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Domingo 4 de Maio de 1952 Sta. Ua ta ri II a x. 1.691
GERIlENTE
PauliDo PedriANO XXXII -, JARAGUÁ, DO RUL�

'Conselho Nacional, da UDN Artur
I

Müller
"

O
'

Sr. Governador
BornbausenReuniu-se, no Rio de Ballelro, será impresso moções apresentadas de nh�e��a��d��a C:�i�Janeiro, durante OS, dlas em íascículos e remetida colaboração com o Go-

21;' 22;e 23 de Abril o a todos os diretorlos,' vemo �argas, com os
Iamílía: verá día 6,

Conselho Neclonel da Prefeitos e Vereedores udenístes Cleofas (Minis- transcorrer o seu

União Democratica. udenisras do Brasil. 'Ca- tro da Agrículture) e
aniversário natalí- Rio - 29 - Desde que

Essa organização, par- lou profundamente a com Juracy Magalhães (adml- cio o' nosso preza- chegou .a esta cl'lpit�l'
do amíuo e ilustre onde veio tratar de im-tidária, no seio da UDN, pareçäo da antiga repu- nistredor da Cíe. Vale do '"'

não tem propriamente blica des bachareis, mas Rio Doce), mas todas elas Diretor desta folha portantes assuntos que
snr. 'Artur Müller. se relacionam com osfunções polírícas, meís tementes á Lei, á obser foram releítades porque Politico integro, Interesses de Santa Ca-atribuidas ao Diretório, veneta das normas legals as atribuições do Conse-
com uma exísten- tarina vem o Sr, -Gover-'mas emite pareceres so de austeridade e honesti- lho não comportavam tais
cia toda ela de nador Iríneu Bornhausenbre casos politlcos par- dade a atual 'republica, moções, Enfim os assun-
trabalho honrado e desenvolvendo inténsalidarios (casos udernsres), dos homens de negocio, Ios do Conselho quasi se

ít atívídade [unto aos altosexamlna as 'contas do ou seja dos tubarões, que rrenstonnerem numa con- prover oso ao pro-
Partido e profere parecer fasern campo, de suas vencão neclorfãl, tal o gresso de seu mu- orgãos administrativos

.,.,.

nícípío o distinto Federaís afim de conse-nas mesmas. erlvtdades a economia entuslasmo e e variedade '

Composto de setenta e publica, nas vultosas das proposições, Causou aniversariante, por guir solução, adequada
b

. isso mesmo gran- para aqueles assuntos ecinco mem ros, a reunião rranseções. emfim magnifica lmpres-
geou a estima e o não teem sido íntrutíte-progralT!ada comparece- O deputado Soares Fi- são no publico, a pujante ít d ras suas gestões poisram mers de sessenra de lho, "Ieader ne Camara, dernonsrreção de vltalída- respei o _

98 seus
r concidadãos Can em poucos dias de esta-todo� os quadrantes do devido seu esrado de de da UDN, pois é o .

.
-

., ._

Brasl� d_esp�tando, éI saúde, fês um sucinto primeiro partido a sobre. �Idato ac_> cargo �e prefeito pela UDlB;o Democ�á- da na capital do pais já
. at�n�ao, �ao so dos cor- relato verbal da vida par- víever, ne Republica, fiel tíca NaCIOnal! fOI eleíto .por expressIva. votação, obteve dos poderes PÚ- '

reltgtonérloe como de lamentar udenlsta, no prl- ees seus postulados, .de- o que bem d!z do conceito em que é tido pelos ��ci��er�:�:'Sge�idJ��:,-» t?d�� as co�rent�s par- melro ano da nove pois de' duas' derrotas, seus cOD.terraneos. .. _ ,

lidarias n_aclonals." As leglsletura, mostrando demonsrrando assim que 1\s Inúmeras felICltaço�s que po� certo re- o seu Estado pt, o Sr.
a t

to
os seus 'mentores e c�bera de todos .08 seus mUIperos amrgos e ad- Governador Ii ineu Bor-su s sessoe� es rveram que e Constituição de
adéros não .se entibiam' míradores respeItosa�ente, Juntamos, as no.ssas, nhausen visitou o,Minis-

sempre r�pletas, t0":lando 1946 está prestes, a d d d d tério da ;Agricultura onde
\ p�r.te ativa. nas dISCU�' regredir é! de 1937' POi6 com - os resultados dos com os nossos resejos e uma prosperl a,e

se demorou em palestrasoes, u�em8tas os rnars
que só oe proléros do pleitos; mbs' antes rnals sempre crescente.

com o titular da pastavariados. desde o m,ode.s- Execunvo 'te�m rnarcha se cepeclrem des seus
, e durante a qual reívín- ,

I

to, veread�r do tnteríor regular .e até acelerada destinos em zelar pelas

nd
!

-

L N' 4 dícou e obteve diversas

at�ni�:I::::��e, g��d��.��,'� dcooms 0d'Seconusrtgaenntecsl'a pePdio- ���:, �����:s aed�:������ Ainr a .a , 'ei r. I�edidas. 'dlá aUcxi-d d UDN O 10 a, agricu tura a-
: ente a, .' dr. dll?n leader Capanema, ao

ras do país. tarinense dentre osBraga proferIU um dls-
passo que os' projelOs .,

,

Fala sobre, ela o Deputado Luiz de Souza quais salienta'se, a' ob-curso mem,orav,;l, ,es,f.':1- dos congressisJas, avan-
. 'Com referencia a Lei onze aC9rtados artigos, ten9'ão de u!Da cóta, de

�:�i ��rS�:��I�::; �.�i��:�lE.n�� ��rsos. S]pl�tIVg�I".�A�td,'�b�JI!l,C"I;:;;':�d,��uln���,_"�rcj�t;�a!'�'d�:���lâtà,�[Md��J:;::l�:!��,�fa{j,i����:;-� __ � _

,,, , ,i ',' 'Ssem ela Gsta U.R o cons ruçao EI pre IGS e ','
.

1'.'

Constituição de 19.37, da-
,;..:aep. Luiz de Souza,' que reaidência própria 'aos tadores ��tarmenses �tva unica e exclusivamen- Com referenCIa aos 4

'O S M t d t
te a iniciativa de qual- cursos, suplet.iv.os o sr. pl:onunciou o discurso funcionários municipaes ,�. �DlS �o e erml-

P f t M I seguinte:
'

qu,e ainda não li pos,súam. nou Ida Imedlli.ta a Porto
quer lei ao executfvo,l' re el o uOIClpa r:6ce- Al d D t d
muito embora não tivés.' beu o telegl'ama segull1te: . O financiamento é de eg:re o Ire �r o

A I
-

I' �enhor Presldente. oitent.a (80) por cento do Sel'VlçO de expansao do
semos legislativo. !\1en' u �s curs,o� �u� �tlvooS Senhores Deputados custo do p'réctio que não
j:ionou mais odepe. de,:erao ter mlCIO dIa 1

:
Soares Filho que apenas MaIO ?bedecendo normas, Pedi a palavra para pode ser. 'em caso al

dois correligionári,os se expedldas' ano, passado trazer" com satisfação, gum, su�erior ao dôbro

afa:staram dá UDN assu- pt Santa Catarina reçe - ao conhecimento desta dos venCimentos anuaes,

mindo uma atit�de de berá novamente fluxilio Assembleia Legislativa, ten�o p,refer�ncia, para

indepen,d,encia, sem com-I duzent?s .,cin�upnta cu, r- soliCitando cOllste, dos o dlto, finanCiamento, os

Uere�dor Osc�r' Mn,'stertudo flhar se a outra sos dlstllbUldos, todos nopsoa \ Anaes, a Lei funcionál'ioR casados e, uU U li

qUéllquer _facção politica, mpunicipios Est.a�� pt Mllnicipal numero quatro d�ntre êSdßs, .os de maior

e que portanto o bloco � eço dar pUbhCld�qe (4), de 21 de março de num�ro de fIlhos e, �m
udenista da Camara se teor este telegrama lm- 1952, promulgada ,pelo segUIda, os ?e maIOr

compÕe de 76 deputados p.r�nsa Radio pt �xer: Prefeito de Jaraguá do tempo de servIço.

I que &e mantem vigilantes CICIO Prof(:>�sores _deve,ra Sul, Senhor Artur Mül· A amortização é feita

a9s postulados democra- ser comumc�do uuedla- ler e votada pela Câß1a por, um têrço (1/3) dos

ticos e de fiscalização, ii tame-nte serv�ço Esta�ual ra á cuja 'frente, corno vencllnentos, sm desc?n
vida administnitiva brasi- pt AgradeCIdo ,Vahosa seu ,Presidente Ilustre e tos mensaes, exclUido

I�irô. Abordando a� dire- cooperação cordiais sau- devotado, se encontra o desse deséonto o mês de

Irizes oa UDN em face daçÕes Salvio Oliveira senhor Ney Franco. dez�mb�o. , ,

dá futura sucessão presi- Respon_:<;avel S e r v i ç o
'

A lei em aprêço, como Ja �Ol �elta a entrega

dencial, o vereador pelo Educaçao Adultos. bem se verifica dos seus da prlmelra cdsa cons-

Dislrito Federal, Mario
'

truida de acordo <:lOiO a

Martins, teve uma expres-
meneiOllada Lei nr: 4.

são'feliz, denominando a Um' p,ost,o de, Sau' _'UDN de dama virtuosa, '

requestada pelos dois
partidos populistas: o do

desr. GeluLo Vargas e do
sr, Adernar de Barros, O
primeiro pretende demo
,JiI'a a começar pela

I cupola
com o Poder do

-

qual é detentor, alravés
brinho, eminente patrf- cios benefi�ios pe�lSoais,
cio que por mais de- ndO só' aos chefes como

quarenta, anos prestou aos parlamentares, pI'OCU"
assilados serviços ao rando redúsir o seu

'Estado de Santa Cata- numero, ,anulando e, des-
rina, truindo a sua eflcieflcia gem solicitando a aber·
Juiz em �oinvile, pos- perante a opiniãq publica: I tura de um, crédito no

, teriormente politico, an- o segundo procura, de lltOntante de cento e
"tes de ingressar/no mais molil a pelos s�us alicer- cinquenta mil cruzeiros,
alto Tribunal do Estado; ces� procurando o povo, destiuado á construçãQ
te., o Dr, Tavares StlU o el(>itorado uçlenistn. os de um Post\) de Saúde
nome ligado ao nosso vereadores do Inlerior, uesta cidade.
municipio, por' largos e com as faldzes promes:;as I
profundos laços .je realizaçõ�s mirôbolan Iniciativa das máis
"Cor'reio do Povo" que, le�, de auxil-l),,\ ti lavoura, i louv3veis, pois que ,de

conta no róI de suas! ci produção! dgriculLl ou gmnde utili jade, vem a
8'llizades tão i1u�tre' ldu�lrial, 'i�du"\indo i rel�'Jluçã() gover�alDental
personalidade, lenvhl-Iht' Im o f,m dI' IIIHldl C)'i clI[)i'iultar inadiave1 ne

por esta auspicios� dl1tn dlct:rces democral'c(l,\ h' \�e8sidade de nossa po
seus cordiais parabfo'n:-. 'ossa entldclO<?. Houvç> I nu!ação menos favoreci,

(Cont. na ,última p.igina)

DESEMBARGADOR

Tavares Sobrin�o

Nesse sentido tomos
que agradf>cer não so
mente ao ilustre Gover
nador do Estado, senão
tambem ao sr. Artur
Mi\ller, digd'issimo Pre�
feito Municipal, que se
efetivasse com a devida
presteza essa realiza-
ção.

.

Como se vê, Snr, Pre-'
sidente e Srns. Deputa
d,os, tmta':se de uma

providência altamente fa-,
'cilitadora para o fun,cio
nalismo público municio
paI de Jaraguá ào Sul,
pt'OvUência essa digna €>

merecedora de ser. 'imi
tada.

Jara�tlá do SIJI, ao

que sei, foi o primeiro
municipio de Santa Ca- meios sociélil'i� politicos e

tadna' a proporcionar esportivos do MUllic.ipio
aos seus funcion'ários e Era vereador eleito pela
respetivas familias um legenda do PTB, tendo
tal btmeficio e, ' por. isso, no ,desempenho desse

congratulando-me sincé- mandato demonslrado seu

ramente com os funcÍo-- elevado amor a causa

nários daquéla Prefeitu- pública,
'

ra, com os 'Senhores I Casa.1o com dona HU
Vereadores e com o degard Grubba Meister,
8'enhor Prefeito daquele deixa duas filhas, Marion

município norte catari'- c.asada' com () sr, LQreno
nense, pela' iniciativa Marcatto e a menor Mar
tomada. 'fâ'ço a presente I�ne.
ccmunicação a esta Ilus- A enlutada família
tre Assembléia Legisla- apresentados nossos pe-
tivà. I sarnes.
Erll o que tinha � dizer.

Transcorreu alo. de
Maio proximo passado,
o aniversário natalicio
do exmo. sr" Desembar
gador Francisco Tava
res da Cunha Mello So-

,Faleceu ônlem pela ma

nhã, o sr. Oscar Meister,
come:-ciante, residente
nesta cidqde,
O falecido e.ra pessoa

de grande projeção nos

Cumprindo uma pro
meflsa feita durante a

campanha eleJtoral, o

sr. Governador Irineu
Bornhausen acaba de
enviar a Assembléia
Estaduaj, ulDa mensa·

da, demonstrando o zelo
do Sr. Irinen Bornhau
sen em solucionar um

por um todos os pro
blemas do nosso Estado.

em
,

Jaraguá

Congratulamo-nos por
tanto com o povo de
Jaraguá do ,Sul, pela
creação do Posto ,de
Saúde de Jaraguá do
Sul.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Instituto de

m��� - �u�in�� - �aril � �ar�anta
do

DR. flRMINID TAVABES
Formado pela Faculdade de Medicina da

Universida-te 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

Saúde de Blumenau.

-'-=--

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO

DAS

Mclestias de Olhos - Ouvidos -

Nariz e Garganta
�ste Instituto Especia!i�ado está Magnifica
mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualqaer 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 ffiEMENS PARA

DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE
DOENQAS DA CA�EQA.

--:::::--

. Gabinete de Fisioterapia
BISTURI ELETHICO (para operações sem

sangue)
ONDAS CURTAS (Ultra term Siemens-

.

modelo 52)
INFRA-VERMELHO

AEROSOL (Aparelho inglez
para nebulísação no tratamento das sinu
sites sem operação). Electrocoagulação.

Diafanoseopia etc.

--====--

..

Gabinete de Refração
PARA EXAME DOS OLHOS
(EQUIPO-BAUSCH·LOMB)

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·CONFECCIONA LAUDOS E

DESMASCARA RIMULADORE'S.

--=--

Hoparjo:

U Instituto funciona de mßn�a e Ó tarde
Rua 15 de Nov., 1135 - 1- andar

TELEFONES:
INSTITUTO: 1232
Rf:!.:SIDENCIA: 1461

Ao lado da Caixa Econômica

8IU.E •• '

Art. 2. - Revogam se as disposições em con

trário, entrando o presente decreto em vigôr ne

data de sua publicação. --------

"===011 A t,e n ç ãO 110==="
II e u l.l h e rm e B u e s s i n g,

.

II
II estabelecido em PIRABEIRABA, "
II técnico especializado em concertos de ma- ',','I,' quinas de costura, de escrever, calcular",
II
somadoras.e caixas registradoraê.

'I
'

Jl Atende em JARAGUÁ DO SUL, duas ,
ti vezes, ao., m_ês, torto e qualquer serviço de ti
II sua profíssão. 'Isuplementar de Cr'. 293.000,00 (Duzentos e noventa '

e três mil cruzeíros), pera refôrço das seguintes ti Os interessados poderão .dírígír-se á Jl
dotações orçamentárias: n CASA SONNENHOHL. ',I

0·22·1 210.000,00 II II
2-94-2 5.000,00 o::=:===�::====::=::=.=::===::============.

4-94-5 8.000,00 ,

5-24-2 7o 000 00 �ce:o�<=::c:=-c::::::=ac::::::=a�c::::::::aC:=:-::=:-C:::::::=(i

e-s. 293:000:00 0Õc:::::a
.

c::-.,(iOO
Art. 2; - Revogam-se as disposições em con- O Dr. Julio Doín Vieira O

trário, entrando .0' �resente decreto em vigôr na

O M É D I C O 'Odata de sua publícação.. ,

Especialista em Olhos, OuYldos, lariz e Garoanla.
Prefeitura' Municipal de [eragué do Sul, 25 de O PORMADO PELA PACULDADE DE CIENCIAS MéDICAS O

abril de 1952..
O DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO PEDERAL OArlur Maller, Prefeito 'Municipal Ex -Asststente na Policlinica Geral do Rio

Oclacilio P. Ramos, Dir. do Dep. do Exp. O C OAlzira Murara Malhias, Escriturária ,«O»
de janeiro; na elxe de Aposentadoria e Pen
sões da Leopoldina Railway e no Hospital

O São joão Batista di' Lagôa, Curso especíall- O
O. zadg e!TI TEracoma no Departamento Nacional

Ode Saúde. steglo no Instituto Benjamin Cons-

O tente pera cégos, no Rio de janeiro. Receita Ode ocutos - Angto-retlnoscopla (exame de fun-

O do de olho pera diagnostico e controle da Opressão arterial). TRATAMENTO E OPERA-

O ÇOES NA ESPECIALIDADE. HORARIO:- 9 ás O12 e de 15 ás 18 horas. CONSULTORIO:· Rua

O do Principe, esq. da rua das Palmeiras. Altos O
,O da Casa Richlin - J O I N V I L E.. 00\!(i=::::::::a �t4) .

(i .;::::.c::;:::..��c:::::::=c::::>�c:::::ac::::::::a�c:.:::><!1

1!�:�ll:���i������:�����§'��]:;:�!! �!�����i:i!D'�:.�:�:y'���;;�].�;::'1
·!r ��;:�;.��

..

"�.��
...

���._.�:����.�.�
...

�.�;
...

��.;���:.�··�á- ·í! I I! Contratos, .dlstrétos, Atas, Balanços e com- !I
li brtcas do país um grande e belo sortimento de li ii 'pleta esslstência técnica contábil, jurídica e' I!
ii roupas feitas. Casacos de lã pare senhoras (úl- ii ii fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi- li
.i! timQa bnovidadde). Capahs decgabardine e chanrug. ii ii ços comerciais em geral. ii
ii 00 �e t� o e ponc os. esacos paru mernnos ii 11 Corretores da C. Nac. Seguros «Iptranga�: operan- !!
II e menmas.

x _. ,II 11 do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Acíden- ii
ii. Casacos e blusas. pera senhoras (das mais!! ii tes do Trabalho, Acidentes Pessoais, Trans- ii
ii.lindas). Polowers de lã pera homens, rapazes e ii ii porres, Automóveis, Responsabilidade, Civil e ii
ii crianças. Vestidos (marca IBE) os mais mo- H ii Fidelidade. !!
ii dernos. Ternos pera homens, rapazes e j: ii Sub.agentes da VABIG: Passagens e encomendas, ii

ii meninos. Chepéos - camisas - gravatas som- H A COMERCIAL LTDA.
II

li brinbas e guarda-chuvas etc, !! uma organização as s.uas ordensl ii
!I ii
ii - X - :i -x- i!

lI. :: ����:�� ::..���!!�•••••�••�•••••••••••
os �� i

..� !!••••�•••••�•••
i���__

. It, Euoênio Yilor SchmückeI . economista e contador. :1M
.- - - - : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':?:::::::::::::::::::::�.!::::::::::::::::::::::::-.::::

Decreto Np. 6
, Artur Müller, Prefeito Municipal de Iaragué do
Sul, no uso das suas atribuições.

Considerando que pelas Leis nrs. 23, 1 e 4 de
21 de Novembro de 1951, 23 de Fevereiro de Ú)52
e 21 de março de 1'952, respecrlvemente, foi o Exe
cutivo Municipal autorlsedo a abrir os créditos
especiais pare o cumprimento das mesmas;

Considerando que o excesso de errecadeçäo
do corrente exercicio comporta éssa despesa, con

fprrne informou o DF, decreta:
Art. 1. Ficam abertos os seguintes créditos

especiais por conta do saldo da arrecadação do
ano de 1952:
Aquíslção do terreno e construções

no Posto Agro·Pecuário
Aquisição do terreno pera constru

ção do jardim Público de Corupé,
Lei nr. 1, de 23-2·1952
Construção de cases próprias pare

funcionários munlclpels,
Lei nr. 4, de 21-3-1952.

100.000,00

60.000,00
'

Cr$.
56.fioo,oo
216.600,00

------------------------�--------------

Prefeitura Municipal de Iaregué do Sul, 25 de
Abril de 1952.

Arlur Müller, Prefeito Municipal
Oclacilio p. Ramos, Dir. do Dep, do Exp.
Alzira M. Malhias, Escrlrurérla- "O·'

Decreto Nr. 5
Artur Müller, Prefeito Municipal de Iaragué do

Sul, no uso das suas errlbulções, decreta:
Art. 1. - Fica aberto por conta do excesso

d� arrecadação do corrente exercício, o crédito

AVÓ! MÃE! fiLHA!
TODAS �J;:VEM USAR

(OU REGULADOR VIEIRA)

A MUlHER E�iTARÁ ODRES

ALlYI� iS CÓllC�S UTERINAS'
amotfl(l;a..a8 com vIlntal1:3m pa�a
combíiter aI$ Irroguladdades das

fUlv;�e::l p&ri6dicQS du ".nhoras

É Cahn"ilVii. " Iot.;gull.dor <lassas
I'.Iß�õ••

po'. IIÚ� eomprt.'v,.,d!l. .',cácla •
multo r.clthad& Deve ser u.ade

, c�'" confiança
'

fluxn,·SEDATINA

Cartões de Felicitações
Imex Internacional Ltda.

Proibição
Proibo terminantemente

, a entrada' de pessoas em

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

mo a extração de cipós,
. palmitos, e céçar; etc.

Não me responsabilizo
pelo que possa acontecer
aGS infratores.

É UMA OflENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.
MluA. E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TAATA.!.
MENTO OÊSSE GRANOE FLAGELO

I U SE O

��qll" I I' I

I��� I '

jL!!� :.'.I'�. i

•

.
A SIFILIS SE APRESENTA SOB'
'NUMERAS rORMAS, TAIS COMO:

REUMATISMO
E8CRÓFUL'AS
ESPINHAS
FisTULAS
Ú-L C E R AS

EC·ZEMAS.
FERIDAS
DARTAOS
MANCHAS

Rua Rio Branco, 16/4/52.
WILLI GEHRING

Fogões econômicos da
afamada marca «Reis))
gaitas pianadas Todes"
chini e Hering de todos
os tamanhos têm a venda

na Casa Real.

.. ELIXIR ,r)[ NOGUEIRA"
CONHECIDO HA 71 ANOS
VENDE·SE EM rODA PARti!.

o ANJO PROTETOR DE S-EUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANenRA
Vermitugo suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
�,ERVE PARA QUALQUE� IDADE, CONFOR-

ME Q n. I, 2, , e 4
'

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIBA

•

MlNANCOBA para o seu tilhinho.
E. um produto des Laboratórios Minancora

- JOINVILLE-
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Edital de rrimenra fraca
em geral, sempre noví- \)

dades. O Doutor João Marcondes de Mattos. juiz de
CASA REAL Direito da Comarca de Iaregué do Sul, Estado de

Santa Cerarlne, na Forma da Lei, etc, aumente seus conheci-
FAZ SABER a todos os que o presente edital 'mentos relígíosost A

��� de primeira praça" com o prazo de - vinte - días, ASP. cx. 5415, Rio, está
Leve-se ao conheci- ILHA DA PIGUEIRA Cure seus males e poupe seu virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar editando um boletim

mente dos interessados Jaraguá do Sul bom dinheiro comprando na pösse, que, findo esse prazo, ha de ser arrematado Trimestral, «DEUS É
que a Prefeitura Munici- FARMACIA NOVA por quem mais dér e maior lance oferecer, em fren- AMO�», contendo ínte-
pai, por intermedio deste

,

Ie ás portas do Edlflcio do Forum, no dia 24 do ressantes e uteis artigos,Departamento, está dlstri- de ROBERTO M HORST. mez Je maio vindouro, es 10 horas, o I bem penho- vasados em linguagembuindo sementes de hor- Machlnas de costura de .l que dispõe de maior sortimen.' rad.o a Leopoldo Bernardo Eichkoff,. na a�ão exe- popular, sôbre os mais
ralíçae inclusive cebolas. pé e menuaes' diversos to na p�aça e oferece seus arti cU.lIv.a que lhe move Alfredo Schrnltt, ebaíxo des- Importantes p0.r;ttos da
Os moradores de Co- tipos V. S. encontra na I gos � preços vantajosos cnmm?do: "

. _

.

, . Sa�radaA DoutrI!la de
rupá poderão recebelas Casa Real defronte ao Rua Mal. Deodoro 3 _ Jaragua . 1.). - ,Um p��dlo de construção sohd�, de Crísto; este boletim .c?n-na Intendencia Distrital e Cine Buhr I dOIS pevimenros, edificado no terreno de propríede têm também notíctas
os de Retorcida 00 Posto

. .......-(!J���..

de do sr. Augusto Elckhoff, sito d' rua CeI. Fernan- acerca dos novos movi-
desta repartição elt ins- do Machado, s/n., no distrito de Corupá, desta mentos do apostoladotalado. ������-"1t c0n:tarca.. .

. '. .

no .mundo inteiro, e sua

Ierazué do Sul, 15 de r Ir � � J:.. �tn\�Y·�..JIE�Ymrtn\JH[l �@@ .

Assim sera o relendo, be� arrem�tado em pn- assmatur.a custa apenas..

��r \LBhJ)ßl u)\UI.r�!'� !'Uill\UI

@(jf
rnerra praça, por quem mais der e maior lance oíe- 20 cruzerrosAbril de 1952. ) �, � recer, no die, hore e lugar acima mencionados, por Envie hoje mesmo

ANTONIO QUADROSI ��� preço acima ao da avaliação, isto e, de C,.$..•.. com 'seu nome e ende-
Enc. do Exp. do DAP Oferece aos' menores preços 60.000,00 (se�senta mil cruzeir?s) Pode�do o mes- reço 20 cruzeíros em

I .

mu ser examinado por quem ínreresse tiver, em o selos à ASP - CX. 5415,BWIOLETAS - RÁDIOS-RÁDIOLAS - RE- � local onde se acha situado, no distrito a� Corupá. Rio.
FRIGERADORES • MÁQUINAS DE COS· ) E, pari! que chegue a noticia a publico e ao conhe
TURA (Phaff) e outras marcas -

MÁQUIN.
AS

f
cimento de todos se

pa.
ssou o presente edital que --------DE E,SCREVER - PEÇAS E A�ESS6RI9S será afixado no lugar de costume, as portas do

para BICICLETAS - MOTORER E DINA· Forum. e publicado pelo jornal local "Correio do O p .,. d O·Precisa-se de um em � MOS - MATERIAL ELÉTRIC<? - PNEUS , Povo". Dado e passado nesta cidade de jaraguá do receio O· 18préstimo, sob sólida ga- ) E CAMARAS DE AR para bicicletas das Sul, aos dezoito dies do" mez de Abril do ano de
rantia. � afamadas marcas DUNLOP E i)l mil novecenros e cincoenta e dois. Eu Amadeu Exames Periodieos dos
Paga-se bom juro. )' CONTINENTAL. ) Mahfud, e�crevent.e _juramentôdo, .

no im'p�dimento Pulmões

Informações na r VENDAS TAMBf�M A PRESTAÇÕES r
ocesíonal do Escrlva?, o su�s�revl (a) loäo �ar,

Sociedade Grafica Avenida condes de Mattos. JUIZ de Direito da comarca. Esta
.

.

A CARA DOS BONS ARTIGOS E

I
conforme o original. do que dou fé.

Av. Getulio Vargas, 350�OSPREÇOS BAIXOS jaraguá do Sul, 18 de Abril, de 1952.

jARAGUÁ DO ""'UL O Escrevente juramentado
u ���� AMADEUS MAHFUD

-'

Prefeilurn Municioul �e
)arnguó do Sul

Sapateiros
Departamenlo Igro-PeCuário
Semenies de Horlaliças

Artigos para presentes Para ser melhor e

mais feliz,Precisamos de sapa
teiros na Fábrica de
Calçados de

.

Corlidora e Calçados Lida.

Dinheiro

o exame dos pulmões
pelos raios X é um dos
meios mais seguro de
descobrir a tuberculose
em início mesmo quando •

ela não oferece sinais ou
o exame clinico., não
consegue descobri-la.
De seis elo seis meses,

faça examinar os pulmões
pelos raios X.
Se lhe faltam recursos,

procure um Centro de
Saúde ou Pôsto de
Higiene. - SNES.

/'- "

I' FI- 1,":;0", E. ANEMiCJ.:o I t,

VINHO CRßOSOTADO
"'SILVEIRA"

Imprsga.do l:81li WU W:

Bronquit..
Escrofulos.

E C Z E MAS,
I N F L A MiA.. ç O E S,

P A R A .F E R I D A S,

COCEIRAS,
F R : E ! R A.. Sr

ESPINH/\S!_ ETC.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bicicletas para homens
e senhoras de proceden-

. cia Sueca - Alemã e

Holandez tem para pronta
entrega a Cé:Sd Real
defronte ao Cine Buhr.

CC;"TRA casP"q,
QUEDA DüS CA· �
BHOS f DEMßIS

§

AfECCOES DG

COURO CftBELUDO.

o Sr.! fiou. 8orß�Buseß
:CCont;�ullçio c/II 1a. prig.)

trigo aíím de províden-,
ciar o embarque das
sementes "adqúírídas e

destínadas a cobrir aque-
la cóta pt Deixando o

Ministér�o da Agricultu
ra dírígtu-se o Sr. Go·
vernador . lrineu Bor
nhausen' ao Banco do
Brasil Rendo recebido
ali pelo seu presidente
'Sr. Ricardo Jafet com

Dia das, Mães. Segundo 30,' a interessante garo- filha do sr. Guilherme quem mateveIoriga-con-
fomos informados, o tinha Magrit, filhinha do Trapp. terencía da qual resul-
Clube Atlético Baependi casal Helmuth e Dna. Dia 6 a sra. Hulda tou

.

a aprovação da
fará realizar día 11 do Erica Beyer, residentes Maler, esposa do sr. Al- concessão do emprésti-
corrente, sessão come- em Corupá. fredo Maier, '

industrial l �-e " ;:){��, mo dê 50 milhões, de
moratíva ao «Dia das nesta CIidade. Na mesma

;
..-���.;�..,', '�,;::'\ \,'1>. '" .. ,"; CrUZA.I·ros a Empresul

Mães», como já vem DARCY LUZ data faz a;os o sr. Je-' �. '(" f��:���������;Jli
..�

para
-

aumentar os seus

fazendo anos seguidos. Festejou a 1°. do Maio ronymo Trentini, resi- ���!�: 'i�.� l�J"U�[t<@� � ,tUl'l serviços de energia elé-
O bem organizado ultimo o seu natalicio o dente em Estrada Itapo- �����"t:�:� ��l"JJ';\i;�'N�""lii:,w��� trica pt afim de tomar

programa será dado a nosso prezado amigo Sr. oú-Hansa. providencias com rela-
publicidade no próximo Darcy Luz, digno geren- Dia 8 o sr. Osmar ção aos problemas de

t�::::�: :lr::::I:::: �o;!���:}�,�:��:��_:: !1��i�t�s�ri:iI!:� fj� �n��i:��r o:i:7!! -:::::�r:::::=C;A:::f;:�E:":'B::m:A:::::U;E:;:�R::::::::·i:.l::.':.:I::: ����:�!!� ;;��1::��:'
ral. Da Sociedade \ de

sociedade local, ri ilustre Maria Moser; o sr. Ro- Registro Civil do r". Distrito Governador Irineu Bor-

Desportos Acaraí, rece- aniversar iante tem sabi- dolfo Maier e Marlene da Comarca [araguá do Sul, nhausen que juntamente
bemos a comunicação do se impor pelos seus filh� de Tereza Watzko. Estado de Sa.nta Catarina ii' ii com o presidente dessa

de sua nova diretoria elevados dotes de espiri- pIa lO, transcorre o B�asll. :,�::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: '.::�j autarquia e vários dos

que ficou assim consti- to e coração, à amizade: aniversãrio natalício do, Faz saber, que c��pareçe. , seus tecnlcos estudou

tuida: Presidente de e á consideração dos 16�. Jorge �attar, bancá- rarn no carton� .exlblndo o� em Itapocuzinho, filha medidas destinadas a

Honra: Edmundo Em. seus numerosos amigos rIO nesta CIdade. d�cumentos exigidos pela lei
de Pedro Lorenzetti e

remover quanto antes as

mendoerfer; Presidente: que lhe tributaram as A todos os aniversa- afim de se habilitarem pan de Martha Becker Lo- dificuldades que no mo-

Heinz . Marquardt; Vice- homenagens devidas na· riantss os votos de feli· casar-se:
renzetti. mento ímpedem . a ex-

Presidente: Leopoldo quela data. cidades do "Correio do portação pt o Sr. Gover-

Karsten: 1. Secretárlo. "Correio do Povo" as- Povo". Copia de Edital de
Edi IN 3 70 d 25452 nador Irineu -Bornhau-

.

Proclamas de casamento, ,Ita....l., e - -. .

t
.

á
Luiz P. Airoso,' 2. S"- sociando-se a todas as Casamentos. Realizaram- F d I H F d sen es eve no PaI cio

'" recebida do Oficial do, fie e. en.rlque re e-
T' d

cretárío: Antonio Maba; manifestações de que foi
se ontem na sala das fICO Sievert e

Ira entes para retribuir
I

., Registro Civil de Coru- .

c-

ísít d ld
1. Tesoureiro: Donaldo a vo o seu Ilustre amigo audiencias os seguintes pá.

Anita Hoffmann a VISI a o presi ente

Schroeder: 2 Tesoureiro: sr. Darcy Luz, faz votos casamentos: Silvino Za
da Câmara' Sr. Nerêu

Guilherme Spengler, .de constante felicidade. pelIa com a srta. Her-
Edital N. 3.168, de 23-4 52,. Ele, b�<:sileiro, solteiro, Ramos pt Introduzíndo

Conselhos Fiscais: Oar- Faz anos hoje a meni- melinda Diemen: Erich'
Guilherme Neitzel e lavrador, domiciliado e no gabinete manteve ali

los Hass, Alfonso Scheí- na Alda, filha do sr. Schwanz com a srta.
Irmgard Mohr residente neste distrito, demorada palestra' com

bel e Engelbert Frei. Eugenio Soares, comer- Hildegard Perseh; Rei.
Ele, brasileiro, solteiro, em Rio Cerro, filho de S. Excia. e odos os

berger. ciante em Oorupä. Ama- nholdo Köhler com a
comerciärlo; domiciliado Germano Sievert. e de membros da bancada

nhã passa a data natuli- srta. 1rmgard Jahn; Ed-
e residente nesta, cidade, Catarina Vierheller Sie- Catarinense e vários

Benção da pedra fundamental cia do sr. Heinz Mar- á rua Presidente Epitá" verto representantes de outros
da �OYd Matriz, Terá lugar quardt, industrial e di-

muudo Klosowskícom a cio Pessõa, filho fie Ela, brasileira, solteira, Estados pt Amanhã o

hoje a benção da pedra r-tor da Tecelagem Ga
srta. Benta Maria Koeh- Paulo

-

João Gustavo lavradora, domiciliada e Sr. Governador Iríneu

fund�men��l da novai ribaldi . ..,Na mesma data �t�doH�:?��e ���r�os�!� Neitzel e de Sophia C. residente neste distrüo, Bornhausen será recebi
_ matr�z «São José», da o sr , José Menegotto, Dorothea Lesemann. em Rio Oêrro, fiiha de. do em audiência pelo
localidade de uorupá. industrinl em, Estrada

Alzira Laube e Harry Ela, brasileira, solteira, Ricardo Hoffmann e de presidente da Repúblic
Após a Iesta relígiesa Nova. Ainda na mesma

Krepski ,come a srta. orofessora, domiciliada e Bertha Drews Hoffmann. ----------
haverá um leilão de data a sra. OUvia Schio-

Elisabetha Steierlein.,· residente am Corupâ, á

prendas em benefício chet, esposa do sr. Dante .._
rua Dr. Nereu Ramos,

das obras do novo Schiochet, estabelecido filha de Germano Mohr

templo (�om loja dß calQ�dos Dr OJ·alma e de Lina Mohr-

lIesta· cidadE. I· Edital N. 3.169, de23 4-52.
Aniversarlos. UOlllVI�:tou Amanhã tambem a Moellmann Paulino Pretti e'

alw d" exi:stpIWIê1 IIU dl,i ge ,til srta. 11s€ 1'rapp, Ida Lorenzetti .

Festejou quinta-feira ,.'.

,:;. =EI,�:;�:,,,,,,,,,, " •......=:"..=;_•._"_.;,=:5:i=!m=ii=!il!!!iEiii!i!!Elii; ultima o ,seu aniversário EI,e" �rasllélro, so.ltelro,
'II _

I' ,',.,. natalício' o abalisado domlClh.ad� e. re�ld(lnte
i
••

tel)"res
(�ezões, Malárias, .. " clinico Dr. Djalma nes�e dl!':t�ltO, em [tapo:'II llupaludismo '""I' Moellmann, diretor da CUZInho, ,fIlho, de Loren

- ,\ldleitas, Tremédeira -

conhecida "asa de Iço
Prettl e ti.e Ursula

!� üURAM-�E RAPIlJAMENTE COM III Saúde São Sebastião" de Sardagna �re.ttJ. .

.Ill .' Capsu 'as Antl'sesonl�cas 1:"': Floria;'lópolis. o conhe· El�, �rasIlelr� •.s�ltelra,
t I I cido médico que desfru- do�estlCa, domlcllI.ada, e

!� Mínancora" iii ta de largas e sólidas resld!3nte neste jlstrIto,
IH amIzades em nosso meio

. � �Ill rudas as Boas Farlnácil�s m social, recebeu, por ::::�p.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\�::::
,I É L- b 'ó

- MniANC(lRA i certo,_ IDu'!'er.. prova. n aa BIIUIO IUIU8,11l !!. E?"" que ch"ue 'o w-

J
um produto dos a ora rIOS f

_, da'aetaSnimatPaaII�C� pela sua ::!: :;i: formado p:la Facllldade de Medicina de Porto �Iegre :� :�i: ��s:�;n�n��e��n!�d��it�tn;�!
;�.�:_.__I.=�_iI_lv.i_l1_e ..-=��.����.��.=- .._, III Deixamos 1�'qUi consig- Operações -_Doenças de Senhoras _

será publicado péla impren-
.•._._- .._I:;;;;;;;;I:=;;--;=:'�'='I-'_:;�'i!J nado o nosso abraço de clímca Geral _ Parto sem Dör

�a e t'll cartório onde será

f r't
- . d:: :: atixaJo dU! antI: 15 dias. Si

e ICI açoes ao gran e

..
,:i

•••
:i Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gllsosa:

...
:: ....:: I b di'.

D D' 1MIl gUPlll sou �r e <\ gum Im-

amigo r. Ja ma oe· CoosuL'to" rI'o e Re"'l·de�Jl·cI·a·. .1'

I'
'"

-

.. p�(jlmellto acuse-o pa:ra os
mann.· jl .

Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant !! lills legab ..

ii ex"residência do Dr. Luiz de Souza ii IRENE PEORI GUNTHEI{

::::\'1::::,.,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::(i:!:: I () tI ( I a I
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Edital N. 3.171, de 29:'4-52.
Leopoldo Bisom' e
Lilly Krüger

Ele, brasileiro, solteiro, I
indústriár'io, domiciliado Ie residentH neste distri
to, á estrada Nova, filho
de Bendicto Bisoni e de
Anna Hannemann Bi·
soni. .

Ela, brasileir a, solteira,
doméstica, domiciliada e

('esidente neste distrito,
á estrada Itapocú�Hansa, ----.------
filha de Ferdinando .

Krüger e de Augusta
SchuItz Krüger .

Nas suas compras

prefira sempre

C ß'f f R ß U f H

I
I

1' 1 •

(()) §ab2l.(Ü) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
o1�,

-

([nA� 'WIEIlEt HNJI))[J§IlllAIL· ]ORIDlVRlilie
"PC(lJllenda-se tanto' para roupa fina COl'l'JO p!l.r� roupa comum.

. ..

s�ßÁ� �'RCf,."
• •

ESPEÖALlOADE
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