana. da feira, a realização das cação) Lê. 'o seguinte clonada.' Como se vê. les que ouvissem .. os

.

I
discurso) .....;.. Sr. Presi- trata-se de uma provi Apó.stolos n�o estariam sores, e não apenas por

---------- cerimonias. A realização dente, apraz-me comu- dência benemérita, digna OUVIndo' a CrIsto, Mestre alg�ns século.s. Do c.on
de casamentos clandesti- nicar à Câmara, soHci· e merecedora de ser Infal1vel da. Verdadel e trãrIo, a IgreJa de Cristo
nos pelo bispo It seus tando co__nste de noss()s

,
�le Mesmo a,VRRDADE ficaria à mercê das

padres e&tá sendo objeto Anais, a Lei Municipal imitada, tendo sido Ja· INCREADA, nem tão falsas doutrinas qu�,
incendio do cáis de de' fiscalização, eslando no. 4, promulgada pelo raguá o primeiro muni- pouco a Sua Vérídica constantemente surgem

a pOlfcia disposta a deter Prefeito de Jaraguã do cípio de Santa Catarina Mensagem" mas a ho- em cada século desde
qualquel' membro da igre- Sul, Estado de 8.anta a proporcionar aos seus mens �rr8,dQs en&inando sua fundação e conti
ja ca:olica

;...-- apo�tólica Catarina, Sr. Artur Mül· funcionãrios e
- respecti- doutrinas·ialsas... nuarão a surgir no

brasileira que fôr incon- ler, e votada peja vas fam1lias tal beneficio, Dirigindo-'se a

Simão"1
_

. VANC�UyER. Colum- trado cdsando quem quer Câmara em cuja Presi- e por isso congratulan- cujo nome mudou pa.ra decorrer . dos tempos,
bra BrltaOlca. - Um que seja, dência se encontra o do-me elusivamente oom PEDRO' (que Rignifica como cogumelos dani-
iocendio .Je ,proporções ROCHA), Jesus também nhos... Eis as Palavras
cataetróticas; que lavroÍJ fez uma SOLENE PRO Sagradas de CriRto a
no cais de Vancouver

O
--

b· erlea gente sa-
MESSA com lelação à êste res eito: «Eu roga-

destruiu bens no valor de a", lente são Igreja Santa: «Eu te rei ao Pai, e �le vos
pelo menos quatro mi- .

digo que tutés Pedra" e darã OUTRO CONSO-
Ihões de dolares. Tlinta sobre esta Pedra edifi
minutos após ter soado «O ambiente São carei a Minha Igreja, e LADOR para que fique
o primeiro alarme do !o-I Cria Gente Sã» - as portas do Inferno ETERNAMENTE CON-
go, as_ docas de mil

..'
lema sugerido para nilo prevalecerão contra V.OSOO ... O Consolador,

duzentos pés de com·1 / o,Dia da Saúde de elal» (São Mateus, 16,18). o Espirito Santo, a

primento achavam se em 1952 - representé3 Estas palavras do quem o Pai enviará em
- chamas de ponta a põnta. um ideal, de todas Deus feito Homem e:1( Meu Nome, ELE VOS

q a� na_ç�es., A .Orga- pressam uma garantia ENSINARÁ todas as coi
mzacao MundIal da claríssima de que à sas e vos farã lembrar
Saúde (OM�>, .

enfio ,Igreja_ por �le fundada ,de tudo o que vos tenho
dade - especlah·zada sôbre Pedro' nunca serã
das Naç'ões Unidas permitido ensinar o
está ajudando e ho· erro, pois que Seu
mem, em várias par. Divino Fundador sempre
tes do mundo, a olhârâ por . ela e a
livrar-se de lImbiên- glJiará, ,para

�

que as
tes maléficos. A foto forças' das trevas e da
ao lado é da campa- inverdade nunca possam
nha da OMS contra venceLIa No déci 0-
a m_jJlária' em um quarto capitulo do
betor da lodia, õlfde- Evangelho de São João
verificou· se que o encontramos igualmente êste útil livro, caro Lei-
DDT e-mpregado pa- úma garantia lDuito tor, peça hoje mesmo à '

't, ;:ili,. �111 ra

mélla�osqUiIO�
cl�ra de, que a Igreja ASP - ex. 5415, Rio, a

inaiava I bém puJ- .de-' Oristo', nunca poderá relação das Livrarias
ga� de r ,lOS,' cont�i. c_81r em erro,

porqu.an.�o C.atólicas do Brasil. En
bUlndo det'o8é1 forma el� serã sempre, aben· vle, com sua .carta, um

pó. " I'�dllz r consi çoada cem a presença selo de 60 cts. para a

f1NU) �antificadora do Espírito resposta. ASP - RIO�

',Duma

��

",M.ilagres -da '. ,'SäDt,a .lreae d�!:b,onisãQos 'bS quatro ocupantes
localidâde do - 'Es- do Gitrgen devorado pelas. .ohcmns
tado: do, '. Rió'

.".

. Pavorosa 'tragédia na estrada entre Gaspar e Blumenau nenhuma pos
, ,�; sibilidade

.

de salvamento. Tragados dentro do carro
.

'-;1

Transforma-se São Sebastião do Aho em

ii'.
..

, I.

nova Uräcarua
.

VIOLENTO

Vancouver

# •

RIO - 'Segundo se no

ficia, o trabaUlo da co.

mis5ão incumbida- de es
tudar

.

o dumento de ven

(.im�ntos dos funciona
rios publlcos só em come

ço de junho estará con

cluido. Nessa epoca �rá
entregue ao ministro da('
Fazenda e depois enca··l
minhado ao presidente da
Republica, que poi' sua

Vti mandará ouvir Ö
DASP sobre O' assunto

ditQ__,» (São João, 14,
16-26). Para mais fàcil-

/

mente ser entendido
êst� importante assunto,

.

é conveniente lêr . o

óti'DO livro de Karl
Adãm, «A essência do
atolicismo». Se na sua

livraria não encontrar
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