
ANO 'XXXII JARAGUÁ DO RUL

Artérias

Obras a serem Inauguradas no
IV Centenario de

.

São Paulo

Domingo 18 de Maio de 1952
GERENTE

PaaUno PedriSta. Catarina - N. 1.693

ros

Nos Bastidores do Mundo

� OVO ��Gr�tário PasteurizaCão
.

do .lette, ,,'. Congresso naeiooll
eil todo I, temtjlln 81- das ..MaoiciBiDS 8rasilei

.. na ���uran�a A. SU��!��Issão de·
.

Serviços PÚ b l í c o s da
Florianópolis - 10. - Comissão Nacional de

Foi hoje nomeado e as- Alimentação, com séde
sumiu cargo secretário no Rio de Janeiro, tra
Segurança Dr. Fernando tou do problema do leí
Ferreira de Mello que vi- te, quanto as medidas
nha exercendo funções que deverão ser sugeri
procurador geral· do Es- das ao governo, visando
tado. Áto posse verificou- solucionar o forneci
se 10 horas salão despa- meato, do produto em

chos palácio perante 0.0- todo o território uacío
vernador e grande núme- nal. Quanto á pasteurí
ro de pessoas destaque. zação, chegou- se a con

Depois 'prestar compro- clusão de que devem
mlsso e asslnar termo ser tomadas providên
novo titular dirigiu-se elas a fim de que a
edificío Secretaria

.
onde I mesma se extenda a todo

recebeu cargo mãos Dr. o pais, de vez que, até
João Colin que o vinha hoje, diversas capitais
exercendo acumulativa- ainda não efetuaram es
mente com o de Secretá- sa medida de carater
rio Agricultura Viação higiênico.

.

. Obras Públicas. Agência Nacional.

o Feitiço e o Feiticeiro
Por AL NETO

vam· suas campanhas
imensas, incluindo, ás
vezes, um candidato
nacional em suas cam-

panhas. Este pretenden
te a cargo de comissa
rio municipal em Rich-

o 11°. Congresso Na
cional dos Municipios
Brasíleíros, será realiza!
do de 14 a 20 de setem
bro vidouro, em São Vi
cente, Estado de São
Paulo. "Na capital bán
deirante, a Associação
Paulista dos

, Municipios
está organizando a oo
missão, Executiva do
certame. .

o feitiço de José Sta- metais não-ferrosos e das importações comu
lin pode acabar virando inoxidaveis e· borracha. nistas no ano passado
contra o feiticeiro por- A produção de metais caiu em mais de um

que a Conferencia Eco- ínoxídaveís e não Ierro- terço em, comparação
nomica de Moscou del- sos e de borracha do com 1948, quando não
xou o Kremlin com a mundo comunista

.

não é havía restrições.
calva á mostra. suficiente para equipar Em 1948, !is areas

Como lhes disse no os exercitos vermelhos. atualmente Integradas
meu comentárío anterior, Os comunistas também no imperio estalinista
o feitiço comunista era lutem dificuldades na conseguiram comprar
convencer os países obtenção de certas má- mais de dois bilhões .de
não-comunistas das van- quinas .e equipamentos dolares

_
de mercadorl8;s

tagens que, segundo industri�is, que antes no lado de cá da Oortí-
Mqscou existiram. na eram Importados do na de Ferro.
iofensificação do comél-I mundo lívre.

.

No ano passado, pu-
cio entre o mundo livre Neste 'momento, o Im- deran;t �omprar ape�as
e o mundo soviético.' perio de José Stal'n um bilhão e 300 mIlhoesA Comissão Organí- Acontece que tudo o está metido até os olhos de dólares.

"zadora, com séde no
que se disse e fez na na produção de ar�a- Quero acrescentar queRio, está transmitindo
capital. moscovita ape- mentos e numa corrida est� c.alculo é baseadocomunicação a todos os
nas deixa claro o se- quasi desesperada para no Indíce de preços, deprefeitos e presidentes guinte: as restrições e industrializar c e r tas 1951.

.de Câmaras 'Municipais, embargos que pesam áreas. Na presente corridaenviando-lhes o Regimen- sobre o comercio com Dai a necessidade em 8;rmame��sta do Kremto e Temário do Oon-
os : paises comunistas que os comunistas estão 1I!l' os dipgentes comu

grosso, e encarrecendo, estão críaudo tremendas de obter fontes de pro- DIstas yem-se força�osao mesmo tempo, a. a- dificuldades ao Kremlin. dução no mundo livre. a c.a�abzar para as in-
presentação de traba-

E pode até dar- se o dustrias de guerra ma-

·Artl·fícíaís, novo
lhos, téses, memorias, Si não fossem essas contrário: vendo que o teriais a equipamentoli etc. sôbre os assuntos dificuldades, OtS obser- embargo na venda de que de outra forma po-a serem debatído-. A vadores não-comunistas materíaís estratégicos deríam ser usados pelase

to Círúrgíce mesma Comissão está concluiram o Kremlfn está sendo tão efetivo, industrias civis.Inven dirigindo aos governa- não teria' se dado ao as nações democraticas Com essa absorção de
. .

, " . dore.s dos Estados, co

I trabalho de convocar a poderão intensifica-lo a materíaís .e equipamentoOíentlstas do Centro porque as de plexí- munícando-Ihes a rea- Conferencia de Moscou. fim de evitar de uma pelas industrias de guer-de Pesquisas Médicas glas", jamáis sofrerão lízação do Congresso. A vez por toda� que o ra, a produção civil'da Universidade. de �qtu�� .?� �utr� qual-, Comi.ssã� . Or1.,gap}zado�a, A_ c,,:�r?ade�_. é 9..�� o
,w:so. ..s�l�..tW ' .t\UL..waQ•. ,.,ruup .n.con----Georgetown�-a'Perfetç"{Ja;.' fJ:uel"�C1� 'd'tr'''"mde'fi;;, ftfnmmrn: ãlffãiâ1t6' Bô· i!jfi:íbarg'o .'tl1f '\Ienua. um día abocanhar o sequente descontenta-ram artérias !irtificia�s te. -Os ent�meejment�s \ tafogo, 186, para onde materiais ,estraté�pcos �undo li�re. mento popular. O povo,de fibra plástica, cuja e as afecções poderao deverá sei' endereçada aos países comunístas

" jamais aceita de bôafinalidade é substituir se- efetuar-se sôbre as ar- qualquer corresponden- está fazendo «? sapato Uma. prov_a concreta. vontade o governo queções de artéria danifica- térias porém jamais em cia que diga respeito ao apertar os calos de José desta sltuaç�o, que .os. oferece canhões em vezdas no corpo humano. sua parte interna, como Congresso. Stalin. delegaâos n8;0 comums- d e manteiga .

.

Experimentadas ante- no caso das artérias . As dificuldade� são tas descobriram em
Si Moscou conseguís-ríorments em cães, nos naturais. Agencia Nacional. especialmente 'serias em Moscuu, é que o volumo

se contornar as Naçõesquais foram dadas como Há, ao que parece,'
Unidas e reiniciar e atésolução satisfatória; nos uma úniêa limitação ao
expandir, o comerciocasos apresentados, se- caso do emprego das

C b EI et' 'I E·stados U nt·do's com o mundo livre" po·rão agora também ex- artérias artificiais - só am,·pan a
.

el �ra nos deria dar ao povo cá-perintadas em sêres hu- ,podendo ser emprega- nhões e manteiga.manos, segundo informa das em individuos a.dul- ./

Entretanto, parece queo Dr. Charles Hufnagel, tos. Durante o 'período
este resultado, que eraprofessor de Cirurgia do crescimento - quan-

, o principal objetivo daExperimental da Uni· do as artérias aumenta-
Conferência de Moscou,versidade supra-meneio- rem de tamanho - o
está agora mais distan�nada. Segundo êle, não emprêgo das seções ar-
te do que nunca.há razão aparente para teriais' artifíciais é ape-

que a experiência não na� de valor temporá
seja coroada de êxito. rio. C
Tal tentativa tem gran
de significação nos meios
médico-cirúrgicos, uma
vez que milhares de
vidas são ceifadas anual-
mente em virtude de São Paulo. - Foi as�
males arteriais.: sinado um contrato en-
As diversas seções tre a Comissão do IV

arteriais são feitas de Cetenário de São Paulo
"plexiglas" (material e uma equipe de arqui
plástico transparente) e tetos. Fazem parte des
são colocadas por meio sa equipe os srs. Oscar
de fios de nylon, não Niemayer, Eduardo Ka
havendo a necessidade neeze de Melo, Zenon
de sutura. São feitas do Loturco e Icaro de. Cas
tamanho e feitio exata- tro Melo, os quais vãd
mente iguais ás artérias elaborar os projetos de
naturais. várias obras públicas de
Nas experiências. le- carater permanente, com

vadas a efeito com ani- que a cidade irá come
mais, as al·térias de morar a sua data mag
"plexiglas" foram. em- na, em t 954 proximo. En
pregadas com mais fre- tre as obras a serem

quência nas transplan- projetadas, destacam-se
tações de aorta. a do Estádio Municipal.

O Dr. Hufnagel salien· do Esporte, e a do Pa-
ta que diversas trans- lácio da lavoura, Indús'
plantações de ortaforam tria e Comércio,' além
feitas com artél'ias hu- de restauralJtes popula
manas com grande êxito res, auditórios, pavilhões
e que, u a vez prova- da exposição internacio
do o êxito obtido. com nal de Pintura, etc, O
as artérias artificiais, Valor de tais empreen
haverá, por certo, gran, dimentos foram orçados
de· vantagem sôbre as em duzentos mi1hões doe
transplantações feitas cruzeiros.
com artérias humanas, Agência NaCional.

No decorrer do ano Os' candidados nomea ...

de 1952 desenvolver se:" dos- por S9US partidos
á nos Estados Unidos, para a presidencia e
intensa 'camp&nha elei- vice ..'presidencia estão
toral. O ponto alto d� viajando pelo pais, fa
campanha será em No- lando ao povo sobre
vembro, quando os elei- suas pretenções. Milhões
tores elegerão o novo de pessoas participam
presidente da nação. Os da campanha através do
eleitores escolherão ain-, rádio da' televisão

_
e re- lano, Ohio, visitou todas

da membros do Qon- portagens publicadas em as fazendas da vizi-
gresso norte-americano jornais e revistas. nhança, expondo suas
e milhares dá outros

,oPiniões aos eleitor,es..
fu'ncionários publicos Os candidatos a car- _

cargos oficiais nos 48 gos estaduais e municio, '

estados do pais. pais tambem organiza-
I

(Foto USI�)

.1 •

"Vale' a Pena
Saber..."

10 milhões de d61ares
foram entregues, pelo
Govêrno americano, à
Agência das Nações
Unidas à qual (>stá afeto
° soerguimento da Co
réia. Os Estados Unidos
se comprometeram a

cont.ribuir· com a so.ma

de 162500.000, logo de-

I pois d� cesf!ladas as

hostilidades na Ooréia, a

I fim de auxiliar a

U�KRA ....,... Agência do
ONU para Reabilit'ação
da Coréia - em SUd

obra de reconstrução.
-x-

.

Par a realização de 10
importantes projetos sa-

,

nitários, a Finlândia e a

Organização Mundial de
Saúde (OMS) acabam
de concluir um acôrdo,
nos termos do programa
de é:lssistência técnica
da:R Nações Unidas. A
execução dêsse projeto,
que inclui também apa
relhagem médica, repre
senta uma despes� de

(Conclui na 3a. página)
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�lUla(jlro Comparatnvo 'da lecenta pI 1ritlUllios
até 30 de Abril de 1952

1951 1952

Imposte Territorial .

Imposto Predial
Imposto sI Ind. e Profisasões '

Imposto de Licença
DEP.ESTR. DE RODAGEM

Imposto s. Expl. Agr. e. Industrial
DEP. AGRO-PECUARIA

Imposto s/ Jogos e -Diversões
Taxa de Expediente
Emolumentos
Taxa de Piso. e Servo Divesros
Taxa de Limpesa Publica
Renda Imobiliária
Renda Capitais
Receita de Cemitérios
Terço de Calçamento
Divida Ativa
Multas
Eventuais

57.959,60
97.817,00 140.774,00
317.812,00 386.140,20
'278.172.10 277.831,40
17.545,40 25.261,10

24:4.687,50
42.493,90 65.687.50
4.070,50 3.190,70
1.735,00 2.781,00
2.664,80

.

4.262,30
139,20 7.067,10

15.876,00 12.584.60
1.500;00 1.'500,00
2.541,10
4.270,00 5.499.00·

289.451,80.
6.058,40 13 831,60
3.370,40 5.546,40
2.344,00 90.684.70

-_.....................

798.409,80 1.634.740.50
606.434,80

2

Prefeitura, Munic·ipal de.' 'Jarag1lá do Sul

E O I TA L,
De ordem do Snr. Prefeito Municipal, faço público que

até "0 dia 31 de Maio do corrente ano, todos os proprie
tários ou ocupantes de terrenos são obrigados de acôrdo com o
Art. 20 § 10 e 2°, da Lei nr. 18, de .26 de Maio de 1948, a:

1� .

- Roçar as testadas' das vias públicas Municipais
na distância minima de 15 metros em ambos os lados;

2. - Limpar e carpir as valetas, drenos sargetas,
corregos e ribeirões, afim de darem escoamente ás águas;

3 - Derrubar as árvores frutíferas, uma vêz que
prejudiquem a projeção do sól nas estradas e ruas;

4 -- Podar as cêrcas vivas, numa altura máxima' de
1,50 metros;

5. - Lançar no mesmo dia, os detritos e vegetais da
limpêza, para dentro de seus terrenos numa distância nunca
inferior a 2 metros;

6. -- Os detritos da limpêza das ruas poderão ser
removidos pelos caminhões da Prefeitura quando solicitado.

A metragem fixa será de 600 metros por lote, sendo
que a Prefeitura Municipal subvencionará por metro excedente,
com déz centavos, quando de um lado, e vinte centavos, quando
em ambos os lados.

Os infratores das disposições acima, serão multac;los na

importância de Cr$ 30,00 á 100,00.
Jaraguá do Sul, 1. de Maio de 1952

ANTONIO PEDRI - Diretor do D.M.E R.
EMILIO DA SILVA - Diretor do D.S.G.

Saldo disponivel do exercício de 1951

Administração Geral
Exação e Fisc. Financeira
Sego Pública e Ass. Social
Educação Publica'
Saude Publica
Fomento
Serviços Industriais
SeniçoliJ de Ut. Publica
Encargos Diversos

1952
,

130.901,70. 119.860,80 ,
_

47.139,00 45.139,00
... • ...8.882,00 20.080,00 I)82.2io.70 R7.499,OO O W Id i M u c�en��.���:i� 1�:���:�� r. a em ro az re

6,846,00 10.926,50 e.sa BI .A181
108.361,70 257.335,60
334.867,50

__
4
....7_8._97_9_,5_0

743.784,70 1.042.681,90

#.
'

•

A '5 I', F I L I S.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Vltra-curtas
_ Induiotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo

I Ráios lrrtra.verrnelhos e aluis. REUMATISMO
E8CR6FULAS

_ . ..r:-

��
E S P I N H AS' •

.._..,., FlsTULAS
Ú-LCERA8

dli hl ECZEMAS

C Dr. Norberto Ro o o Se emm., F E R IDA S

!(@)�@Y®@Y®®Y@)®!@)�®Y@)®Y@)@'i®®Y@)®!®®Y"@)@ w � � � 6 � � �
{@-. � Formado pela Faculdade de Ciências Médicas

� Tosse, Asma, Broeqaíte, Rouquidão,
.

e Resiriad�s � I
da Universidade do Distrito Federal, -, "Ec����cl�! H�O�U�!��

"

I TO::c;:a;?;�;::; ���e!��R��RI8'1 t ����ir,f�:?�Fi�I����?���E�s;ed���� ir=;��::�::�:�;�:�I.... 11Iés���i�� �::����s�i'Urgia Geral; ParIOS; Mo. II C A f É BA HEft II
@) O PEITORA.LMAIS CONDE(jIDO NO BRASIL � em orupa neste rnurncipro. : (2t®®6.®®.i.®®l®@.i®®l®@i..®®.i@�®A®�®.i.®_®.ffí Consultes das 81/2 ás 12 e das 15 ás 18 � Foguetes marca

horas

_j Bomba Atômica....................................__ _ _ _ _ ..•....................................._.............•.....•._ _ _ _ _ _
.

H
E

'

S 1 B -I
-

d EI t íd d S A' H ��ar..-�Q)-.-�� y Imex Internacional Ltda.
H mpr. u raSI eIra e e reCl a e.. ii

__

'

. _

I! :M:A�JR..Z:: ,JrOINVILLE • !!
li Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:
ii Uma linha completa d� motores r;acionais e estrangeiros de alta e baixa
ii rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI
=: ÇAO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais; ARTIGOS ELETRICOS
II PARA O LAR. Sortimente compléto. e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO
ii OS, de �RANDELAS, MATERIAL. ELETRICO em geral para instalações de

ii uz e força de qualquer capacidade.
.. A. nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de

. ii instalação de luz e força., ..

\�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::�:�:::::ij

����l�����I ...... A CASA LOTHAR S:ONNENHOHL -- ��
li -

Ba.......balllMdoro da F....... 84 • Cah. P081a1 11 - 'r••• G - B.d. T.I. «LeSO.,
.- JAR10l!Á DO SUL - SaB'a Cotari..

... I

I
BlCICLETAS MÁQUINA DE COSTURA MOTORES OOMPLETO SORTIMENTO DR �REFRIGERADORES MÁQUINAS DE ESCREVER GERADORES ROUPAS FEITAS:

IRÁDIOS MAQUINAS p. lavar roupa ASPIttADORES DE ro
RÁDIOLAS MÁQUINAS p. môer carne FOGOES (lenha) CASACOS p. SENHORAS

I
VITROLAS DESNATADEIRAS Fogaretros elétricos CAPAS de gabardine e Ohantung
DISCOS p. vitrolas BATEDEIRAS p. fabricar Ferros de Engomar VESTIDOS (marca «IBE»)

IBALANÇAS manteiga I BOMBAS PARA AGUA ARTI30S DE MALHA de Lã e Algodão

II
PEÇAS p. BICICLETAS LIQUIFICADORES MATERIAL ELÉTRICO CASACOS, BLUSAS PULLOVERS etc.

�. TERNOS p. Homens e Rapazes
.

- A CASA DOS BONS ARTIGOS E DOS PREÇOS BAIXOS CAMISAS - CHAPÉUS - etc. I IGtS�
.

.

, �§J
�mwe f5\W��mwe��IJ������

Despesaa pagas
Saldo em, caixa e bancos

2.241.175,30
1.042.681\90
1 198.493,40

t UMA DC\ENÇA OAAVlsSiMA
MUITO PE'UGOSA PARA A FA·
MiLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TAATA.
·MENTO DÉSSE GRANOEF�"'GE�O
I USE O

nenensiraçto äas Jl))espesas por
até 30 de ,Abril de 1952

19 51

Difererença á mais Cr$. 298.697,20

Jaraguá do Sul, 5 de Maio de 1952.

ARY FRUET
Contador

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,

NUNt::s:I EXISTiU IGURl ES P I N HA 5, E TC ..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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&-:::::::::::::::::::::::::: _ III I _ G 'I ,
.

:: "\7" l!!t 1!1 9 �
······················..

····i:,
..

::,ii
ii ,1 Mesinha redonda de imbuia com 4 ca- !l
:: ..

!.,i. deiras estofadas 'a couro. 1 bicicleta usada I:):. ((ondusáó c/. 1 •. página)
ii em perfeitas condições. 1 Máchina de cal- !l "

U cular para as 4 operações. 1 Balança para ii'
ii a capacidade de 300 kilos. 1 Máchina de ii 108.200 .dólares, no ano

II escrever Semi - Portatil com pouco uso. 1 I::.�. corrente.li Prensa para copiador de Faturas. -x-

O rnunícíplo viveu se- vendo qualquer incidente praticar o Esporte, pelo .1:1.: _ Preces de ocasião. _ .!:::i. Progresso significativo,
bado e domingo ultimo e .ou mesmo troca de Esporte. Y na luta eontra a tuber-

as maiores tardes espor-j palavra mais violenta du- Com os meus mals ii Tratar com José Narloch ii culose, já foram assina-
tlvas já regtsradas em ranre o jogo. comovidos e sinceros:: Rua Domingos R. da Nova - NI cidade. ii lados na Turquia, pelo
Jaralluá. O Baependi portou-se agradecimentos pela es- !! ii Centro Anti-tubercuoso,
O esquadrão do Clube admiravelmente, lutando colha do meu nome, a \::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::/' fundado há Um ano, em

Atletico Carlos Renaux, valentemente contra _ o minha promessa solene Istambul com o auxilio
de Brusque, campeão es- adestra_da quadro, cem- de, com afinco e des da OMS.
raduel, veío jogar com o peão estadual, perdendo préendlrnenro pelas 'côres O ANJO PR,OT-ETOR DE SEUS FILHOS É A

Baependi de Jaraguá e o Dor um escore de 3 a 1, do Clube de V. Excia., LOMBRIGUEIRA MINANCORAO Pedro, de Corupá. tentos marcados por Tel- agora já o nosso Bae-' 'A Convenção sôbre
A embaixada dos vísl- xeirinha 2 e Otavio 1 e pendi, trabalhar pelo lema 'transporte rodoviário e

tentes veio chefiada pelo Irajá, do quadro local.
'

"MEN SANA IN COR- Vermitugo suave e, de pronto automoveis, preparada
sr. Ewaldo ôcheeíer.: que O que', se notava nos PORE SA;.\lO". eleito Dispensa purgante e dieta!

-

por iniciativa da Comis-
tambem foi o juiz nas jogadores do Baependi Velho-me da oportuní- ",ERVE PARA QUALQUEl{ IDADE, CONFOR- são Econômica para a

duas pelejas agindo com éra o esforço maior pos- dade, 'para solicitar de '

ME o n, 1, 2, j e 4 Europa (CEE), já en-

muita correção. sivel na defeza das suas V. Excia., que me seja proteja a saúde de seus filhos e a sua própria! trou em vigor desde o

Recebidos festivamente cores, por arnor ao Clu- envia.:fa uma proposta Evitará muitas doenças e poupará dinheiro ein dia 26 de março último,
aqui e em Corupá, foram be. Os tecnicos do ßee- pera sócio deste Clube, remédios 30 dias depois da ratifi-

lhes oferecldas diversas pendi estão de parabeils. que já é o Clube de meu Compre hoje mesmo uma l.OMBBIGUEIRA cação ou adesão de 5

homenagens. A renda foi de Cr$ .... coração. MINANCOBA para o St'U tilhinho. Estados, mínimo a que
, O quadro dos vlslran- 4.250,00. Pondo todos Os meus E um produto dos Laboratórios Minancora Estava subordinada sua

tes éra composto dos se-
_
O D. Pedro II entrou préstimos, ao inteiro dis- -'- J O I N' V I L L E --- vigência. A Convenção

guintes elementos: Most- em campo com a forma- por de V. Excia., dos foi ratificada pelos Esta-

menn, ':\fonsj_n�o,. Ivo'l ção �e�uinle: Atti, depoi.s- demais. integrantes da dos Unidos, França, Suá'

Tesoura, ßolontní, Pllolo, substítuido por Lolo, All- Diretoria e do Clube @€'iêII@8@g�@IliI!€I!1!J!II2fi��t6l�€6§!l!1@§1!8!@Iii!I�@@88�@ cia' e Tchecoeslováquia
Petruskl, Otavio, Aderbai, dio e Euclides, Miquim· Atlético Baependi, apre- I OHURRASOARIA GA,UOHA I e contou com adesão

Teixeirinha e Ioyne. Re· be, (Barnabé), Munga e sento as mlnhes mais lJl DE ODA'RIO PE�EIRA ti! do Prinêipado de Mô-
servas: Mafra e Becker. Zéca, Tíão, Bagé, Horé- CORDIAIS SAUDAÇÕES. � Rua Mal. Decdoro, J,6 '(pertinho do Posto Beyer) � naco.

O 'Baependi apresen- vio, Nilo, Cenärto (Nene),
. @' Taraguá do Sul I

- Santa Catarina �
teu-se com o quadro se- O quadro corupaense I Atende a qualquer hora do da e da noite, sem: @

guinte: Mann, Luclndo, não teve sorte, pois per- ri h d X d" � pre com os mais apetitosos churrascos de costela, I Vão I a Paris" aiuda

Otacilio, Velhó, Beloqui- deu por 9 a t, sendo este LI UUe 11e H reu � filé, etc. Atende tambem com churrasco Je cabrito i êste ano, 25 motoristas

nho, Teranro, Jorge, Wal- tento marcado por Tião. .

- $ e Frango Da espeto, I de ônibus de Copenha-
ter, Silveira, Cirineu e e os dos visitantes, FOI f';lndado ha días <!J@fi�,,&>,>��@8�lõB8W(!)�@Ii!I@fiIlêtiIl$!ll;ll@8��<!J gue para avistar-se com

Oswaldlnho. Reservas: Adernai 4, Ioyne 2 e nesta CIdade um Clube seus coiegas franceses,

_

Rainha e Irajá. Otavio, Petruskt e Bec de Xadres, cuja primei. observar o material ro-

di t
.

f'
. I!i!l.' "'€"h a. �..... �A- �e� "€"hd'''b��..,.,.f&'ihl!li •

Antes do inicio do lo- ker, ra íre ona icou aSSIm U""Wk Q-"':""'$-G-Q---Q-.,-.,....,...--,. dante em uso no regime

go, gentis senhorilas da -x- constituida: I. parrsrense, estudar os

nossa' sociedade - oferece- Hoje 'jogarão na cano Presidente: Erico Dl Ur Murl"llo' 8a' rreto "e' AzeYe�o' métodos db formação
ram aOI; visitantes lindo cha do Baependí o esqua- Blosfeld, Vice: - R. Hu- ...� _. U U. profissional e, em geral,
cesto de flores, 'tendo drão do Fbixa Azul com o fenuessler, Secretário: - � trocar informações e

nessa ocasião Mudado São Luiz de Joinville. Mario Tavares, Tesou I I AD VOOADO_I
"

pontos de, vista sobre
os visilantes o sr. Aleixo -x- reiro: - Ewaldo, H. Bos·

_ condições de vida e· de

Delagiusrina, em nome do No proximo dia 1. de so, Direto'r de Jogos: - trabalho que vigoram
. Baependi -e 01':- ,Priamo Junho, FeMa' õõ-'Es'pirilo .Jeff�rson- 'D. de Paulo"e

(",
nesses dois países.

Ferreira tjo Amaral em Santo, o Baependí fará Diretor de Sédé: Antonio Escl'ilório no prédio [Jante Schiochet) •

nome do Acaraí. Agrade- sua 'tradicional fesla de Mahfud. Avenida Getulio Vargas N. 26 _.
Esses 25 motor"istas

ceu o sr. Ciro Gevaerd. Tiro-Rei, devendo neMa fIguram entre as duas

,

O jogo correu num data tambem reaJisar a laraguá do Sul .J 1 mil pessoas qu� .solicita-
ambiente de verfeila edu· inau.guração da sua cano AGRADECIMENTO L� "'axr- "'..... "A- "€"h "4 '''.....��

ram o aUXIlIo da

cação esporti'va, não ha- 9ha de Basket e, Woley -.,- ;-...-Q-$-e-iJjiiiii......,... UNESCO com o fim de

éom um sensacional jogo. Claudio Stulzer e senho conflagrar suas férias ao

-=x-
.

ra, penhorados' agrade- ��..........,._.............,.�
........................,....................

�------l
éstudo de condições quI'

Do g�ande esportista Cem a todos os parentes
-

• _ prevalecem entre seus

dr. MUrIIIo Barreto de e amigos, que os felici, Cortadeiras para raçao
> confrades, em outros,

A.zevedo, i!dvogado �e'3ta taram pelas suas Bodas � � paises do mundo. O auo!

c.ldade, recebeu. a dlre,to'l de Pr,ata ocorrido no dia �� V'ENCEDO,R /\
,

� xílio concejiào pela
rIa d.o Baependl a carta 14 do corrente, por mei,o � � UNESCO se' enquadra

seguInte:. . .
de telegr'amas, fonogra

.'-

S no programa experimen-
E com Incontida, valda- mas cartões flores e mu-

� �
t�l, �e viagens inttrI?a-

de e orgulh�,. c'ara�terisli- sjC8'�, dpsej�nào a' todos __ • As melhores -.. Clon31S para grupos Stn-

cos nos esptrltos Jovens, muitas felicidades. dicais, cooperativos e

ql'le venho acusar o re· � � duca tivos de trabalhado-

cebimento do oficio n. � � ['es, Consoante esse pro'

7/52, no qual tenho a
'

� �
'grama, a UNESCO' toma

/ comunicação de que pôr Proibição a sí as d6speE:as de

especiéll deferência de V. I "I vi&gem, cabendo' a orga'

Excia" fui nomeado inte- ßlenção Caçadores � I', niza'ção do itinerário às-

'grante da comissão que entid'adeH a que perten-
Proibo terminantemen -

dterá a seu 'cargo o incre- te a entrada de peslSôas, � �'CßIll I)S grupos e

menlo do Basqueteból e
em minbas propriedades � S I trabalhadores.

-

,

,

do Vol�iból, no valoroso inclusive na fazenda Be-I � , �Clube Atlélico Baependí. la Vjsta, no lugar Rio � �
Digo vaidade e orgu.

Corl'êia, afim de caçar

� � I ?roibição I
Ih d

etc. etc.
Q, porque sen o eu Não me responsabili- Proibo terminantemen-

pessôa recem-chegada á .

I � �zarei pe o que possa a- te a entrada de pessôasesta cidade, jà sou disrin· feontecer aos in ratores. em m,inhas propl'iedades,guido com lai encargo, Ad If 8 IO O aem e

i � afim de caçar, p"escar,
'que para mim representa C á 15/5'52motivo de júbilo e satis- orup , I tirar cipós, palmitos etc.

.

::fa��s P��ld��i"�� u'!::! (f="'''='"''''='='===''''1) ! 1 pe�:�u�e;::�:n���!i��
Educação Física, sadia e :i,l:1 Tome o saboroso :!.i.':! � �. ceJar�Og�áinz��0.'r��/5'/52.edificante, assim cOmo'

� & �

. g�é���tf!o�É�1:ij;;;: llI�,�,:!.,�,���J !�_;;:��ll Bicicletas F::�:c:o:e�::
da minha mocidéide, e e senhoras de proceden-
aplicar todos os conheci- 1-Procu ra·se-I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::;::::::::;:::::::::::::::::::::::::! da Suet'a - Alemã e

. ::!::.:
� I'

-

;.::::: ..,..

�:��f:s 3�������ão n;i� APRENDIZES DE FERREIRO ii B.� .!BlElltO IM'81!i1l �! �n��:;�ez !em t:�: prg���
sica, do Paraná e na Paga -se bem. li formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre ii defronte ao Cine Buhr.
Nacional da Universidade Tratar nesta ge,rencia. H

O
-

O h
ii

ii peraçoes - oenças de Sen oras - iido Brasil, no sentido da ii Clínica Geral - Parlo sem Dôr ii

eugenía da raça brasilei· ii ::

ra, principalmenfe no que ::;,1 Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa :!.j.
se refere à mocidade, de Artigos para presentes Consultório e Residência:

Jaraguá do Sul, Que em geral, sempre n'lvi- I! Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant 11·
ocorre, à este modelélr dades. ii ex-residência do Dr. Luiz de Souza ii
�lúbe, no entuito -d'e a1'í CASA REAL ::::\1::::",::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.0:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tr:

"Vale a Pena
Saber..."Esportes

o campeão catarinense derrotou o Baependí por 3 a 1 e o D. Pedro
por 9 a 1. Hoje jogará o Faixa-Azul. Dia 1: de Junho a tradicional

" festa de Tiro-Rei no Baependí, Inauguração da cancha de Basquet.

-x-

-x-

,COMBINAÇÕES CmmMPlADAS
NO SORTEIO DE

Äbril 1952
HVM
Z J L
R B O
J S L
E T O
HUF

Os portadores dos
títulos em vigô(r:Jue

• contiverem uma das
-

. combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritório de S. C�tarina
Rua felipe SChmidt, 17

Sob, - FLORIANÓPOLIS

Agente em Jaraguã do Sul

Edmundo Afonso Barbi

SEDE SOCIAL
RU''''''A ALFANDEGA. 41·ESQ, QUITANDA
,- I

•

(tdlfldO lula,ap)
RIO DE JANEIRO

-,
,

ti UIKIH Df R06UfiRA
�

AUX, TRAT. SlflUS

,

IMPUREZAS 00 SANGUE?
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Nr.

a!_N!l!!Eii!!!!!!IEii!U!i!iiß=I!=!:=;:-U!!!!!!II=U_I!=!m

l� O R K E ti 11 T O \v' ffL T E R IJ
I· MÉDICO II
,i CLiNICA GERAL - ClRURGIA - DOENÇAS i'.-g ,

DE SENHORAS - PARlOS II ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi- uiII ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e III
iD Inflamaçõ'es: Dores reumática's, artrites, lum- I:"III bagos, nevralgia-e', ciática. Abcessos, furúnculos,

.1:1i inflaJIlação dos seios, dos ovários, da próstata. I":II Afecções da peJe, fístulas, varizes e úlceras re-

�.t:::::::-II:=;';'§i�·'�i=i'I'Ei=:117"�:f�.: I ::�1$as��fa�sf�r��e;!i��Qt'f:!�a����fg!dli
, ::: musculares e nervosas. Atrofias,· raquesa un-

111-� RUA MAREC1;IAL DEODORO DA FONSECA, 158
-

H III eional dos·músculos em geral, da bexiga, or-

1:1'"1_ii ;'
III gãos' digestivos, etc ...

n
.. JARAGVÁ DO SUL BTA. CATARINA !i

ONDAS CURTAS _ DIATERMIA - ELETRO- ...

�I Secção.de lavagem, depósito de lubrificantes, I! 1:'1"1' , CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO I
�I .

combustível e' acessórios. ii::: BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e UI'U Lubrificação-carga .de Baterias etc.
ii III infr<t-vermelho...

.

: u

� . CONSÊRTO - REFORMA E RETIFICAÇÃO DE AUTO- ii ""'1:1 CON�ULT()RIO - R u a dos Bombeiros iI: MÓVEL E CAMINHÃO. ii :.. (Jardim Lauro Mueller) es_q. Rua 9 de Março
iiiti i:':.� 'II

.

das 9 ás 12 e oas 3 ás .6 horas
III

..

I'd-
. RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350

-I'"i SERVIQO RApIDO E GARANTIDÚ H II
Fone 305 - J O I N V I L L E-S. C.

--------------------- \.:::::::::::::::::..-:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti' !Y!_r._iiE.I.i!E!i=:iE!i!iI!-;�.I!EIiii·E!:I==s; am
, .

Instituto de
.

m��� �Uyin�� - Nariz � �ar�anta
do

'DR .. ,ASMINIO .TAVABES'·
Formado pela Faculdade da Medicina da'

Universida-te do Rio de Janeiro
Professor Oatedrático de Biologia da Es

cola Normal" Pedro II
Alilsistente do Professor David Sanson

. Chefe do Serviço - Otorino do Centro
'Saúde de Blumenau.

-,-,=:::--

I

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO

DAS

Molestias de Olhos.;. Ouvidos -

Nariz e Garganta
l!Jste Instituto Especialisado está Magnifica
mente Montado e Instalado com a mais
Mo.derna Aparelhagem para todo e

Qualquer 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
DOENQAS DA CABEQA.

--::':--

Gabinete de Fisioterapia
BISTURI ELETJUCO (para operações sem

1 sangue)
ONDAS CURTAS (Ultra term Siemens

modelo 52)
INFRA-VERMELHO

AEROSOL [Aparelho inglez
para nebulisação no tratamento das sinu
sítes sem operação). Bleotroceagulação.

Diafanoscopia etc.
�.

..--==�--

/

TELEFONES:
�NSTITUTO: 1232
RI'SIDENCIA: 1461

Ao lado da Caixb Econômica

111.Ella.

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

PARA RECEITA DE OCULOS E
RESPÉCTIVO CONTROLE
DAS LENTES RECEITADAS'

CI VERTOMETRIA.

--::::=--
\

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS' DE OLHO�EXECUTA PE
RICIAS-CONFECOIONA LAUDOS E

DESMASCARA AIMULADORES.

--=:.:=--

Horaria:

Ollnstituto funciona �e mHn�a e í tar�e
:-?,;;.;': ls,�

Rua 15 de Nov., 1135 - l' andar

Cân1ara Ml.lnicipal24Poptaria

Ata da Reunião Ordinária de 1-4-1952ARTUR MÜLLER, Prefeito Munlclpal de Iara
guá do Sul, no uso das suas atribuições, resolve:

.

CONCEDER, licença de vinte dias para trata-
... .' . ,

mento de saúde. a EVANIRA KLUG' PEREIRA ocu- No pnrnerro dle de Abrll do ano de um mJI
pante do cargo de Professora Padrão "K';,' do cnovecentos e cincoentá. � ;dois, pelas �ete hora�,. na
Quacjro Unico do Municipio, a' contar de 16 do sala do F?rum, no edlfl�lo da ' Prefeitura MU�lclp�1
corrente mês de conformidade com o Art. 162 dos de Jaragua do Sul, -reunldos os vereadores. Ney
Estatutos do; Funclonérlos Públicos Civis do 'Esta- Franco, Mário Nícollni, Frederico Curt A. Vase],
do de Santa Catarlna. Oravtano Tissi, Herbert Schneider e Kurt Herbert

Registre.se e Cumpra se Hílbrechr.: Havendo número legal, foi pelo sr. ::>re,- ,

sldente declarada aberta a sessão, ordenando ao

do Sul, 12 de snr. 2°. Secretário, que procedesse a leitura da' ata
de sessão anterlor, o que depois de feito, foi sub
metida a discussão e subsequente aprovação, o que
foi feito sem emenda, pelo que passou a ser assi
nada pela Mesa. JEm seguida pessou-se a leitura do

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

Expediente que constou de : um telegrama recebido;
Oficio recebido nr. 115/22 do snr. Prefeito; um re

querimento da Com, Evang. Lutherana. Ambos. re-

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal d� Iara- querimentos foram epcamlnhedos a Comissão de

guá do Sul, no uso das suas atribuições; resoíve : Legislação e Justiça. Logo após, foi pelo snr. Pre-

DE<::!IG AR M M h sidentre cedida a palavra a· quem dela quizesse fa-
\ oJ!"II I eure escaren as, pera na es- C

.

Icola Municipal "General Osório", de Ribeirão Gran. zer uso. omo ninguem a so icitou, passou-se ZI

de do Norte, no 10. distrito do municipio, .subsntutr discussão da Ordem do Dia que constou de: êe. e

a professora Evanlra Klug Pereira, durante a liceu- última discussão do requerimento do Seminário ôe-

ça a ésta concedida. �rado Coração de, Jesus e dos proléros de leis:
.1 Registre-se e Cumpra-se "Concede' isenção de impostos á Francisco Seveg

nani". Aprovados. A seguir entraram em 2a. e últí-
ém 1 i:}

ma discussão os projetos de leis: "Atitol'isa a aqui
.

slção de área de terra para construção de escola
em Ribeirão Jararaca" e "Abre crédito suplementar
(Cr$ 24.622,20)". Ambos, também, aprovados. Em
primeira discussão foi aprovado, depois de lido,

li:::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::; ....:::::::1 d iscL t ido e aprovedo o p,a recer da Com issão de
:::;:f '':''":::
:. '

,
.. Educação 'e Saúde, o proléto de lei "Cria dois

li
AU TO JARAGUA S. A.

,ii
cargos de Professeres Padrão "I". Com referência

II Oficina ;�= :d;�: re�aco II f.��;��r�i�.ni:��I�� t�X:d�é.��:��:i��u ��.
:i II obteve a o vereador Otevlano Tlssí, requerendo a.
ii Serviço FORD Autorisado ii .dlspensa de ida dos projetos, aprovados. em última

•••.•:1:1 ••:·•••:. •
•.•
:;.;

•••••
:1 discussão, a Comissão de R�daçãö Em votação o

. Consertos e Reformas a preços razoáveis requerimento, foi aprov-ado. Nade mels havendo a;
executados por pessoal competente. .. tratar, foi designedo pera a próxima sessão o dte 8 <J'

ii ----- ii de.Abrtl com a Ordern do Dia seguinte: 2i:J. dlscus-
ii H SdO do proléro lei "Cria dois cargos de Professores

::.'.1. So1da Elétrica e á Oxigênio i! Padrão "I" e díscussão dos requerimentos da Paró:'
Combustivel e Lubrificantes ii quie S. ôebesttäo e da Comunidade Ey.ar�. Lurhe-

l!� I
. .�:�, rana. Flndo o que foi encerrad� a sessä. a Qual

.: _ _ _ - :: faltaram os vereadores snrs WllIy Germano Ges-· ..

T
· · · _ _-: ···.. · · .. · · · _..

sner, Adolto Antonio Ernmendoçrfer, Walter Ierk,

1_,
•

I'
Alvim SeiJel e -Artur Oscar Meister.

.

C A L C A DOS .

(ess) NEY FRANCO

'são os �el�es� m? baratos 'II .; _ _ " =.�:.�� :�.��.�::�
.

,-; \
PRODUTOSDA':: h

, INDU'STRIA DE CALÇADOS LOSCH IRMÃOS, S.A.
. ii ß COMfRCIHllIOH ADVOCACIA - CONTABILI- ii

I;i ii •

-
, 'DADE - S�IiUHUS II

'1_ JAftAGUA' �A�XAS;�STAL 1;aola Calarina _ll�.l::;, R: Mal. D;doro.136 - Cx.19 - Tel. 51 - Jaraguá do Sul I.il.i1 1- - Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com ..

,.i ..:i pleta assistência técnica contébll, jurídica � :1..•1fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi-
:. ços comerciais em geral. ii

li Corretores di C. Nac. Seguros «Ipiranga.: operem- II
li do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden-' li

. ii· tes· do Trabalho, Acidentes Pessoais, Trans- ii
H .

portes, Automóveis, Responsabilidade, Civ·jJ e li
.. :I

ii Fidelidade. li
H Sub_agentes da 'VARIG: Passagens e encomendas.

,

ii

'III '

A COMERCIAL LTDA. !::i:;uma organização' as suas orckns!
-x- , ii

.. Euuênio Vilor Schmücke I . --, economista e contador. i!
..:-::::::::::::::=:::::::::::::::!::::�::::::::::::::::::::::::::=!::::::::::::::::::::�•.:::::::::::::::::::::::::::::::t"i

Prefeitura Munlclpal de jaraguá
Maio de 1952.

.

A'RTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

Portaria Nr• 2S

Prefeitura Municipal de Ieraguä do S'ul,
de Maio de 1952.

,ARTUR 1\IÚLl ER
Prefeito" 1Y111l1itiPbl

SANfiUENOL
CONTEM

oiro ELEME�TOS TÔNICOS:

ARSENIATO. VANADATO,
f6sFORO, CALCIO, ETC

rÖNICO Da CÉREBRO
TÔNICO DOS ...ÖSCULOS

Os Pálidos Oepaupe,.õoa. ....
lados, AnêmICOs. Mie. qu......

Maglos. Crlançá. raQulticas .....
..,

c.berio a ,(Onm�lIIçào cora. do

orgail1l!lp.,o cl)m o

SANGUENOl

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jula de
I

Alistamealo Mililár de Jaraguá do S,al
EOITAL

A J.A.M. de Jar,lIguá do Sul, com séde na Prefeitura Municipal, avisa que,
poderão fazer luz ao Certificado de Situação Militar, medlante comparecimento
nesta Junta, todos os cidadãos abaixo relacionados, no horario das 13,30 as

16,00 horas, dos dies utels:

NOMES NOMESNOMES

Albrecht P. E. ôpredmenn Elchion Silveira José Brlxl
Alfredo Kols . Elfrid Arnoldo Dias Julio José ôerler
Arno Volkmann Ewaldo RUhr José Pellense .

Alfredo Gíese Eufrasio Belsaneilt Julio Odwazni
Arno Volkmann Emilio BrUemüeller Jorge Godzicki
Antonio Besen Ewaldo Kruger Juvelino da Maia
Arthur Kreutzfeld Erich Rahn João Machado
Arno Jung Eugenio Möeller

'

José Celestino Filho
Alex Krause Egon Döge José Magierski
Alfredo Daugs Ewaldo Alberto Pefry José Vitorino de Mouta
Aluizio Nlcoluzzl

'

Ervim Bahr· José Fussil
.

Alex Boeder Eggon Alberto M_enzlin Kurt Alberto E. Beck
Anibele Demarchi Ernesto de Souza Leopoldo João Nichelati
Arno Walz Egon Krentzfeld 'Luiz Warginowski
Arno Karsten Egidio Furlani Leopoldo Adam
Alfredo H. A. ôteíner Egídio Dal-ri Luiz Voltolini
Arno Prochnów Edmund Bruehmueller Lino Pradi
Alvino MinaUi Francisco Leier Luiz Dorn
Affonso Brotke Felippe ßruehmuellér Luiz Vieira
Alfredo Lourenço de Lima Francisco Gonçalves Leopoldo Höbell
Alexandre Spredmann Fidelis Leier Luiz Ruhr
Advim Réldunz Fidelis Erschtng Lino Voltolini
Abilio Flor Felippe Wulf Luiz Plnhelro
Arno Augusto G. Glatz Fidelis Schmauch Martim Eichstadt
Alfredo Burger Friedrich Bubliti Manoel Werner
Aldo José de Avlz Frederico Klabunde Mario Seil
Aleixo Prosckey Francisco de Amorim Miguel Bternezkí
Alfonso Drews Fio duardo V. da Rosa Martinho L. de Souza
Antonio Flor Fritz Larsen Mathias Denk
Artur Fodi _ Gerherd Rassweiller Mathíes da Silva
Argemiro da Silva Geraldo Dana Manoel José da Silva
Antonio da Silva Gustavo Röpke Miguel scheller
Augusto.Borges Gottfrled A. Obenaus Mathias Wasch
Antenor Dias Geraldo Orto Hinkeldei Manoel José de Borba
Alvino Küster Getulio E. Ribeiro Mario ôchlochet

. Alvino Reinke Gustavo Koch Nivaldo Pereira
Ambrosio Dalri Gelei J. de Macedo Olivio Sarf -

Alvim Baasch Germano Priebe . 0110 Welker �

Armando Uller Geraldino Ropelato Otro Ervin Begalke
André Warginowsky Guttherme W. E. Volkmann Olivio Ropélato
Antonio Berti Geraldo Murara Oswaldo Oldenburg
Alfredo Machado .Oermeno. Kwiatß_ppky_ Ocfavin.Morettl ,

�
,

Affonso ôchwerrz Gerhard Piske Olívio Paulo
Aldo Baumgertel Haroldo :E. H. Berner Oswaldo Pscheidr
Arno Stein Hartwig Letsen Perfeito Lunelli'
Affonso da Silva Helmuth A. E. Vasel Paulo PavaneHo
Alberto Ernesto Tübel Hilario Maestri Paulino Rosa
Alex Rueckert Herberto Albert O. Glatz Paulo Jusé Giesel
Alvim Au�usto H. La'ch" Harold Volkmann Paulo Borges
Artibano Oallabona Herbert Krause

.

Paulo Kuetsch
Alfredo Pedri Heinz Hornburg Quiliano Franzner •

Arnoldo Winter Henrique Wengrath Ricardo Ernesto R ..Linder
_ Arno Benetta Hartmuth Fritzke Rudolfo Blank
Alfredó C. R. Lindner Herbert Eger Rudolfo. Krehnke
Augustinho Martins Herberto Lindemann Reinoldo Triebel5s .

Antonio Hormann Henrique Borehers Roberto .Wilwok
Artur E. Fritz Müller Henrique Sacht

'

Roberto Lange
Alfredo Laube Herbert Baugartel Rudolfo G. G. Zilse
Alcebiades de Andrades Hugo Antonio Lunkes Ricardo Zilse
Antonio de Araujo Herbert Reicherr Ricardo Maas
Adalberto Klug Heitor Pereira Rolando Leuthaeuser'
Alfredo Nicolau zoz Hermönn Glatz Raul Zichlsdorff
Alvino Tamanini Haroid Erdmann Ricardo Spezia'
Alfredo Mathedi Hugo Strelow Reinhald Kannenb�rga
'Aristides dos Santos Harry Borchardt Rudolfo Tieges
Arno Mathias' Hartwig Weiss \ Rudi Giese
Antonio Luiz Rosa Herberto Hasse R(!fael Hoschler

Hilario B. Dornburch Rodolfo Machado
Humberto Patsch
Henrique Bagatoli
Harry Dunker
Herbert Stolberg
Harry Zastrow

.

.

Hugo A. Ricard Prochnow
Hilario Danna

'

Helmuth 'Kienen
Helrfiuth Wackholz
Isidoro Kniss
Irineu Anacleto
lngo Latzke
João Filipp
José Thomaz de Araujo
José Anacleto
João Ferreira
Jonas Anverze
Wintrich
João de Souza
João Pedro Mauricio
JoãO Hermilio Cardozo
José Vicente
João Correia de Miranâa
José dos S. Pamplona
José Petry .

Juita Milbratz�
Carlos Fischer

Bertholdó Kamke
Basilio Pereira'
Braz Francisco Dias
Bertholdo Arnoldo Kiefer'
Berrholdo Schünke
Bruno Küster
Bruno Krisanski
Bernardo Glombowski
Bruno Gessner
Cornelio Garcia
Carlos Michaelis
Curt Böder
Conrado Steinmacher
Conrado Müller
Carlos Borges
Carlos Binter
Cirilo Dalpra
Celio Mafrr.l
.Curt Ewers
Clovis Gonçalvez
Carlos Stamerjohann
Daniel� Lopes
Dionisio Giovanella
Dionisio Schiochet

.

o.ornelio Luiz Schiochet
EriCh Mathias

.

Egund Óütz

Sebastião Giovanella
Serviano Tecilla
SilviHo Benisio
Silvlno Mafra
Tercilio Pachini
Theodoro Wille
Udo Neifzel
Vendelin Bosse
\'iclor Krehnke
Virgilio Murara
Wigando Rowder
Wigand Rowder
Waldemar Morsch
Werner FréÍnkowiak
Willy Fischer
Willy Vogel
Waher Lawin
Willy Kruger
Waher Behling
Waher Scheuer
WiI!y Franke

,

Waldemar Balsallelli
Walter Stammerjohan
Willy Heinecke
Waller Kannenberg
Arno Ziese

D. R. 7a. Jaraguá do Sul, 14 de maio de 1952.

Manoel Carvalho Lopes
1°. TeD. Del. da 7a. D. R.

I'

CivilSapateiros Cartões de Felicitações Relistro
Imex Internacional Ltda.

Precisamos de sapa
teiros na Fábrica de
Calçados de .

Corlidor. e Calçados LIda.
ILHA DA FIOUEIRA

Jaraguä do Sul

FRACOS E ANEMICO", I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

IIIIprepda ca ÚÃI .. :

Toss..
Re.friatloe

Edital n. 3.174, de 94-52.Bronquites
Empregada domestica, Escrofulos. Reinoldo Kreis e

para casal com dóis Ií- .

C I AII'da Volkmann.

L onva escençáslhos, resídemte em on-
VINHO CREOSOTADO Ele, brasileiro, soltel-

drina.'
I É UM GERADOR DE SAÚDE. ro, lavrador, domiciliadoTratar nesta gerência. ......

e residente neste dístrí-
___ ,

• .

c:::::::::.�� to, em Ribeirão Molha,
t>�c::::::::ac:::::>c:::::::::.c:::::>c:::::>c:::>cC>.::::;::.c:::::c:::::::::. c::::::;::.@O fiJho de Germano. Kreis
0/\D J' 1- D

-

V:.
iii O e de Bmma Buerger,

0\1 r U 10 om lelra O Ela, brasileira, �o!t�i-•
.

.

ra, lavradora, domícílía-

O
'

M É O I C O O da e residente neste dís-

Especialista em Olhos 'Ouvidos Nariz e Garoania.!
O
trito, em Jaraguâsinho,

O FORMADO PELA FACULDAD� DE CI�NCIAS MÉDICAS' filha de Oscar Volkmann

O· DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL' ,O
e de Ema Hafermann '

.

Ex-Assístente na Policlinica Geral do Rio Volkmann.

O de Janeiro; na Caixa de Aposenradoria e Pen- O Edital n. 3.175; de 10-5-52� ,

söes da Leopoldina RÇlilway e no Hospital
OO São João Baneta dê' Lagôa. Curso especiall-

.

Victor Schiochet e
'

,r", .1"

zado em Tracoma no Departamento Nacíonal O· '. . .Em.a, M,Ural'.ât,'O de Saúde. Estagio no Instituto Benjamin Cons-

O tente pera cégos, no Rio de Janeiro. Receita O
Ele, brasl��,lr,O.",;,�,.. 's,.:Q},,",t��.,�,".{,'A

.

( d f . ro, lavrador, domlcl,I1�a�k

O
de oculos - ngto-retlnoscopla exame e un-

O teo.reeSmid.eRoitbeenirea·_'sto'ê:G(I'tl'rla,(Sn'ftdÍe"-'"do de olho para diagnostico e controle da
pressão arterial). TRATAMENTO E OPERA-

O ÇÕES NA ESPECIALIDADE. HORARIO:- 9 ás O do. Norte, .filho de
.

Joa-

12 e de 15 ás 18 horas. CONSULTORIa:· Rua qUlm. SchlOc�et. e de

O do' Principe, esq. da rua das Palmeiras. Altos O Angelina F�or�aDl. .

O da Casa Richlin - J O I N V I L E. 00 Ela, bra�llelra, �O!t�l-
C, _ ra, doméstíca, domleílla-

�@��C:::::::":::::::>C::>C::::::=�C::::::=��<!J d� e residente neste. d�-
. .

tríto, na Barra do Ríbeí-
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'__ rão Grande do Norte, Ií-

Fa'brica de 'Ferramenta"" Agrícolas Ilha de Sebastião M!lrara
.

." , e de Irene Bagatell Mu-
DE PEDRO R�NGEL rara.' .

Estrada Jaraguà Esquerdo '.

JAR,AGUA DO SUL - STA. CATARINA Edital n. 3.176, de 13·5-52..

Irene P. Günther Oficial do .

Registro Civil do 1°. Distrito
da Comarca Jaraguâ do Sul,
Estado, de Santa Catarina

,

Brasil.
Faz saber que comparece

::am no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

_Ex'�çut_a_-se, . qlJa.lquer serviço _
de terrementas __

.Arno Mathias e

agrícolas pare uso de lavouras, como: Em Kopsch
Machados. Enchadas Foices etc. Ele, brasileiro, soltei-

Serviço rápido e garantido e atenderse qualquer pedido ro, lavrador, domiciliado
!!_-__õiiõiõ;;;;;;;;;õiiõiõõiiõiõõiiõiõõiiõiõõiiõiõõiiõiõõiiõiõõiiõiõõiiõiõõiiõiõõiiõiõ----;;;;;;;;;iõiiõ� a residen te neste distri -

to, em Rio Cerro, filho
de Paulo Mathias e de

I Luiza Bruch Mathias.
Ela, brasileira, soltei�

ra, lavradora, domicilia
da e residente neste dis
trito, em Rio Cerro, fi
lha de Oscar Kopsch e

de Amanda Kopsch.

Edital n. 3.177, de 13-5-52.

Ricardo O. Hruschka e
.

Wandalina Buzarello

Ele, brasileiro, soltei.
ro, industrial, domicilia
do 'e residente neste dis
trito, â estrada Jaraguá
Esquerdo, filho de Fran
cisco

.

Hruschka e de
Therezia Eigner Hrus
chka.
Ela, brasileira, soltei-

'1'1 ra, professora, dOIl.dci�
liada e residente neste
distrito, na Barra do'Rio

1--------- Cêrro, filha de Egidio
Buzarello e de Emma
Piccoli Buzar611o.,

Encarrega· se de Embarques de Madeiras de outras t
Mercadorias para o exterior do Brasil e 4

-o Localidades Brasileiras

i j que dispõe de maior sortimen-
to na praça e oferece seus arti

Despachante das prlDcipais

firmas�d.o
Estado e

,

,

gos à preços vantaj.sos
. do.. Postados Vizinhos.

.

.

.

Rua Mal. Deodoro 3 _ Jaragua
�� ��

I=Procãra-se=1

NA FALTA DE
APPETITE ca

--

Magresa
Cançaço
Peilidez
fraqueza

É i.ndiaplaDsavel
o \2'0 do

IODOLINO
DE ORH

Branco
DESPACHANTE ADUÀNEIRO

sÃo fRANCISO DO SUL - Santa Catarina
Caixa Posta 35 - End. Tel. «BRANCO. - Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio

Despachos de importação dOo extfangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos . 6s 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 técnie:os.

Dispõe de päteos para depósito de madeira junto ao qua
dro da Estação e nos trapriches d� embarque da Ponta
da (_ ruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches n<! embarques na cidade.

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 dmantt: I S dias. Si

alguem soub:;!r de algum im

pedimento acuse�o para os,
tins legah ,.

IRENE PEDRI GUNTHER
Oficial

'

�����,
Cure seus

.

males e poupe seu

bom dinheiro. comprando aa

FARMACIA NOVA
de ROBERTO 14, BORST.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje e,quipes doDO campo do

Acaraí
(Local)

Acaraí,
X

grande intermunicipal entre as
, ,

União de Navegantes
(da. cidade de Itajaf)

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

ousínho Walter Stein,
com 63 anos de idade,
filho de João Stein e de '

Mina Stein.
Em Rio Cerro, Ilca

Schaldag, com 1 ano e

7 meses, filha de Henri
que Schaldag e de Ida
Krause.

Diretor: AR'rUR MÜLLER - Gerente: PAULINO PEDRI Irnprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Lrda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado ein 1919 - TELEFONE N. 39

'ANO XXXH JARAQUÃ DO SUL OOMINGO 18 de Maio de 1952 SANTA CATARINA N0, 1.693 Falecimenlo, Repercutiu
==========;;;;;;;;;;;;;===-===�==;;;============��=;;;;;;;i;;;;================ dolorosamente na cidade,

;\ ' pelas 11 horas da ma-

nhã de quinta-feira, dia
15, a, .notícia do faleci
mento repentino do sr.

Joaquim Teixeira, .óonfe
rente·rodoviario, junto a

R.V.P.S.C. nesta cidade.
O extinto ha longos a

nos residia entre nós,
onde pelo seu cavalho
rismc, era por todos esti
mado, razão pela qual
seu passamento ;foi mui
to sentido e tendo o

seu sepultamento sido a

cisco Pedroni, residente companhado por grande
na cidade de Curitiba. número de amigos e' co
Na mesma data a sra. nhecidos.

Frida Mey esposa do sr. Deixa viuva D. Rosá
Leopoldo Mey. ,

Teixeira a qual envia
-Aínda na mesma data mos senildas condolen
Erotides Dutra Hafer- oías,
mann digna esposa do
sr, Carlos Hafermann.

Casamenlos: Realizaram
se ontem na sala das
audíencías os seguintes
casamentos: Arno Horn
burgo com a srta. Pau'

Aniversários: Faz anos a-
Ia Emma Guílhermína

manhã o ,jovem Alvaro Grützma�her; A�no Stein

Tomaselli filho do' sr. c_om a SI ta. �lvlDa M�r:
Santos Tomaselli resi- nus e Pauhno Prestíní

dente em Duas Mamas.
'

cOlD: a srta. Ida Loren

Na mesma data trans- zettí.

corre o' aniversârio . n»- Obilos: No cartörio do
talicío do sr. Ary C. registro civil foram ins
Fruet, contador, da Pre- critos os seguintes obí
feitura Municipal desta tos: Nesta cidade, Zul
cidade. mira Bomualdo, com 22
Fêz anos día 15 do

anos de idade, filha de '

01'0 das ma-es: Realizou- corrente a srta. Dalvina Do Sr. Governador lrl-
Manoél Romualdo e de neu Bornhausen recebe

se com invulgar brilho, de Oliveira, f!lh� do sr. Antonia Judachewski. mos na data do aniver-
no dia 1 t do corrente, �anoél de Oliveira, re Nesta cídade, o sr Ar- seno de Fundação deste

jJ';I!!!!!I!Eiiiiliii!i!ii!i-';,iilElil!iEi!iii=miEEEii:::!lIiiiE::iiiiiEii!!iiEiliii!ii!!l!;! nas depeadencías do sídente em Nereu Ra- tur Oscar Meister, com jornal o telegrama se-
III III Clube Atlético Baependí, mos. 47 anos .de idade, filho .

FI" I' 10
_W.'Febres' (Bezõss, Malärtas, ...

a sessão comemoratíva Dia 20 faz anos a gen- gumte: orienopo IS - ;

I R
de Julio Meister, e de Tenho satisfação cumpri:"

m Impaludismo �'"I' do Dia das Mães. Do til senhoríta lse enate Ema Meister. Em Itapo- dH Iílh dR'" mentar lreção .orreio
Maleitas, Tremedeira "'. bem organizado progra- orst, I a. .0 sr. �- do Povo motivo trilnscur-

m ,-' CURAM-�E RAPlDAMENTE COM - �I ma anotamos entre ou- berto MaurICIO Horst, --------------
so mais um aniversário

Iif
'

I'"
tros de, rara belesÇl., a propr�etârio da Farma

desse brilhanle orgão
III ",Capsu las Antisesonicas J oração do Dr. Arquime- cia ·Nova. .

impr�n'sa cati;lflOense, 11'1-

illl' M' " iii'
des Dantas; da professo- , Dia, 2,1 a sra. Tereza

neu Bornhauseu _ Gover- _

m' Inancora p_ ra Esmâlia Nunes, Pires, Bürger, residente em
nador .

.L!I ,Em :l'odas as Boas f4'armáCl,'as .l"!.! poesias pela pr(Jf Onil- Estrad;;t Itapocú.
za Borlles e alunos Ma- Dia 22 faz anos o sr.

,

UI É um produto dOii LalHJI it Lórios MINAN,CORA II', ria E. Delagiustina, Ro- Augusto Tomelim, resi
m , meu Cunha, Ingeborg dente em Ita,pocusinho.

_81 -

,I,UIII\ III
- ,:)1./.1. Catarina - ,1.1,1 Voigt, Amides Martins, Dia 23 o menino Brau-

m.�i=i .........=-- ;;;;;ii1iii,,�.:;""';',,�i;===li-=:liiiii!liiiliiiiEii=iEll Catarina Wiest e srta. lio, filho do SI' Erico
Terezita Menegotto. Des· Bruhns, comerciante em I
tacam<. s, ainda o con· Jf\inville; â gentil srta'ljunto feminino' do (J' A. Ingebur'g filha do sr, AJ
Baependi, o sr. Manfi'e· ViDO H�dlick. industrial
do Albus' cl sua gaita em eRtrada ltapocú
pianada, a srta. Alveri· Dia 24 o jovem Fl'an-
ta Krelling ao piado e a ...;.. , , _

Banda Musical desta ci·
dade.

Minisierio do �rabalhO: De
acordo com o art. 360
da Consolidação das Leis
do Trabalho, toda em·

presa comprendida na

enumeração do art. 352,
§ 1°., qualquer que seja
o numero de emprega
dos deve apresentar a,

([)) §2l,1(1)ã(()) (Marca' RegIstrada)

Virgell1 Especialidade
{fl'� '.... dl� CHA� WEI1IEIL nNllJ)l{J§IlllAl, JJollIDrvUlie s�SÃ��/RCf!tt
'.,"1"'1111> ESPECiALIDADE: I

��������������������r:e:c:o:m�e:n:d�a:�:e�t:a:u:to para roupà fina 6omo para rou.p.a�c.o.m�ll.ll.,l.��������������1

LOCAIS
Violenlo Choque de velculos. dade: Gertrudes V. de jatos .em andamento,

Registrou-se día 14 do Carvalho, Oscar Trai- tendo sidos màndados
corrente, na Estrada Ja- dler e Ana E. Tiedemann outros as comissões tee
raguá Blumenau, a cer- do Rio de Janeiro e nicas para estudos,
ca de 7 quilometros NevaI Pereira, senhora
desta cidade, violento Adele Richter, senhorita Mais um herdeiro. Estâ em

choque de veículos, do Asta Richter, dona Ama- festas o lar, do
•

ilustre

que resultou o ferimento lia Koch, todos de Join- casal Dr. Alfredo Zim
de oito pessoas. vile, alem �de um passa-

mer-Olíndína Zimmer.
Vindo de Blumenau, gei ro cujo. nome não com .o nascimento, ocor

trafegava o míoro-oníbus pudemos 'anotar.
rido em Florianópolis,

da Empresa Andorinha, A policia' esteve no
de mais um galante me

placa 2 66-69, guiado pe- local tendo aberto O'
nino.

lo motorista Pedro Tiago resp�ctivo ínquerito. O novo. herdeiro do
de Souza e. em direção, casal Zimmer recebeu
eontrarí u

.

d I na pia batismal o nome
_ .

na a. unousme e Câmara Municipal. Sob a de Clovis..JolDv�le, guíada pelo se}! presidencia do sr. Ney Nossos: votos de Ielíproprlet.ârIOlo engenheí- Franco, reuniu-se em cídades ao requeno Clo-ro David Fontes, cons- seu segundo periodo
tr�tor da ponte sobre o Legislativo a Camara

vis e a seus dignos pro-
RIO Jaraguâ. ,Municipal.

genítores,
Entre os ,dOIS carros 'Depois de aprovado Jubileu sacerdolal: No rlia

trafegava.de passagem um voto de profundo 22 de Maio, o rev. Prae
uma caminhonete, �or· pezar pelo falecimento ses Schluenzen, come

maI!do dens� �uvem de do saudoso membro da- .morará o seu iOD -aní
P?�I�a! prejudicando a quela casa sr. Artur versârio de Pastor, sen
VIsI�lhdade, o que de.u Oscar Meister,' foi re- do desse tempo servido
motivo a que os dOIS querida a suspensão 33 anos em Jaraguä.:,veículos s� ch?c�ssem dos trabalhos em home- A 'comunidade Evan-
de modo. vIOlentlssimo., nagem ao pranteado gelica oferecerá nessá

"

Soeorrídos os doentes, morto.. data um almoço ao juforam tran�pol�ta�os pa- Terça-feira ultima, no bilar.
ra o Hos.pltal Sao Jose, 'vamente reunida, foi As 'homenagens que
desta. CI?ade,.. sendo dada posse ao sr. Alfre- serão prestadas ao digatendídos Imediatamente do Langer, suplente do.no Pastor Sehluenzen,

"pelO' dr. Beno Knud�en, PTB na vaga deixada associamo-nos com todo
havendo tres terídos pelo .sr. Artur Oscar o prazer.
gravemente. Meister.
Os ferifl.i são o dr.' Na ordem do día to

David Fonsee, desta, cí- ram aprovados os pro-

I

nualmente ás reparti
çoes competentes, do
Ministerio, de 2 de maio
a' 30 de junho, uma re

lação, em treis vias. de
todos os seus emprega
dos. Quando não houver

empregados Iar-se-à de
claração negativa. - As
infrações dos dísposltí
vos da nacionalização
do Trabalho são puni
das com a multa de cem

a dez mil cruzeiros.

Bodils de Praia. Festeja
ram dia 14 do oorrente
suas bodas de prata, o

estimado casal, 'Cláudio
e Irene Stulzer, residen
te em Rio Vermelho.
Pelas muitas felicita

ções que receberam por
tão feliz data, juntamos
as do "Correio do Povo"

CDmprimentos ' do
Sr. Governador

::::�j:::�:·�···::�:��::::::�;:.�:;:;::::11
prefira ii

ii sempre ii

II C n f f l1 j U f H ii
··;�·�i ._: :.:::::: :::::�:::::: :::::::::::: ::::::::::::{?�::

I Album. pa r'a fotografias
Imex IntemacillnHI Lttia.

r.éfNlco CAPILAR

POR EXCElÊNCIA
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