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Pr�f�itura Munici�al �� Jara�uá tl� �ull�-I-Ds-ti-tu-to-d-e
-.

REQUERIMENTOS PESPft;CHftOOS nlhnQ :: n"\lI'rtm� _ Ilarl'Z n narnan'ta
,

Ricardo Roeder . Requer licença para cons U lIuo Ulli Uuo 11 [j U �truir casa de alvenaria. Carlos Meyer - Requer
licença para construir uma cerca de sarrafos de-

,

d Ofront. a sua propriedade. Alfredo Meier - Requer
transferência para seu 'nome des impostos si es-

OH. ARMINIO ,TAVABES'tabelecimento comercial adquirido de Max Horst.
,.Angelo Bonomini - Requer licença para sstabsle-

'cer-se com neg6cio de g�neros alimenticíos e be
bidas. Albrecht Gumz - Requer transferência do
imposto s/ uma caminhonete para o nome do
comprador Henrique Schaldach. Harry Emmen
doerfer • Requer licença para

' estabelecer-se com
uma padaria.' Roberto M. Horst - 'Requer licença
para reformar uma cerca de sarrafos existente em
sua propridade. Heinz Mahnhe - Requer

tranSfe-1rência para seu nome do imposto si Salão de '

Snooker, adquirido de Cecilia Ersching Mahnke.
Max Bauer - Requer licença para construir um

galpão de madeira destinado a depösitrr de lenha.
Despacho "Como Requer"

Edmundo Spliter - Requer licença" efetuar
pequenos reparos em sua casa, bem como pintura
Interna e externa. Vva. Adelt� Kopmann - Requer
licença para efetuar pequenos reparos. em s/ pro
priedade, inclusive retelhamento da mesma. Arthur
Pamploua - Requer licença para construir casa de
alvenaria. Max Wilhelm - Requer transferência do

'

imposto s/ um caminhão de carga ,para o nome
do comprador Rudolfo Frltsoh. Evanira Klug Pe
reira .: REquer vinte (20) dias de licença para
tratamento de saúde. Peters & Zanghelini - Re
quer transferencia' para o nome de Comercial e
Industrial Garibaldi Ltda. dos impostos que a

requerente estiver sujeita nésta repartição. Odärío
Pereira - Requer licença 'para colocar na fachada
de si estabelecimento uma placa com os seguintes
dizeres: Churrascaria Gaucha, de Odärio Pereira -

Com máxima higiene e total conforto.
Despacho "Sim"

.

Alexandre Panstein - Requer licença para
construir casa de madeirá. Alberto Neumann -

Requer licença para efetuar diversos reparos em
si propriedade., .

,

. Despacho ;' "Deferido"
Paul Schulter - Requer cancelamento do im

posto s/ um açougue. Ricardo· Gumz - Requer
baixa do imposto s/ um carro de mola (Troly).

Despacho -. "Cancele-sé"
José Panstein - Requer certidão mencionan

do si há ou não no Municipio, construtores com

atribuições para construções de prédios de 2 pa
vimentos. Emprêsa Sul Brasileira de Eletrecidade
'SIA., Requer certidão si a mesma é ,ou não deve
dora a Fazenda Municipal.

Despacho • "Certifique-se"
Hildebrando A. Klug - Requer certidão si o

,

mesmo está lançado 'para pagamento do imposto
de Ind. e- Profissão e qual a categoria.

, Despacho - "Certifique-se o que constar"
. jilSOn

Kotbach - Requer licença para cons-
truir m prédio, de alvenaria. .

Des acho - "Bim, nos termos da informação"
Edmundo Splitter • Requer retificação do

lançamento .do Impostá Predial.
Despacho "Indeferido de aeôrdc com 8 informação"

Geni Costa de Oliveira e Silva - Requer fi
nanciamento de .80o/r para construção de casa

pr6pria em madeira, de conformidade com a Lei
nr. 4, de 21 de Março de 1952.
Despacho - "Concedo o financiamento na impor

tància de Cr$ 26.880,00.

Díretorla do D.E.E.A.S. da Prefeitura Municipal
de Ieregué do Sul, 15 de, Maio de 1952.
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OCTACILIO P. RÂMOS
Dir. do Dep. do Expediente

CORREIO DO POVO'

AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR .��r ,C'O

Q

�

fLUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MUlHER EVITARA DORES

ALlYIA AS CÓUCAS UTfRINAS
,

,lEmDfega-•• com vantalam pa:.
tombAre, •• Iml,uladdades dai
funç6ea perl6dlcas du A.nhoraa
.' ·tlJ ....

t Calm• .,t•• :.juhldor d•••a.
{unIjl6e.

FLUXO·SEDATINA
pe'••us com,r."sde. .'106c•• '
multo r.oaltada. De"e ••r uI.....

com oonnQnç.

, FLUXO·SEDATINA
DCOITIU.SIl B. ,.OBA PARTE

DOMINGO DIA 26·5-1952

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

Professor Catedrático de Biologia da Bs-:
cola Normal Pedro II

Assistente do Professor David Sanson
Chefe do Serviço - Otorino do Centro

Saúde de Blumenau,

-'-==--

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DAS

Molestias de Olhos - Ouvidos -
Nariz e Garganta

�ste Instituto Especialisado está Magnifica.':
mente Montado e Instalado com a ruais
Moderna Aparelhagem para todo e

. Qualquer Tratamento da sua

Especialidade.

Todo o seu Instrumental' foí 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 Físíeterapía
BISTURI ELETRICO (para operações sem

sangue)
ONDAS CURTAS (Ultra term Siemens

modelo 52)
INFRA-VERMELHO -

. AEROSOL (Aparelho· inglez
para nebulisação no tratamento das sinu

, sites sem operação). Electrocoagulação.
.

Diafanoscopia etc.
'

--==--

Gabinete de Refraçãp
/ PARA- EXAME DOS OLHOS

(EQUIPO-BAUSCH ·LOMB)
PARA RECEITA DE OCULOS E

RESPECTIVO CONTROLE
DAS LENTES RECEITADAS

,

CI V��RTOMETRrA ..

'--==-

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS-EXECUTA PE-
RICIAS·CONFECOIONA

'

LAUDOS' E
DESMASCARA SIMULADORES.

--==--

Hopapio:

o Instituto funciona de man�a e Ó tarde
Rua 15 de Nov., t135 -' t" andar

TELEFONES:
'INSTITUTO: 1232
RESID�NCIA: 1461

, Ao lado da Caixa Econômica

1I1,.,•• a.

2

._a
,

�..u. .-_

IOR Rê1'If\TO '\Vf\LTEIl
MÉDICO

I CLiNICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS
,

DE SENHORAS - PARTOS

I, ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi-

Iciente. Relas ondas ultra-sonoras, das Dores e

Inflamações: Dores reumáticas. artrites,

lum-Ibagos, nevralgiaa, Ciática; Abcessos, furúnculos.
inflamação dos seios, dos ovários, da próstata.
Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- :oe

beldes. Asma, afecções do estômago, etc... IMASSAGENS EL�TRICAS - Tratamento

II das Paralisias com reativação das funções
... musculares e nervosas. Atrofias. fraquesa fun

cional dos músculos em -geral, da bexiga, or-'
gãos digestivos, etc...

,
,

' '

I"ONDAS CURTAS .;. DIATERMIA - ELETRO-
CIRURGIA - ELETRO-COAGULA'ÇÄO
BANHOS DE LUZ _. Raios ultra-violeta e .

infra-vermelho .. ,
- CONSULT6RIO - R u a dos Bombeiros

_.

I (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
ii das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas
I RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350

I Fone 305 - J O I N V I L L:e • S. C.
"

1Ii mm! ..IHE__•

I Proibição I FhK;::OS ;:: ANt:.Mk:,)", I iTornem: I

VINHO CREOSOTADO l
"SILVEIRA"

Impregado _ will UI:

Toss..
Re.fria....
Bronquit..
Escrofulo••
Convllescenc;••

VINHO CREOSOTADO

Proibo termínantemen-:
te a entrada de pessôas
em minhas propriedades,
afim de caçar, pescar',
tirar cipós, palmitos etc.
Não me responsabilizo

pelo que possa aconte
cer aos infratores.
Jaraguã Alto, 15/5/52.'"

, Frederico KeiserI
:?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::.":::::::::: :::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::� ,

I r" r Qj) § 1m lBl]E I ]E I "l II
ti RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 H
i: !i
:! JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA nÜ Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, H
ii

.

combustível e acessórios. ."

,: ii
ii Lubrificação-carga de Baterias etc. ii= CONSÊRTO - RBFO�M� B RETIFICAÇÃ.O DB AUTO- H
ii

MÓVBL B CAMINHÃ.O. ii

U ii
" il

Ü SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO II.
\!o:::::::::::::::::;.:::::::::::::::::.::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.ji'\

"

�:::::::::::::::::::::::::: "E, ... E � II ::::::::::::::::::::::::::::....'..H
,�

ii
ii 1 Mesinha redonda de imbuia com 4 ca- lili deiras estofadas a couro. 1 bicicleta usada H
11 em perfeitas condições. 1 Máchina de cal- '

H

!.::.: colar para as 4 operações. 1 'Balança para H
a capacidade de 300 kílos. 1 MáchiIia 'de li·

li escrever Semi - Portatil com pouco uso. 1 ii

I! Prensa para copiador de Faturas. i!
ii - Preços de ocasião. -, !i'
1.1.: Tratar com José Narloch !!
ii Rua Domingos R. da Nova - NI cidade. ii

l1:;:::::::::::::::::::::::::::!::::::-..::::::::::::::::::::::=;::::::-.:::::::::=::::::::::::::::::::::::::»

É UM GER DOR D.I: IlAqDE.

.Hp:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::""::::::i�fi
AUTO JARAGUA S. A. ii

Rua Marechal Deodoro, 991 II
Oficina Mecânica e Posto Texaco ii

Serviço FORD Autorisado ii
ii ii

li Consertos e Reformas a preços razoáveis !1
l! executados por pessoal competente' ii
:: ::

U ii
ii Solda Elétrica 9 á Oxigênio, IIli Combustível e Lubrificantes 'li
,. ::

:::� !í=)):::::!::::: :::::::::::: ::: :::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::'"':' ::::::::::::: :

o' ANJO PROl1ETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANeORA
Vermitugo suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADRI CONFOR

ME o n. 1, li, , e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a lIua própria!

, Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

- remédios

Compte hoj'e mesmo uma LOMBRIGBEIR!
MIIfAKCORA para o seu tilhinho.

E um produto :los Laboratórios Minancora
-.' OI N VI L L E

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



/ DOMINGO DIA 26 5-1952

RIO, 14 (Reportagem página .tal" exclama vêm ai... de aviõezinhos ou perde-
de Galba Menegale, co- ele sacando da pasta 'mos tempo com bornbí-

pyright de "Ultima Ho- recortes de jornal. Dito O QUE OS MARCIA- nhes atomicas . . . Na
ra", exclusiva para A e feito, lá estava. Vira NOS PODEM FAZER resposta a Marte, jamais
NOTICIA em Sta. Cata- uma folha do altrum de pensamos! Agora, indig
rína) - Quando o prof. entrevístas, O astrólogo Rubens nados os homens de
Rubens Peiruqúe surgiu - "Diário de

, Notí- Peiruque fala em 'nome Marte ...
á porta, da redação a eías", do Salvador; data da ciência espiritual dos Homens de Marte?
fisionomia grave em 9 de janeiro de 1952. 'astros que ele descobriu - interrompo,

'

olhos cintilantes' e uma Agora veja isto aqui... e cultiva. Há teorias em- - Claro clarlselmo -

volumosa pasta sob os O reporter apavorado, piricias e expressões es- explica com impaciencia:
braços, não podíatnos

.

confrontà os dois recor- druxulas na explanação homens, sim senhor! .

supor que nos viesse' tes num deles de Ieve- de Peiruque. Interrompe - "De cranio desen-
trazer a noticia mais reíro ou março, a pera explicar. volvido nariz potente
inquietante que a' huma- "manchete" contando - Faço profecia sim- olhos grandes e' sobre
nidade já ouvíu: o aviso que a terra tremeú no plesmente porque estudo: tudo corpulentos't.;
biblíco de que o mundo Rio, Grande do Norte; sou cientista, não sou Ora, ora, isso' sãó
vai acabar! ao outro, mais amarela- profeta vulgar. Pois ouça tolices ou Dowell ou

, 'Mas não se assustem do a profecia de Peiru- o que epurei.;" F'lammé:lrion. Eu é que
Ieltores amendrontadiços que! Página por página, ,E informa: os marcia- sei como eles são! Mas,
que ainda M tampo a coleção de profecias nos estão planelande um como dlzle eu: agora os

para as suas 'aventuras confiadas á imprensa dá assalto -á Terra. Mas os homens de Marte indigo
pitorescas ou para -os ideia de que a vida faz "homens-terrestre" são Ie. nados, farão convulcioher
lucros fabulosos de seus aquilo que mestre Pe- vianos e fazem ouvidos a Terra com jactos de

negocioso O mundo só reique quer...
. de mercador ás previsões ener.gia eletromagnéticas,

vai acabar em 1956,.. É ainda a entrevista dos astrólogos, Engenhosos tubos me-

Por favor, não zom
' do "Diario de Noticias" Por cause da Ieviende- ralicos já estão voltedes

bem dessa profecia por- baiano 'quem antecipa: de mesmo dos homens para nós, erneeçadqres. -,

que o astrólogo Rubens um pavoroso desastre da terra que Marte se Em 1951 verifiquei isso.

Peiruque tem uma folha I Ierrovíarío, no Rio, nos enfureceu! E, por influencia dos
de serviços inigualáveis. tres primeiros meses de .. Sério? . ataques marciados já se

ele previu a paz que, 52. ,E, depois, as foto- - ôerls'stmo : _. rcs- desencadeia entre nos

em data certa e hora grafias de Anchieta nas pondeu com er solene. forte correnre de assesst
exata fez corrir a hu- folhas de ULTIMA HO "Imagine 'o senhör ,..: natos, desastres. escende
manidade ele prevíu.- RA, j oi-a, sob a emo.' que fez meís de um ano, los sociais, coisas esrra

O desaparecímento mis- çäo do que via. que o os marcianos esrão pro- nhas e roda sorte de
terioso de Adol! Hitler; reporter soube da maís curando .conrato com os fenómenos psíquicos. Os
a morte trágica de Mus- recente conclusão do "homens terrestres". Ins fantásticos tubos de metal

solíní: desastres ímpres- astrólogo. talaram aparelhos pode- miram pontos da terra

sionantés
_ pelo .mundo - A noticia de hoje rosissimos para falar com mas a latitude de 23 êl 30

afora .. , Mestre Peiruque não, é boa amigo a Terra, Emitiram plen- greus será mais arlngfda.
não parou aí. Fez maís. disse com aparente se- sagens elerorgnéstlcas 1 udo ocorrerá entre

Iassegu.ro� á, "A Noticia'� re�idade. ,"Dev!,IRs in- repetirem apelos mas maio, agosté de 56"
,de Jomylle1' que

..

o ReI qUle_tadora: estdu vendo nada. D�sconsiderados, quando a Terra passará
Jorge' ra morrer' em o fím do mundo para irritaram-se '. raspando e lYlarte.
principios de 52. Tudo 1956". .

- E que faziamos nós O AZAR DO, BRASIListo senhores no dia 16 E tamborilando os de- aqui?
de junho de 19461 dos nas bordas da mesa: - O que fezlernos?

, Mestre, Peiruque (uma
_ "Duvidam? Pois Não há para quem. I Pois não enxerga? Io- vez asslnou Adalberto

abram o matutino na apelar: 'os marcíanos gamos futebol, cuidamos Martins, por equivoco)
<i� " � tem outra informação

W' . �i t grave: ,

_

�., �
�� ,

,'- Mas os brasi�eiros
CLUBE ATLÉTICO BAEPENDÍ

devem tomar cUldad<?
____________

'

'

_

com o que acontecera
, .

neere ano de t 952, tarn-
I O Fundo Internacionall

de organizar-se um pro-

I lTi\ t1'l\m' � IDl cor t1'l\ ) bem entre maio e julho. de Socorro a Infancia gramtl permanente de

fllJlllJl li ê;s,'IlJIJ �erá dramatico, amigo (FISI) está distribuindo alimentaçãú infantfl. Mas'
será dramatico! leite desidratado a mais sobreveio a sêca, e o

_ Bdtata? de 150.000 crianças bra- projeto teve de ser consi-

_ Baratissima!' Serão sileiras, nas zonas afeta derildo, pois não se podia
ocorrencias tão cataslró- das pela SêCd, nos Esta- reler o leite para distrl

ficas que não as posso
dos nordestinos, U traba- buições futuras numa

dizer, se disser, todo o lho se faz sob a direção situação de emergência.
país cairá no desespero, da Sra. G(>rtrude Lutz, da
acéssos de loucura, 'sui SuiC<! Chefe, da Missão Passou a haver menos

ás 7,30 horas _ Concentração na Séde Social cidios, uma coisa espano
do FISI no Brasil, com a leite para uma quantidade

ás 8 «_ Desfile' I rosa como nunca viu a colaboração 'Iécnica do maior, bem 'maior, de

,ás 9�30 « - Inicio do Tiro _ Rei humanidade. Assim, nada Dr., Dean Robel'ts, cop- cri'anças Uma leiteria
á 11 I

,.

d IT' d' t dA. posso d'IZ ' sullor da Organização que, oriaill,áriamen, te. d�-
s «- OlCIO o Iro em ISpU a e premlOs . er-...

Mundial dê Saúde e dtJ
eo ,

ás 12 «, - Almoço da confraternisação - E o que devemos
R

. _

S
'"

P
veria atender a 4U ou 50

ás 21 « _ Baile Sócia.} fazer?' epa�t'çao anttdrJ� an: crianças está agora for-

ás 22 « - Proclamação do Rei e Cavalheiros, Dis: _' Orar meus amigos I Amerl�ana., O, leite � necendo !t>ite, todos os

tribuição dos prêmios.' 'orar, ppra �ue nossa for.ne�ldo as crianças ate dias, a m�i8 de 400.

pátria fjque livre das dOIS ano� e, na falta de

A festa será abrilhantada pela Banda Music.al de Jara, perigosas influencias mar ?utros Aall!,"ento�, assume E fácil conceber·se que
guá do Sul e o baile pelo consagrado «Jazz Elite» de Corupá. cianas! e o mundo que Importancla capital. o estoque de leite em pó

TIR f
se prepa�e para o ataque

'

A
"

. �,esteja se esgota,ndo
. de-

f
O AO ALVO, TOMBOLAS, BOLÃO I

, iminente que sofrerá! Não � seca ,a.centua amda
pressa. 'Daí a solicitação

A TE N ç Ã O: Reserva de mesás para o baile, com O- falo nas profecias. Tudo mdlS as dificuldades en
ao Conselho Executivo

economo, na Séde Social. f sei tudo antevejo! obser- freptadas p.elo� r�sponsa- dó FISI para uma verba

N O T A'. � I vava, enquanto recolhia V�IS na dlslnbUlçao do adicional, ja cont.edida na

_
) Com exepção do baile, a entrada será franoa. } na pasta os recortes -de lerle, e a Sra. Lutz �elata sessão de '22 de abril,
�� tl

jornal. que,. em determl!1a�a num lotai' de 550.000

�<!l-�����' E se afastando o ho- localidade cearense e lao ,dolares.
mem das profeciós mira- grande a escassez de '

!ti)@!'@)@!®���Iii\:Gi\��Iß':����f""... culosas o astrologo qu.e água que, se ex�ge das
Além das associações

,,- \8I:��.��\8I:�.\�m�\8I.�\8I:�\8I:�\8I;�'='� refuta Lowel ou Flumarl- mães trözerem em água de mães, o FISI organi

�
Tosse, Asma, BtoDquíte, Rouquidão, e Resfriados � no, indagou encabula�o IPotáVE"dl '?deqUidvalente ao

zou cursos de preparação

� .roAm ar de quem nao
eite eSI rata o que re·

I

lÓ
"'....

b E' para puericu toras e au-

TODAS AS MOLÉSTIAS DO ftPHRflHO ftf�PIRß RIO sabe entender os astros: ce em. ssa agua -serve
xiIiares de parieiras com

I
U

�
-,

c
-essa entrevl'sta, para diluir o leite 'em pó

c
d' 'b

- d" duração de três e quatro
Encontram alívio. irnedl'a'to •• 'l5ai amanhã? para Istrl uiçao no Ia

,
com o uso do , seguInte. mêses, respeclivamente,

, � I n C O Dl P a r á v e I -

. «.T.ran�crit,o -.da I'A No-

C@ ; 'd J I De 1950 pata tá, o Aq completar o curso

_, ',�,: p,.l!ilOfill· dR nOgieO PI!IOIl!1ß1! 19��:
IICla • omvl .».

�;�:�iI�:��1:".�� �J. �����:�����o����:?��
(@ O projéto original con- rios para um parto

...:; ê)i. O PEITORALMAIS(jOr,lDECIDO .NO BRASIL (G))
Albuns para fotografias sistia ein distribuir êsse norma'. Cada maleta traz

U(®��@i@®4.®@l.®@i®®i..®@.i.®@l.®@Ã®®i..®@j®@Fa Imex Internacional Lttia. ���i�d�ur�b� �m�b����� CONTINUA NA 4a• PÁGINA

CORREIO DO POVO

FIM DO MUNDO EM 19,5&
Os. Marcianos vêm aí, indignados com os homens da 'Terra - Raios eletro magnêticos
que trarão suíeídios, loucura e· assassinatos '- Novas profecias do astrólogo Peiru

.que, que previu a morte do rei George e um grande desastre na CentraL. -'
Tudo quando a terra passar raspando Marte.

JFIE§IA Jl))!E' l[lllRO JD)!E �<IEll
PROGRAMA

3

t
.Ag radecimento

Vva, Rosa Chatagníer Tei-'
xeira e José Chatagníer, sensibilizados e

ainda sob o duro golpe, pelo qual passa
ram, vêm' por meio deste agradecer a to
dos os seus parentes, e as pessôas de
'lIuas relações de amizade, bem assim a

quelas- que compareceram ao sepul
tamento, enviaram Ilores e corôas, pelas
manítestações de pesar ,lhes trasídos por
ocasião do passamento do sempre queri
do e Inesquecível, esposo e tio

Joaquim Eduardo Teixeira

Estado de Santa Catarina

Secretario da Segurança Pública

Deleuacia fluXo de Policig em Jaraluó do Sul
\

EDITAL
Pelo presente edital, atendendo a solicitação da

Secretaria da Segurança Pública, chamo e cito, o
nome de HANS STEPPAT, pera comparecer nesta

Delegacia.
Solicito ainda, a todos que tlverem conheci

mento do paradeiro do, mesmo, comunicarem à esta

repartição. "

Ieragué do Sul, 21 de Maio de 1952.

OSNY MÜLLER
Escrivão

I Dr. Murillo Barreto de Azevedo
I ADVOGADO I

t

Escritório AO prédio (lJanFe Schiochet) •

Avenida Getulio Vargas N, 26'

/sraguá do Sul

Ilcrcs notícias'
Atividades do FISI no Brasil

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Revdo.lrmão Mario CristQ"arTJ
(clnUnuaçào da 'la. 'paß)

IMII í "Olicias
'(í:àllIí"Ch da 38. paa.)

o Bureau dos Jornais do Interior e o Se
nador Othon Madet os Estados

Madeireiros
"

a sua cultura vastissi- tlmas palavras do orador, Impresso o segutnte:« Es
ma, com a sua objetivi- leventou-se, vlslvelmente re equipamento pera par-
dade, estou seguro, íntí- comovido o Reverendo tos foi adquírldo com, R' d 'J

.

(6'J r)S: ,10 e, aneiro, ...

mamente, ha.de me aar Irmão Mario Cristovam, dinheiro doado pelos ls, Ocupou o Senador
razão, hã de sentir a que em brilhante, judicio- povos do mundo. O FISI Othon 'Mader a trlbuna
justeza de minhas pala-. so .e profundo improviso, espera que você cuido do 'Senádo para comunl
vras. agradeceu a homenagem solicitamente das mães e cai' a crise que impera na'

O' espirito supertor que lhe prestavam 600VO dos recém- nascidos' de indústria madeireira no
que preside as suas de governo e Iaragué, sua comunidade.

'

ôul do país. Do -seu dis
ações, pretendia fazer "firmando a sua simpatia De um total de 5.400.000 curso destacamos os princom que Va. Excia. se e a saudade que já sen- dólares destinados ao cipais trechos: «Não é de
retirasse, depois da tia ao se afastar do ge- FISI na Amérlca Latina o hoje" mas de há muito,obra concluida, silencio ... neroso povo de Jaragu..á Brasil é contemplado com que a indústria madeireira
samente, ' 'mas outros do Sul. Depois de outras t .050.000. dos Estados do Rio
sentimentos tão nobres judiciosas 'considerações, "

....,.__ Grande do Sul, ôenra
quanto aquele exigiam terminou S. Excia. o seu

Reg.·stro C.·vlol Catarina e Paraná vêm
que Va. Excia. exter- primoroso discurso, di- atravessando uma das
nasse o que lhe vai zendo textualmente" que

G"' h O" I de mals sérias crises.
n' alma nesses momen em' seu velho coração a Iren� P. .U?t er

° ttc!a .) Quando em 'fevereiro
tos de despedidas. gente laragueense ocupa- 'Registro CIvil do I

..
Distrito

de 1951, por áto do Go-
Nós creamos com es: va um lugar especial, pe- da Comarca [araguá do �ul, vêrno, foram suspensas

se jantar o ambiente fa- Ia hospltelidede, pelá ge- Estado de Sa.nta Catarina
as operações vinculadas,-voravel para dar a Va. nerosidade com que coo- Brasil.
começaram a se acumularBxeía. esta oportunidade, perou e colaborou na Faz saber. �ue c��parece- os excessos exportáveisjá que é impossivel re fundação e construção do ram 110 carton� .exlblbdo ó� de pinho serrado.

primir sentimentos tão Ginasio São Lulz, e pela d�cumentos eXI��dos pela lei
Mais tarde sobrevindo

elevados. forma cavalheiresca com afim de se habilitarem para
a crise econômica queEsteja V�. Excia. en- que ele e todos os seus casar-se:
atravessa a República Ar

tretanto, certo de que irmãos da Ordem tem Edltal N. 3.178, de 14-5·52. gentina, diminuiram ainda
seu nome jamais será sido .tretedos". Ingo Milcke e mais as exportações de
esquecido pela� atuais

, Prolongados e vibren- Alvina Maria Strelow plnho, para o mercado
e pelas geraçoes por-r res aplausos acolheram Ele, brasileiro, solteiro, ergentlno.víndouras.

, "

,

suas ultimas pelevres, comerciário, domiciliado Dessa conjugação de
Não se. fal'� esforço Terminou assim a ho- e residente em Guereml- fatores adversos resultou

nesse sel!tIdo. menagem que S. Excia.! ri'!1, filho de Rujolfo - como era de prever -,

A gratidão e a lem-
o Sr. Prefeíto Municipal, Mílcke e' ,de lrrngard uma situação angustiosa :::lj�:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::;::::::::::::::::::::::::::ti�:::bran�a du. seu nome Sr. Artur Müller eusente Mllcke. pare o pinho serrado dos ii ' "

, iiestarão grltando, a ca-
por motivos i�periosos, , Ela, brasllelre, solteira, Estados, sulinos. Desde ii CLUBE ATLÉTICO, BAEPENDI iida passo e, em qualquer ofereceu em nome do doméstica, domiciliada e então começaram os ex-

II. ::

199ar onde se e!lcontrar Go\'erno e Jo povo do' _residente neste distrito, portadores e industriais ii :::::::::::::::::::;::;::::::::;::::::::::::::::=:::::::::::::-'.:::=::::::::::::::::::: ,

ii

��á:�U��O��� do

M;"lclrlt "iiO" �::;� ���. F�.J�':fc':u.z���.��:iI�. �: �·;:��b��� r��::���n.: Iii r" lRAHlLlE §!OCUlL '" "11.1'.1"Serenados os aplau- VI nCla rm -

Maria Pldz Strelow. govêrno medidds que vi!:!!.. '

.

!di aa50S que coroaram as ul- tovam.
E ?ara que chegue ao co.

essern suavisar-Ihes li si'!i ;�:;�:::::::::::::::::-.::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: li
tuação, uma vez que o iljf "II:::nhecimeato de todos, mandei .

pas�ar 0blpredsentt: I edi.tal que ff�v:���in���s:;iSa�e���� .;!;:::i exma�o�:��i::, OSp:��ho:esBa�?:iOSo�ial�ua: ':ii••f.:sera pu Ica o pe a tmpren- rações vinculadas, no realizar.se na noite, de 10. de Junho (Es-sa e em cartório onde
.
"erá '..

.sentido de que fôsse dada ii píritn. Santo), na séde désta agre-miação. i:atixado dUI ank I 5 dias. SJ I bl
':: '11 '.�

outra so ução, ao pro, e- !i:i Pelo comparecimento de todoR, agradece !i':!alguem soub�r de algum im- '
,

d

r���T�E�:;':O::::� qr�!����{:r;ff.d;� l,.=",=,=��=====,=!���'::::�==JOtlelal,
custo de produção não
permite chegue êsse pro
duto aos mercados mun

diais de consumo em

situação ,de concorrer

com produtos de outras
10. Semestre origens. Resultou daí que

a situação, cada vez mais,
De ordem do senhor não teve uma solução

Coletor, torno público pronta - e os meses se
que, durante o COITente passaram... O govêrno
mês de MAIO, se pro- promerendo sempre que
cede�'á nesta Coletoria, á havia de encontrar fór
cobrança do imposto mula para substituir, a
acima. corrpsponderite ao quéda das operações'com
pr'imeLro ,semestl'e do p€nsadas. Mas, até h�je,
correrl'te aNO. essa solução não chegou».Os contl'ibuintf's que wespondendo a um
não satisfazt'l"f'm seus aparle do Senador Carlos
pagamentos dentro do Gomes de Oliv�ira, de·
prazo acima referido,
pod�rão fazê'lo no mês

I
de Junho eom a multa
de 20%. '

Terminddos os prazos
acima citadcs. s�rão ex·

traidas as certidões para
a devida' cobrança éxe

cutiva.
Coletoria Estadual de

/ Jaraguá do ßul, em 2
de Maio de 1952.'

clara:' «Realmente,
.

se o uma vez por tôdas o

câmbio fosse lfvre é pos- problema, ou esrabelecen
slvel . aos exportadores do as operações vincula
não' só venderem mas das ou 'criando taxas
também receberem I

seus,multiplas de câmbio».
produtos pelo preço' que Depois da leitura do
conseguiriam na venda telegrama dos represen
do no câmbio livre, não rentes <tos Sindicatos de
seria preciso auxilio de Madeireiros do -Paraná e

espécie al�uma 'Dem ha- Santa Catarina, termlnou
veria necessidade de ope·1 com êsse' �pêlo:, «Reno-
rações compensadas. I vendo o apelo, endereço
Entretanto, dada a sl- o não só ao Sr. Ministro

ruação criada, em que a da Fazenda, ao Sr. Dire
industria madeireira está tor de Carteira de
sendo sacrificada pere Importação e Exportação,
beneficiar os mels altos como também ao 'Sr.
interêsses nacionais, pois presidente do Instituto
que o govêrno julga que Nacional do Pinho, cerro
não pode, absolutamente, de que SS. Excles., de
abrir mão de câmbio operosidade reconhecida,
controlado, é preciso en- farão com que muiro em

tão que êsse govêrno breve seja as operaçôes
venha em favor dessa regulernentedes, e, poesem
indústri�, e procure en-. os madeireiros do paraná,
centrar uma solução pára Santa Catertna e Rio
a angustiosa' situação Grande do Sul ter dlas
que atravessamos». melhores., Evitar -se -ia,
«É' preciso que o go- dêste modo, a despedida

vêrno vença a vacilação em messa que será, em

e perplexidade em que se consequência, a parullza
encontra e resolva, de ção de sues industrias».

CEDUL,AS
em recolhimento

•

"A .GRAN,JA"
Uma edição. eap8�i_al dedicada ao Estado

de SR.n'ta Catarina
"A Granja':, uma

reViS-j' das aos, Estados referi
ta especializada que ha dos, pelo que, mudou o
oito anos se publica em seu antigo Uslogan" -

Pôrto Alegre, sob, o pa- Uma revista rural ao
trocinio das entidades serviço d� Rio Grande
mais prestigiadas.e co.m do 'Sul - para Uma re
a �upervisão dos nomes vista rural 'a serviço do
maIs' eminentes nos meios extremo sul do pais. I m posto Territorial
técnico· cientificos ,do Rio Na capa da edição em .

Grande do Sul, divulgan� referencia aparece um bo·
do em suas interessantes nito desenho da ponte
secções sempre, interes· "Hercilio Luz", tendo, ao
sante l1latéria, acaba de fundo, em perfil" o mapa
lançar intensa campanha cararínense.
de IDlIior penetração nes- ,

,
te e no Estado do Para- ------.----

ná. ,
.

'Para concretizar seus

propositos acaba de ser
pUblicada uma, edição
especial, de' 1 QO páginas,
fartamente ilustrada, com

notas, reportagens e in
formações sôbre os vá
rios aspectos do trabalho
e da produção catarinen
ses.

Estão assim de para
bens, principalmente os

ruralistas de nosso Esta-'
do que terão; assim, uma

revista especializada
\

a

seu serviço, posto que,
depois da série de edi
ções especiais que iniciou
"A Granja" manterá sec·

ções permanentes dedica-

PARQUE FILADELFIAEDITAL'
Deverá estrear Quarta·feira proxima,

nest9 cidade o já conhecido Parque Fila�
delfia, que traz consigo diversos apa
relhos mecanizados para diversões.

Apresentará todas as noites chou
variado;,

Entradá Franca
------�------�-------,�,----------------

� UM.. O(\ENOA GRAVt."M4
MUITO PERIGOSA PIIRA A "A.
..,íLIA E PARA A RAOA,

C<>MO',UM BOM AUXILIAR NO ''''A'A.
MENTa OÊSSE GRANO!! FLAGELO

, USE O
• lm' '

.Iill�" i I ' I

��' "'1 'I, II ,

.. SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÜMIÕR"'S FORMAS. TArs C<>MO:

IMPUREZAS .00 SANGUE?

A Direção da Caixa Cr$ 10,00 pstampa 17a.
de Amortiz,açã.o fez pú- Cr$ 20,00 estampa 168.
blico que a Junta Admi- Cr$ 200,00 estampa 16a.
nistrativa, �m, sessão ,de 01'$ 500,00 estampa 15a.
3 de Setembro de 1951 O recolhimento teve
nos termos do art. 1°. inicio em 1. de Janeiro
do Decreto nr. 13059, de 1fl52 e será procedi
de 30 <le Julho de 1942, de, SEM DESCONTO,
I'esolveu determinar o até 30 de JUNHO de
recolhimento das seguin- 1952.
tes �OTAS ào extinto NOT A: TI'ata-se do

padrão "MIL REIS" reeolhimento das ULTI
emissão do Tesouro 'N�- MAS E�TAMPAS ºO
cionai: EXTINTO PADRAO
Cr$ 5,00 estampa 19a. "MIL REIS".

AUX. TRAT. SlflLIS
(MIlK Df B06UfiRAREUMATISMO r

ESCRÓFULAS
ESPINHAS
FIsTULA.
Ú-LCERAS'
ECZEM,AS
FERIDAS
OARTAOS
MANCHAS r;�T:i;if�'l

ii
.

ii

\�.::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::;:::::: .::�.j

I. ELIXIR llE NOGUEIRA"
Waldemar $chlichtina

Escrivão
CONHECIDO HA 11 ANOS
VENDE·SE IiM TODA PAR�I!

Roa lIareehai Deodoro da Fonseea 84 • Caixa Posto) 17 - Fone 6 - End. Tel. «LOSO.N» - Ji\lIAGUÁ DO S.UL - Santa .Ciltarina

MÁQUINAS DE COSTURA, MOTORER i COMPLETO SORTIMENTO DE
MÁQUINAS DE ESCREVER GERADORES '

'

ROUPAS FEITAS:

IMAQUINAS p. lavar roupa ASPiRADORES .DE PÓ
MÁQUINAS p. môer carne FOGÕES (lenha) CASACOS p. SENHOnAS
DESNATADEIRAS FogareIros I-'létrieOH CAPAS de gabardine e Chantung
BATE�EIRAS p. fabl'Ícar Ferro..: d�' EIlgOlII,' VESTIDOS (marcl;! «lEE»)

ImanteIga BOMIfAH PAHA ÁGUA ARTI30S DE MALHA de Lã e Algodão
LIQUIFICADORES MATERIAL ELÉT1HCO CA�ACOS, BLUSA� PULLOVERS etc.

ITERNO� p. Homens e Rapazes
BONS ARTIGOS E' DOS PREÇOS <;--BAIXOR OAMISAS - CH�PÉU� - etc. �������"m����_�1

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Câmara My/nicip�1 �=:=:��::::� LAVAN'DERfA .":::==:::::il'

Ata da Reunião Ordinária de 8'-4-1"952 H
" Aviso ao público que acabo de. insta- ii

,

,t ii '

lar uma Lavanderia (TINTURARIA) Junto a !!
Aos oito dias do mes de' Abril" do ano de ii AJfaiatäria Olibio Müller., '. H

um mil novecentos e cincoenta e dois, pelas sete li Estou apto em atender lava��o e pas-: iihoras, na sala do Forum, no edifício da Prefeitu- :.il' sagem de qualquer roup!l para eavalheíros, H
ra Municipal de Jaraguä do ;Btil, reunidos 08 ve-

ii bem como casacos e taher para senhoras. n
readores: Ney Franco, Mário Nicolini, Adolfo An-

li Com o lema "Bem servir" coloco-me H
tonio 'Emmendoerfer, Otavíano Tissi e Herbert H ao dispor de suas ordena IISchneider. O sr. Presidente declarou aberta a ii ',:.sessão e ordenou ao segundo secretário que pro- ,ii Curt Rohweàer. ii
,cedesse à leitura da ata da. sessão anterior, o que ii (Jlnta • Allaiatllria Olibio) ii
foi feito. Em seguida 'foi a mesma posta em vo- ;.� __ _ _ _. __ __.._ _=::::::::::�
tacão, digo, em discussão", não tendo sido p.ostll

_._ _ _

,

_ ".. -

Y �c:=:-c:::::::oc::::::::oc::::c:::::::::ac:::::::::a�c:=><:::ac::::::::ac:::::>o::::::::=o ej
em votação, por falta de número. O expediente

Oej===::- ,

'

oe::::::=li>Oconstou de: Um telegrama recebido; Oís, expedi- O Odos nr. 152 e 153/52; oi. recebido. nr.' 123/52 do 1\

fOr
.

II � f
Encarrega.se de Embarques de Madeiras de outras {

snr. Prefeito; ofs. recebidos de Concordia e São. V 'Dr Jull·o 001·0 VI·el·ra . Mercadorias para o exteri�r do BrasU e "

4José. A seguir foi cedida a palavra a quem dela O, . e, .

\ __

Localidades BrasIleiras

i' quizesse fazer uso & como ninguém a solicitou, o
Ésnr. Presidente exclareceu aos snrs. vereadores o l\' M D I C O O .LDespaChante

das principais firmas do Estado e
motivo de não se poder tratar da Ordem do Dia OV O

dOf F.stados ViZinh,o,s. ve encerrou o primeiro período legislativo de 1952, OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
convocando nova reunião, conforme art. 50, do

O . O _

Regimento Interno, para a primeira terça:feira de G_i\RGANTA
Maio ou seja dia 6, com a Ordem do Dia cons-

O O _-----__-.

tante da ata anterior. Findo, o que foi encerrada RECEITA DE OOUL08. I
'a' .sessão a qual faltaram os vereadores snrs. : O TRATA' 'l.rE"NTOS E OPERAÇO-ES O III�'_ '�'?"" '1.'

.:
i ,WilIy Germano. Gessner, Frederico Curt Alberto

'

,;.u J ,

.

�.-:Vasel,WaHer,Jar�, Kurt Herber' Hilbrecht" Alvim

� 00, �>'��f.I·"\ i êi 35
,. Seidel e Art,ur Oscar Meister. Exame fundo de olho para o ... !li: ,._ <, .. o

,

- •__ �.Si=,
'(ass) NEY FRANCO diagnostico e controle de pressao ': :: 1;) 'i �,

" WILLY GERMANO GESSNER O arterial. O � ,

�".,' ., z· o
MÁRIO NICOLINI

(\ Consultório: Rua. do. Princil?e �07 ,; 'm �,.g.5 �
-

_ j .. � � � 'I.
L E I N. 14 �O Altos da == Riehlin - -Ioínvile. O� '� � �.�� = ,I I � �. �o

.. �>�, .

V<ilC:::::=O �ej
, � r:

... '" � VJCria doia (2) cargos. de Professores Padrão "I" C!lc::-::::>c::::::..:::::::>c:::::=oc:::::::::ac:::::a�c:;;:;>c::::;;; ej � � o o � e .. :!=' MI g i �
..

�
Artur Müller,' Prefeito Municipal de Jaraguá -

o e-e erO

= i o == e o
do Sul, no 'uso das suas atríbuíções. "

" .' �. O ��""' (j) �' �
. � �'<'lI.....

IFaço saber a todos os Habítantes dêste mu-
' "

_ T
� uu) oV) e- I « g: � �

,

,

nicipio, que a Câmara, Municipal votou e eu pro:

f
C Dr. Norberto Rodolfo Schlemm..., 2 �j�,! � �

=
(I) !tl � à!"

1mulgo a seguinte l,ei:; _I "" GI o.t::,c" � ::5 � 0<1: == !=

Art. 1. :..:... Ficam' críaôos no quadro de Iun-
"

. Formado pela Faculdade de Ciências Médicas O �-;l,g,= ''21/1' R'�::t � ! � ,<�,� ,cíonäníos do munícípío, dois -eargos de Professor
da Universidade do Distrito Federal ,

' ; ,UI GI, s: c Q"g � _ó:''1_ ., ....

Padrão "r', com os vellcimentos fixados em lei, .

' ", f DI: g." 'O i(Ö- �.
'

, .fJ � &em virtude do desdobramento das Escolas de Viei- �--- � � 1! � �.� :5
ras e Pedra de Amolar'Baixo, respectivamente � Ex-assistente 'na 'Clínica Cirúrgicil' 'e Gille- ::l Q.j,�:); �'

c:::;
Art, 2. -'- Fie.. o our. P,.leito MuuiQIpal au· } cológic. d'.O ,. HOSP,i.tal

Getúlio Varg,.as; e,X.in. i
frl�.g §] ä ,.

totisado a abrir em .épOG8 oportuqa o crédHo suo lerno no Hospital' N.· S. do Socorto Jo Rio' DI: U).5 u > • I

pleméntar' necessário as :de�p'esllf;, désta lei: '. de Janeiro. , ..., '.
.
.'

Id��·���t�p"útlf��ç�::�\;ió�g�ä���'àNJIldi���:.ç�:s·�:= -, ,,-C.lfÍ1,ifi·.M��tta;.·�,:.P,'·· irurgia",Gieral; .Parto�; M·O.' ;, ,f �!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!I!!!!l!!!!l.!!!!l.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!l,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l,!!!!l,!!!!l,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.,!!!!l,!!!!!!!!!!.!!!I.!!!!!!!!!!!!!!!!:

1contrário. ',' �' .

lestlas ,de Senhora's. '
•

"

' .
,� Fábdca� .. de·:tFerramé'ntas "Agrícolas

.,' Prefeitura Municipal de "Jaraguá do Sul, 21 Cönsultóti'o. 'no Hospital Jesus de Nazaré, ,t, :D� PEDRO H.�NGEL
de Maio de 1952.

ARTUR .MÜLLER
I

1
.

em Corupá neste'município,'

jiS
,Estrada. Janguà Esqu�r�o

,

, JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA
Prefeito Municipal ConsuJras das 81/2 ás 12 e das 15 ás 18

OCTAClLlO P. RAMOS �horas
,

,

/"

Executa-se qualq,uer �erviço' de ferramenta,s
:. ' Dire.tor"do Depar.ta'mento.' do Exped.iente agrícolas para uso de lavouras, como:,

Machados. Enchadas Foice� etc. I
.'

···GENt COSTA DE O; E. SILVA
.

��-� ,
Y

'·Serviçorápidoe'g·arantidoeatend.e-se'qualquerpedido' .,

• l ! 'Escriturária "S" , _ ,

::=�Ie oie .s �:':'�D§. barams rß=COMilrliüõ.:=:;�����::a�;�l
.

: 'laraguá do Sul - Sau ta Catarina
'

PRODUTOS DA .:1.:1 R. Mal.lDeodoro. 136 - Cx.'19 - Tel. 51 - Jaraguádo Sul

.!.�.!,�Atende a qualquer hora do dia e da noite, sem- �NDúsTruA DB CALÇADOS GOSCli IRMÃO� S,A. Contratos, distrátós, 'Atas, j3alanços e COITl-,pre com os mais apetitosos churr'ascos de cOl>tela, I CAIXA POSTAL 11 ii
plera assistênci?l técnica contábil, jurídica e

ii

'tilé, etc. Atende .,t,am,' bem com churrasco de cabrito Im .

I ,:i.::.: � .:1:.::.Im JA R AG U A O O SUL Santa Catarina fiscal. Escrituração fiscal' e come·rcia1. Servi-
e Frango no e5peto� .

,

I_ _ n ços éomérciaig em gera)., 11.�8!I�,,�_@8_�8I!!I68@18@1!li�88IiS1!1l!1@8
""__,..",_.........,..".,..,_.;,.,..� ,..".."...,,. ii Corretores da C'. Nac. Seguros «Ipiranga»: opera�- ii

�.;���>U&���' i Farrnacia Central � ii �� e�-i����lh!�id����:n��s 1J:�s���,A�;���: ii�
. II U 8 • S �

�
DE JH[AFER.�ANN de CIA. ][,rDA. � H

.

portes, Automóveis, Responsabilidade, Civil e ii
.

' FRUTIFERAS E ORNAM�NTAIS Rua Cei. Emilio . Jourdan. N. 62 - Jarauuá do Sul - S. C. � ii Fidelidade.' ". Laranjeiras, ,PeceguelrOS, Kakiseiros, lIaciet-
"

i H, S�b.agentes da VARIG: Passagens e encomendas. ii

ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias.
'

Ca- . DroO'as nac!onais e estrangeiras, encontra-se,
� ii ' ;.!!.:-

mélias CoBiferas, Palmeiras, etc., etc.

�'
e ,� li A COMERCIAL LTDA.

.:'.'a dispOSição do distinto públiço, apresentando � 'Z • -

d ,Peçam. Catáloqo'nualradol - ,Leopoldo Seid.el - Co�pá .

;::: uma orgamzaçao as suas ar �ns. '

i::i::serviço criterioso e Preços Módicos ' , '.

�fi &rht(��)l;�'� j<
------ -..._�-------------- --. H Eugenio Vilar SchmUckel -::-XeconOfuista e contador. H(;==::::.:=::::::::::::::::::::::::_••::::::::::=:::::::�::::::::::::::::::.::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.� .';:::===::::::::::::=-':::::::::::::::: :::� "�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::�'!::::::::::::::::::::::::::::::�.:

!i Empre Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. !i li Tome o saboroso !i
ii lH:A�RIZ: JOINVILLE ii ii

C f E' BAU EH
ii

i:.' .i.i II A H
!! ii

\ ii ,

Para a nóssa dil'ltinta treguezia mantemos em estoque: !! H . II
,ii U�a linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ii \�:::::::::::=:::::-.!'==:::::::::::::::::::::::::::�}ii ro!ação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS o.E MEDI- ii

, II ÇAO - Bomba!< para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS II:: PARA O LAR .....ortimeoto compléto e variado de LUSTRES� CASTIÇAIS LO. :1

,i.i OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para . instalações de .!I.·uz e .força de qualquer capacidade.ii ' A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido
.

de ii
ii instalação de luz e torça. li

�==�=='='=r�=õ�[='='=='==�==�:]�:f:�r
,

AfECÇOES DO

,

Celso
DESPACHANTE ADUANeIRO- t

sxo fRANCISO DO SUL - Santa Catarina ,Caixa Posta 35 - End. Tel.•BRANCO» - Telefone, 103 ,

Rua Babitonga, 23 • Edifício Próprio

Despachos de importação do extrangeiro e. por �abotag�m,
exportação para o exterior e dentro do pais, transito, .

reembarque e reexportação, bem COIIIO todos os servíços
junto a alfândega de São Francisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua- ,

dro da Estação e nos trapriches de embarqu�' da Ponta
da l ruz bem como armazém para depósito de . mercado
rias em geral, junto aos trapiches A� em9arques na cidade.

:::tj::::::::::::::·:::::::::::::l::::::::�::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::l��:::
II ' .... ' 811.0 •• '8SII1 t�
ii

.
'formado pela faculdade de Mediciná de Porto Alegre ii

ti' operaç�rí:ICaGera�oença:aJ: ::�hQ:� ,- 11-
i::.!.; Alta Cirprgia com Aparelho de Anéstesia Gasosa ,r;,iConsultÓrio e Residência:

.!.::! Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constan!' ::::1ex-residência do Dr. Luiz de Souza

::::�::::�!!::::: :::::::::;:: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::1:::: :::::::::::: :::�:::::::::: :::::::::::: :::J.1.

(11L\lIIR.)
GRANDE TÔNICO

..--------_.I----------------�IUr. Wal�emiro
I

Mazurecheß

Presisamos de sapateio
ros na Fabrica de Cal
çados de' CJrtidora e Calça
dos LIda.
Ilha da 'Figueira, Ja-

raguá do Sul.
'

Sapateiros

COURO CMlELUDO:

IIIBU UUSOTIDO eA.A 81 .A'81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

., TOSSES' ,IRONQUITEI r

T.éfÍ\lICO <Af'ILAR
POR EXCElEt-{CIA

Clinica geral m.éJico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos Diathermi" Ondas curtas e Ultra-curtas

Cartões de Felicitações IhdututertD'ia - BIsturi-elétrico .., Electro-cautet:izáção
I
.'

Ráios Intra_vermelhos e aLuis..

Imex\Internacional Ltda... .._._...._•• _

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hole ás 15,30 horas grande partida de futebol,' en-tre
c. A� Baependi X 7 de Setembro F. C.'

. I. ' •

Haverá interessante preliminâr')
/'

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULlNO PEDRI Impresso na Sociedade Gráfica AVENIDA LIda.
C_AIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TaLaFONa N. 39

ANO X�XII JARAGUÁ DO SUL N°. 1.694DOMINGO 25 de Maio de 1952 SANTA CATARINA

LOCAIS A data Jubilar do Rev. Praeses Schluenzen
Stein, comerciante' em As homenagens ...:... A 23a. AssembléÍa Geral da Igreja Luthe-
Estreda Jaraguá. rana no Brasil
Tambern na mesma

data o garotinho Jaime Realisaram-ss no dia historiador da vida do
B. Corrêa, filho do sr. 22 as' homenagens pres- munioipio. O orador pro
Antonio M. Corrêa, ter- tadas em Jaragulá ao Iongeu-se longamente em

maceuríco em Barra do rev. Prasses Pastor Fer- enaltecer a benéfica ação
Rio Cerro. dinand Schluenzen, cons- do homenageado 110 mu-

Dia 30 a menina Eluiza tantes da parte religiosa, nicipio que, pelo seu

Adélia, filha do' sr. Leo- realisada pela manhã na prefeito se solidarisava
poldo Reiner. Igreja Lutherana e o com a justa homenagem
Dia 31 transcorre a almoço ofnrecido' as 12 que éra prestada.

data natalicia da srte. horas, pelos paroquianos Usou -então da palavra
Irene Volgt, filha do sr. ao ,homenageado e aos o rev. Praeses Pastor
Franc' c VOI'ut Pastores- que visitam Ja- Ditsohi, de Blumenau,Completa seu sétimo IS o' Ij •

aniversário .no dia 26 A todos os enlversa- raguá para a festividade sobre a congregação das

deste o garotinho Harol- riantes os cumprimentos e 234• Assembléia Geral comunidades evangelicas
do Finkbeiner, filho do desta folha. da Igreja Lutherana tio em torno do homena-

Brasil, que realisa-se geado como ,Supremocesel Max e Leonldle C.sameIRos. Realizaram se nesta cidade. chefe da Igreja Evange-Finkbeiner e que oferece- ontem na sala das audl- ' O almoço .de 100 ta- lica no Sul do Brasil.
rão uma lauta mesa de encles os seguintes casa- Iheres, realisado no res- . Por ultimo. profunda-doces aos seus parentes mentes: Fnedel H. F. tut B h t ta emocí d f ló'. . .

h
a ran e u r, eve o men e emociona o, a uIe ermgum os. Sievert com a srre. Anita comparecimento doo pas- o rev. Praeses Sohluen-Dia 27 -e . sra. Irene La- ----------

fin, residente em- Nereu Hoffmann; Waldemar Mo- tores, delegados a As- zen, que agradeceu' as

Ramos.
ar com a srte. Wally E. sembléia e pessoas de deferencias que lhe eram I-Procura-Se-I

Dia 28 o sr. Germano Behlíng; Vergilio Batista destaque. na comunidade prestadas pelos seus oo-

com a srta. Laura Tlssl evangelica de munieipio, legas e pelas paroquias APRElolZES OE FERREIROd?s Santos, �rCife5sor �m e Leopoldo Bisoni com a tendo nele tomado parte alí representadas. Teceu Paga-se bem.
.

ORI(:� da Luz, a.memna srre. Lilly KrUger tambem o sr. Prefeito considerações em tomo Tra.tar nesta gerencia.zllda Teresa. tílha do I

Municipal. '

de Jaraguá, terra quesr. Waldemar Rau, comer- _��_��

ciante em Estrada Nova. O::::::::::::·:: ..:::::::::��:::::::�:::::::::::::::)\ Oferecendo a homena- elegeu para seu lar e
--�--uI___" -ur--:��

Ainda, na mesma data H Nas suas compras ii gem falou' o sr. Pastor onde passara mais de Cure _se�s �ales e Poupe seu

.. ..

W
.

J um quarto de século bom dinheiro comprando na

O . menino Mario José, ii pretira sempre ii aidner, de araguã, . _

filho do sr, Pedro P.::

f
ii .que tambem aproveitou exercendo sua.�Issao de FARMACIA NOVA

Mascarenhas, digno �gen- :,:1 C ß f B ß U f R Iii a oportunidade para I edAucoadohromeernealglgelaOdsoo. fo de ROBERTO 16 BORST.
re da RVPSC em Nereu .! :! saudar os ilustres Visi-I

.

Ramos.
.

�:::::::::=::::::::::."':�:::::::=:::::::::::::Ji tantes do munioipio e a ram feitos valiosos pre-
.

Dia 29 fazem- anos o' autoridade municipal que sentes. �omo lembrança
er. Luiz Salier,. lndustrlal Foguetes marca atendera' ao convite to- e gratidão.
em Rio Cerro; a menina Bomba Atômica mando parte nos festeios. .

- x--

�,.idia filha do sr. João C Imex Internacional Ltda. Falou em seguida o Reah�a·se tambem em

sr. Pastor Schneider, Ja�agua no �omento, _

a

tainbem de Jaraguá, 23 . AssembleIa Geral da --------

o sr. Pastor Hahn de Igreja Lutherana no

Bruedertlll onde o� ho- Brasil, com a presençà1menagead� começou sua dos past.ores. sf'guintes:
vida religiosa em 1902 Praeses Ferdmand SeholDeveis preservar â saú- inutilizando os animais. como pastor, o sr'. Stan' I.uenzen, e Ditschi; P�sto-

de dos animais,
. I ge, de Indaial, como de- res Waldner e SchneIder,

'É conveniente vacina-
O !,osto de vigilancia legado das comissões de Jaraguá do Sul, Ro-

rem seus animais contra s�hHárill sit�ado no editi- present.es dös OI�tI'OS elke:. do Estado do

as principais e perigosas
CIO .da prefeltur�" fornece municipios e Estados. I Espmto Santo; Bueh.ler
vacmas, medlcamenlos. Por ultimo fl·dou O sr. e Fuchshuber de IndaJaI,

doenças, do que esperar material veterinario e as· prefeito Artllr' Müller, Dauner. Wuenstner e
o ataque delas, pois' o· . . S h k d J' ·1. slshmCla tecDlca. relembranoo a obra va- c wen, e Olilvl e,
tratamento é muito mais
dispendioso.

. liosa do homenageado ----. _

Bernardo lroowich em Jaraguá do Sul, on-

Veterinario encar- de serviI-a por 33 anos,

regado do Posto com� pastor, professor t\

laseilllenlo. Acha se em
festa o lar do casal
Anfonio Mahfud e de sua

Fugmann, de Ponta
Grossa, Weiss de Porto
União, Kuhr, de Massa-'
randuba, Weger, de Ca-
noinhas, Zischler,' de
Rolandia, H08sch, de
Castro, Volkamer de
Maringâ e Gehring, de
Guarapuava.
Compareceram ainda

34 delegados de comu

nidades.
As reuniões deverão

terminar ama-nhã.

exme. esposa, com o

nascimento de uma inte
ressante garotinha que,
na Pia Batismal receberá
o nome de Maria da
Graça.

Aliversárias. Faz anos

hoje a sra. Delaudina
Soares, viuva do saudoso
Martinho Soares.

Artigos para presentes
em geral, sempre noví
dades.

CASA REAL

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

.

gos à preços vantajosos
.

'

RIJa Mal. Deodoro 3 - Jaragua
���

Atenção Srs. Criadores e pro·
p-rietários de'·animais

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

ne Casa Real.

v Bolos
mais crescidos-

Botos
mais macios

Botos.
I!]Jg_j§/ôfos J

•

Bicicletas pare homens
e

. senhoras de procedeu
ele Sueca' - Alemã e

Holendez tem pera pronta
entrega a Case Real
defronte ao Cine Buhr.

Certas doenças são in-
curaveis, matando ou

".IE!!!!!!�!!!!!!I!Ie��:lEIi!!'I!Ei!i!lf====n===UEE!U::::E:;=ii��i iiliEEil'J

ml�I'I: r�'�'r;"5'--'- (SeI����I!\��!�'S' I_1-,�LJ.., Maleitas. Tremedeira ".

III - CORAM-SE RAPID'AMENTE COM - III
m "Capsu las Antisesonicas III
m Mínancora" I�
iii Em Todas as Boas Farmácias III
Iii É um produto lios Labol'Htórios MINAN( ;nRA I�
�I '- .Joinville - Sta. Catarina - III
!!!,::"=!:�ha;;;;u;;::;===:ii5!iiE 1�_i!=;:�t:�:i=n=U55iiii;i!

(

PARA FERIDAS,
ECZEM.AS,
I N F L A tv� A ç O E 5 I

COCElRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5 I E TC.'NUNC�, EXISTiU IGURL

,I
«» sabãLo (lVillrca Regl�trada)

Virgem Especialidade
dla CHAD WEIlIEl, HNIDHU§1[iliA[ 00,- JOllIDlvHlie f

recomenda�se tanto para roupa fina como para \oupa comum. :

s�6Á� ylRCt�
•••

,

ESPECIALIDADE

I
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