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ANO XXXII - JARAGUÁ DO RUL

-reuada Gráfica
dado em 1919 -- TELl::!"

Domingo 9 de Setembro de HJ, ....

o aumento do Funcionalismo e a

questão da Energia ·Elétrica
A vítima: O Norte Catarinense
Deve ser mantida a decisão da Reunião Econômica

A população do norte porarlernente as negocia- bléia o projéto de lei do
de Santa Catarina está se ções do empréstimo, re- sr, governador, abrindo o

agitando para dar apoio ceioso de que a maioria crédito especial de vinte
a decisão da Primeira da Assembléla fizesse do e cinco milhões de cru
Reunião Econômica do empréstlmo um «picadi- zelros para a construção
Norte Catarlnense propon- nho», desviando sua aplí- da linha de trensrnlssão de
do, ao govêrno do Estado, cação em óbras de recu- energia de Florianópolis a

para solução urgente da pereçäo econômica para- ]araguá, proposição essa
crise de energia elétrica, favores locais, com uma aprovada pela Reunião
e linha de transmissão de estradinha para Pedro, Econômica do Norte Ca
Florianópolis a Iereguä uma ponte para Paulo e tarlnense, que o chefe do
com o eprõvetremento da assim por diante. executivo torna realidade,
reserva existente na usina Tornou o govêrno . pú- solucronando essa cala
terrno-elétrlca de Capíverí, blico que dispunha de um midade que cada ano
Essa agitação e justa excesso de arrecadação no maís se acentua nesra

indignação popular tem corrente ano de cerca de zona, bem como o véto
sua razão de ser, em vista vinte e seis milhões e que parcial a leí que aumente ...;.. _

de, por uma manobra essa lmportâncta deveria o funcionalismo, véto es-

F'a':'I"aOm' os deputcrdos.. D.·.·.lu·z'. d.,!lS u
-. elss, os.agora já descoberta, a ser aplicada no problema se que pede maior preso JI Uu U

maioria da Assembléia, número um: a linha de para ser estudado a justa
t d t t tindiretamente, quer torpe- rrensmtssão de energia pretensão dos servidores d' P S· -D

. -,

e: auftu es ,oro es Dm
dear, ou melhor, já torpe- Florlenöpoils-Ieregué, de acordo com e situação O,'

"

.

d
. . _

N' f" d T
': Curitiba - Os esrudan-eou a proposrçeo. ão e preciso encarecer mencerre o escuro.

Contemos o caso como a necessidade desse em- A nós parece que.o di- Os deputados do prova evidente do seu va- res désta Capital orgení
ele verdadeiramente é. Em prendimento que, si não Iierna é esre: se os snrs. PSD, que fizeram parte da HORO apóio á importante saram uma grande pas
sua viagem ao Rio, o sr. for levado a rerrntno com deputados rejeitam o véto, Reunião Economica do reunião". seata, empunhando velas

Governador Irlneu 'Bor- a, necessérta urgência, não ha dinheiro pera a Norte Oatariuense, assim. Fernando de Olivei- acesas, como protesto
h centra o racíonernento denhausen obtivera do Pre- de5tr�irá um parque i!l- construção da lin, �, pois se expressaram sobre es· ra: ,"A realização ?o con-

'I 'I
'

defi-sldente Getulio Vargas o dustrlel que honra nao a abertura do credito em se conclaves clave dos mumorpros do e�Aer�la e e ,rica, e a_ ,

apoio para financiamento somente ao Estado de si não resolve o caso, o Waldemar Grubba: norte catarinense traduz cl�ncla da 1,lu�maçao pu-

de uma série de óbras de ôania Catarina, mas ao que se precisa é de dl-] "Como filho de Jaraguâ os
,
anseios das ciasses bliXa e perneu ar'drecupereção econormca, próprio Brasil e, vem nhelro, dinheiro que não \ assisti orguihoso a rea- produtoras, na preocupa- ,', passeata ecorr��entre as quais a ampliação afastar a fome e a rnlsé- pode ser conseguido com lisação de conclave norte ção de incantivar e ela. paclflcaf!ltnte, mas qua�, '

da' usinaq, de ßräcinho ria, que rondam os lares aumentos de impostos I catarinense de· acôrdos borar com 03 poderes pu- 051• �aOl estantes seT!s-(O I)
.

-..I_ •

d 500'on, A
I -: ;>'0 nr ""Z· _
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'

,.ç;, .' bl' .
_

'_ ,50 viam' na praça Ira-
nrnpresu; e a .construção .

ut:), maie.
,
e..:'�' v' ....pesso- ,p.Qr9�,. q.�w., -Q"" .� <l�_.. t.ar,m.unl�Jlll'lJ"s....e;_.L,b,q,\l&l, }�J!:....D�.Ji.YJl«;LG:I!9,�..Çl,_&OO: 't'I'e 'res """ätwt:fÍ"$'1t�'eX'ât,.._..,.,-",�--de uma estrada pavtrrién" -as só 09 norte catarlnen- ·corno 'é o caso desta zona, deveras impressionado normca do Estado pela,. n S', 5' '.. '. ".

fada de Porto União e se, quasi todos eles ope n�o vende e, não _pOde ler COlD os deba-tes ali trav�- p_9litica dá descentraliáä- : �ado� ·i!.le�raraJll, I�;;i��São Francisco do Sul, rários. elnda sua enuecao agre- dos,. faz�lJdo votos seja çao e da aphcaçao, �as v'

es a 1. um neçao Plu ven�fazendo convergtrpara um A politicagem entrou vada com mais esse tudo realizado para o bem rEl�das em favor. do. in-
. O

_ qU� pa.s�?� a .10 er

PO!to catarinense a pro- em ação' e resolveu 'torpe- encargo. e grandeza de nosso que- tElriOr' do Estado' .
I
çao a pOlICia.

,

dução da zona,' absorvida 'dar �sse projéro, apresen- rido' Estado."� ", ·ii���;l;!!8IÕ!J8S8.1atualmente pelo visinho tando uma emenda ao A ,solidariedade da po· Olivio Nóbreg·a:"Em
-

III. E'IA iEstado do Paraná. projéto de lei que aumenta. pulação do norte catari- boa ,hora o, conclave que N
-

irão para �.e eellRm v im
Começou então a maio'- os vencimentos dos ma· nense ao' sr. governador houve por bem o sr. pre-

ao
, .

!§! Pedimos aos se-
ll!1

ria da Assembléiá a difi- gistrados, não conlempla- pelo envi� �o yrojét,o que feito Artur. Müller reunir a Coreia I � nhores agenles do M
cultar a ação governamen- dos na reestruluração feita a�re o �re�lto de

. vm�e e todos os representantes. , , ; Córreio, nas diver-.
tal, iniciando a guérra a dois anos, para um CIOCO mllhoes�e cruze.'ros das classes produtoras. R�o - O mlOl�tro da � li sas 'Iocalidades onde � ,

com a celebre lei que não aumento geral do funeio- pa�a con,srruça� da hnha
I demon�trou . estarem to- Marmha de�mentlU os!. i temos assin.antes, o �permite a saída do govel'- nalisnto, que não somenle e o coraJoso 'velO ao au dos umdos p.ara a grAan- b?aros de ongem ,comu-. obséquio' de provi- III

nador do Estado-por mais absorvia o excesso, como menlo, bem como o Glpe!o I'leza, e feliCidade deste Dista de que o,s, dOIS cru- � denciar a entrega
Illl

de 24 horas, sem passGlr ainda consumia outro �os sors. devutados" sao povo da" zona.,'
futurosa

I zado�es .

adqUiridos pel? � imedi.ata dêste jornal.
o_ govêrno, etc. tanto, pois vai a cerca dE; Justos. e �em exprlm�(J do norte' �atàrll1ens�".. .

BraSil. �os "Esta?�s UDI- � A regularidade 'do
Diante disso, parece que 58 milhões de cruzeiros. uma sltuaçao de angustia." Pr?to�enes. ylelr:_a. do� Iflam pa!:t.lclpar da I serviço de entrega

o govêrno sJ.lspe'ndeu tem-I Agora chega a AsslC>m- geral. A esplenotda. reahzaçao guerra na Corelél. O pes- � postal evita o grandedo Coriclave -de �ar'a�uá, soai dos novos cruz�do' I§!
número de rec1ama-'

demonstrou o lDteress� res en!rega-se �os trelllQ,S i ções que lemos re-'
das classes representatl-' .nor�,éIJ�, destwados a � cebido, o que é de
vas do norte do Estado fam_Ihanzar,los �<?m o i esfranhar porquanlo Ipara os seus mais pre- e_9Ulpamento adqUIrIdo e! I a ex edição é feita
mentes flJ'oblemas-('J a tao log.o possa, voltdra sema�almenre.
presença do sr. Governa- ao BraSil com suas novas

�Im' . Ilui
dor Irineu Bornhausen é unidades, 1m�@@���@B�lnl

t:)ta, Catarina - S, 1.658

\

Mais ffôres para o Governador do Povo, A menina ti
.

que está contente com a escola ond'-'
�'" MOlha Il>le diz «Precisamos tornar as crianças cidadãos dignos do Brasil,» dI. I er. João

José d� Souza Oabral inaugurando mais uma ��SOld.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Secção de lavagem, depósito de 'lubrificantes,
:i ' combusffvel e acessórios. II

li Lubrificação-carga de Baterias etc. li
II CONSÊRTO - RBFORM1\ B RETIFICAÇÃO PE AUTO-· !I
ii

MÓVEL E CAMINHÃO. ii
II li
I! 11
li SERVIÇO RÁPIDO .E GARANTIDO IIL· .�....., .....

, ..,'-:-:)::;.-::==::::::::=:::===::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::.:b

t
Elsa Wagner Soares e Delau

dina Soares e Família, ainda conster
nados pelo doloroso transe porque
acabam de passar, agradecem protun
damente a todos que os confortaram,
enviaram flôres, corôas e telegramas,
por ocasião do passamento de seu

sempre enesquecivel esposo e que
rido filho e irmão,

Agradecimento

••tAI8. S••lIll
ocorrido día : 29 de Agosto em Joín
ville com a idade de 43 anos.

o

'Especialmente agradecem ao Rev.
Padre Orlando pelas palavras confor
tadoras proferidas.

. Agradecem tambem especialmen
te a todos os amigos' e parentes que,
assistiram ã. Santa Missa de 7°. dia,
que foi celebrada em sufrágio da Al
ma de Orlando Soares.

Jaraguá do Sul, 4/9/51;

'MI" •••IIl••elelal I;JB.�
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141

jARAÇJUÁ DO SUL' SANTA CATARINA

Livraria - Papelaria - Artigos para escritórios e

escolares etc. Fazendas e armarinhos em geral.
Lâmpadas Fhilips no atacado.

It UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PAR'" ... ·F ....
MíLIA E P"'R" A RAÇA, COMO
UM BOM AUXILIAR HO TR ...TA.
MENTO OUSE GRANDE FL"'GELO

USE o

Vende-se

13 entregar, contra recibo, aos encarrega
dos da fiscalização o documento queO Major Honório Alves de Castro, Inspetor Ge- fôr exigido, pera fins de verificação ou

rel de Veículos e Trânsito Público, no uso de suas apreensão;
,

atrfbuíçöes, etc. e, 14 acerar as ordens emanadas das eutori-
Considerando a indicação epresenrada pelo dades ou de seus agentes:Exmo. Sr. Deputado Dr, AchiIes Balsini; 15 _ zelar pela conservação da sinalizaçãoConsiderando ainda que a maioria 'dos condu- fixada nas vias públicas levando ao

rores de veículos que trafegam nas Estrades de Ro- conhecimento da autoridade comperen-dagem do Estado, não estão observando iI regra te ocorrencias que as tenham danifica-
fundamental de trânsito, que é a mão de direção: do ou que poséam comprometer o tré- .

RESOLVE: fego de veículo&-'i1as mesmas.
I - Transcrever as regras g-erais para Clrcu II - Os senhores delegados de Polícia

lação de Acôrdo com os ArtOs 3', 4· e 5' do Código transmitam instruções aos Sub-Delega-
Nacional de Trânsito:' dos e Inspetores de Quarteirões para

Art. 3. - O Trânsito de veículos de qualquer fazerem cumprir rigorosamente as re-
natureza nas vias públicas, em todo o território na- grus acima.

.

cíonel, excetuados os bondes obedecerá às seguintes III - A presente portaria deverá ser divul-
regras gerais: '- gada pela Imprensa, Esreções de Rádio

I( - A mão de direção será sempre pelo lado erc., p/que ninguem alegue ignorância,
direito. -

.

.

Inspetoria de Veículos e Trânsito Público em.

II - A passagem ii frente de outro veículo de- Florianópolis, de egôsro de 1951.
ve ser pela esquerda, precedida do 'avíso regula- CUMPRA�SE
mentar, retomando e condutor, em seguida, a mão.
de direção.

III - - Nos cruzamentos entre veículos trefegan
.do em direções opostas, cada condutor deverá dei
xar,' à esquerda, espaço suficiente para os demais.

, IV - Todo veículo que dobrar uma esquina . ii
esquerda só poderá faze-lo uma vez arlngtdo o pon-
to central do cruzamento.

.

Deverão' se epresentar na séde deste Junta de'

V - Quando, em qualquer circunstância, ee Alistamento Militar, no prédio da PrefeiJura Munícl-
enéontrarém dois ou rnels veículos em direções que pai, IJOS dias 24, 25 e 26 do mês de outubro do
devam cruzar-se, .passará em primeiro lugar o que corrente ano, afim de serem inspecionados de saúde:
vier da direita, exceto:

. a) Os cidadãos da classe de 1933 residentes neste
a) - se houver slnel lumtnoso no cruzamento; Município;
b)' - se houver guardi1 sinaleiro; b) Os das classes de 1932 e 1933, que procedeuc) :_ nos cruzamentos com via pública pre- tes de outros Estados helarn mudado seus domicilias

f�r!nci(Jl, .asslrn c1assifi<;_ad? pela repar-, para este Município, tendo comunicado sua mudança
neao reguladora do tränstto, e onde de residência de ecôrdo com o art. 113 da L. S. M.
houver indicacão reletíve à preferência·1 c) Os da classe de 1933 residentes nos MunicípiosVI - Os veículos que trafegarem transporran não tributários que não possam apresentar atestado

do passageiros terão prioridade sôbre os de carga; de residência mínima de um ano neste Município;
os lotados :5ô��e os vazios: os de mai�r sô.b�e 08 d) Os das classes enterlores que não tenham ob':'
de menor velocidade; os de representaçao oficial e tido adiamento de incorporação;
SOCarIOS públicos sôbl'e qualquer outro. e) Os ex-atiradores desligados no ano anterior na

VII ..:.._ Os socorros de rncêndro, de potícia e conformidade do § 2. do art. 55 (Ia L. cS:-M:;
ambulância gozérn de circulação livre, quando em f) Os da classe de 1933 que tenham optado pela
serviço .de urgência. nacionalidade brasileira; "

Art. 4. - A mão e contra-mão serão deterrni- g) Os ex-alunos do C. P. O. R. na forma do § t.
nadas pela autoridade de trênstro em cada locelídede. do art. 56 da L. S, M,;

Parágrafo único - Emende-se por via pública h) Os das classes anteriores que não se apresen-
� tôda rua, caminho, estré!dd ou pass.age� de domínio taram quando da convocação de sua classe na for
� público qualquer que seja a denomlnação, em zona ma estabeleclda pelo Decreto 28088 de 6/5/1950.
urbana, suburbana e rural. - Iunra de Alistamento Militar de Jaraguá do Sul, 4

Art. D. - E dever de todo conduror de veículos: de setembro de 1951.
1 - manter-se sempre na mão de direção;

,

2 - aproximar-se do meio-fio ou do acosta-
mento para deixar ou receber passageiros, ou qúan
do outro veículo tiver de passar à frente;

3 - não passar com o veículo à frente quando
estiver fazendo parte de corso;

4 - respeitar a sinalização de trânsito local e

rodoviário, eventual ou permanente, fixa ou executa
da pôr autoridades ou seus agentes, inclusive o sinal
convencional para acender aparelhos de ílumlnação;

D - parar o veículo:
-

a) - tôda a vez que a sua direção for in
. terceptada por outros veículos, forman

do cortejo; por préstitos, desfiles, .crlen
ças, pessôes cegas ou c/defeito ffsíco;

b) ..:... antes de atravessar, uma linha férrea;
c) - para dar passagem a veículo que con

duzir o Presidente da República, bem
com-o aos dos Corpos de Bombeiros,
embulênclas e eocorroe policiais, quan
do transitarem' acionando os sinais que,
lhes são próprios o.. tiverem a sua

aproximação advertida pelo guarda de
trânsito.

6 - fazllr o sinal regulameritar, com o bra
ço ou �om o aparelho indicador, sem
pre que tiver de mudar de direção, ou
ao aproximar-se de cruzamento;

7 - trafegar mais ii direita, com antecedên
cia, sempre. que tiver de entrar em ruas

dêste lado;
auxiliar as autoridades, policiais, quan
'do solicitado o veículo para evitar a

fuga de Iinquente;
9 - prestar socorro a acidentados;
10 - trazer consigo os documentos de ha

bilitação e de identificação; o de iden-
tificação do veículo, e os que fOl'em
exigidos por leis ou regulamentaIS re

lativos a profissão de condutor.
1 t ....;. apresentar a repartição de trânsito, pa

Fa as devidas anotações, os documen
tas mencionados no item anterior, den
tro de 48 horas da entrada em locali
dades d'iversas da de seu domicílio,
salvo se o fizer apenas p/atrave,sa.las;

12 manter o veículo em bom estado de
conservação e higiene;

ASSINATIJRA ANIJAL A que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus arti

Cr$ 35.00 gos á preços vantajosos.
GERENTE Rua Mal. DeodoroS - Jaragua

. Panlino Pedrj ��

I· ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�U U

H .lt� BIIlIO M.U8SI1 li
ii formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre H
11 Operações - Doenças de Senhoras - U
!! Cllnlca Geral. - Parto sem Oör ibii Alta Cirurgia com Aparelho de Anes,tesia Gasosa li

t:::::g�����E::.::::::�J

A .IFILI. SE APRESENT'" SOB
"'ÚMEIIAS FORMAS. T...'S COMO:

R.EUMATI 8.M O
E8CRÓFULA'S
ESPINHAS
F(STULAS
ú .... C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

.. ELIXIR 'JE NOGUEIRA"
CONHECIDO HA 71 "'NOS
VENDE·SE EM TOD'" PARTe.

Correio do Povo
Rua MI. Deodoro N. 136
Telefone N· 39 - C. Postal. 19

JARAGUA DO SUL
Santa Catarina

Automovel Renault "Iu
viquatre". Tipo Llmousl
ne, 4 portas, em estado
de novo.

Preço .c-s 35'.000,00.
.'�

.

Dirigir-se a Caixa Pos.
tal, 2 - Rio Negrinho.

PERDEU-SE·

Uma sombrinha nova,
dia 19 Domingo, no rragé
to Estrada Nova-Retorcida
até a escola Ribeirão Mo
lha.
Obséquio quem a en

controu entrega-Ia para a

professora Dna. Alzira Pí
colí, que será bem gratifi
cedo,

""'-"<!J��
Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando 'ua

FARMACIA NOVA
de ROBERTO 16 BORST.

ruirnin
o PARAISO DAS SEDAS E TBCID�S ·FINOS.. T

NAO SE ESQUEÇA . .+. Em Sedas e Tecidos Finos encontrará .

-

o maior Sortimento na CASA MARLY. 't·.

- Rua Mal. Deodoro N°. 6õ7 -

.

':
'

. PadrõefiJ excl1;lsivos' ." &§tamparia mo-
.

derna e variad.fssimjL
- Sedas Lisaa de

:J0-
�

dos os preç-os..
. .

���....��
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Crônica da Semana
, Euuênio Vilor Schmückel

NUNCR EXISTIU IGURL

P A R A F E R IDA 5,
E C Z E MAS,
I N F L A M.Ä, ç O E S,
COC'EIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5, E TC.

�@!@®Y@)@Y@)®!@)®Y@)@M.®®r@)@!@)@'i,®®r@)@!'®®y"@)@�I Tosse, Asma, Breequíte, Rouquidão, e . Reslriados
�

®) TODAS 1\8 MOLÉSTIAS DO ftPHRUHß RfSPIRßIÓRIO �
Encontram alfvio imediato com v uso do

I O.PE�TO�AI:�)I§�ON�E�.m�)J'�·� .B�A§!L �it.®@,;.®�®l®®i®�@).®@l®@.i.®@l®@.i.®@;..®@.l®@,a

Bntre o vasto nottcíãrfo a letrure da Carta da
internacionál que se der- Unesco e a .Declereçêo
rama diariamente pelas dos Direitos do Homem.
agências especializadas de É cruzada, como se vê,
todos os paises, figuram que revela alta finalidade
algumas noras de menor e que rransfere o problema
.ínteresse geral, escapando, da instrução, limitado até
por isso, ás letras gordas agore aos países, isolada- :1:::::::::::::::::::::::::::::::::':;:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::.:::::::.:::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�!i'��sr��m:�aIU�:�in3� 3!!� �een;:�ár::�e�;:;, u��:�:sn;� ii Empr. Sul Brasileira de Eletrecídcde S.A·, ii

taque, pare ocuparem os Outra nottele que noe ii JHArH.IZ::: JOINVIELEcantinhos Internos e obs- vem 'ás mãos e que' mes- iieuros dos jornais e revís- mo estando longe de di- ii Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque:
'tas, mas que nem por ís- minuir os esrabelectmen- ii Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa
so perdem a sua impor- tos,

.

as materias e os ii rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI
tância e seu lado ínreres- mestres americanos, apre-j] ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii
sante. As noticias víncu- senta-nos um aspecto pi PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS .LO- liladas nesta última quino toresco, dando-nos uma BOS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de n
zena do mês de Agôsro, idéia de como são minis- luz e força de qualquer capacidade. .

. iio mês terrivel pare as rrados e aproveítedos pe- A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de II��sç��a�::a���r:s�o�:�a� ���o�����s��er���:������' �"::::::::==�::�:�:::::::::::�:::::::::::::�:;::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Pque ainda provindas de volvido país do norte da
lugares diferentes, com- América. Em multo glna
pletarn-se entre sr, delxen- siano patricio, terá a no
do o austero problema ticia despertado uma pon
que nos aflige, com um tinha de orgulho. Revela
sabor mais deleltôso e nos o despacho que em
'quem sabe, houve mésmo recente -lnquéríto realizado
uma pausa de repouso em quarenta a tantas uni
para aqueles que direta- verstdades, a ignorância
mente estão ligados ao dos bacharele é espantó
alfabeto, a instrução e sa, citando-se pequenas
cultura da massa. Figu- cidades do interior erneri
rando a instrução, em cano como sendo as maís
nosso meio, como sendo populoses I dos Estados
a questão das questões. Unidos e que apenas um
para o, desenvolvimento quarto dos tnquerldos
do país, em que se empe- soube mencionar o nome
nhern hoje abertamente o dos quatros maiores ocea

govêrno e partículeres, é nos do mundo. Chegaram
de se sentir com as notí- mesmo a definir a pelevre
cíes, uma estranha sense- <delta»,' como sendo em

ção de elívto.. eVidenCian-j blema de aj;fremiação uni
do que nem tudo que se verslférle, e que o Egito,
diz oficialmente dos paises a Mandchúrla e o Cana
mais adiantados, corres- dá, eram' compreendidos
ponde a esplendorosa ree- como que pertencendo aos
lidade, multo embóra aco sistema de Estados da
berrado pela engenhosa e Europa. A terceira das
bem orientada propagen- noticias vem-nos da terra
da. Ameqida que avançam bandeirante, impregnada
os anos e numa época em de forte döse de locoslde-
que os países se entrela- de, dando-nosconta de

M I LH 0-ESçarn cada vez mais, gre- uni ser que aprendera nos

ças aos modernos e rá'l seus doirados sete anos,
.pídoe meios de comuní- os rudlrnenrcs escolares e DE PESSOAS TÊM USADO COM
cação, !O�. vulgo, a gentalha I que egöre, adulto, maduro. BOM RESULTADO O PCPUlt�ou li populaça, cria em e encarnlnhado na vida,
si a .menralídade da ins- notara que a sua ernpre- OEPUf\ATIVO
trução .

para enfrentar '0 gada doméstica confessa-

EL IX IR 911.redemoinho da vida mo va o analfabetismo. lnrrl- �derne.. vendo-se .não raro, gado com o caso, errege- I Slf'.'..IS ATACA rODO o ORSARISWtusexagenários nos cursos çe as mangas e põe -se a II

de alfabetização de edul- transmitir a moça, já
tos, a empunhar d cartilha quasi trintona, as Ierres
sagrada dó a - b . c, o do alfabeto e as opera
formulário Querido que ções da aritmética, com
conduz ao esclarecimento uma regularidade e lnsls
e ao êxito. A primeira das têncía acima dos próprios
noticias, a maís auspicio- estabelecimentos de ensl
se, sem, dúvida, é a que no. O caso, certamente,
diz respeito dO apelo di- causou estranhesa entre ELIXiR 914rigido aos paises filiados os que o rodeavam e pa-
"á UNBSCO pelo delegado ra justificar tamanha in
brasileiro Professor Paulo sistência, saiu-se com esta
Carneiro, em que pede se original resposta:- «Ué,
incremente a campanha como é que ela vai escre
para a alfabetização de l' ver para o namorado, que
bilhão de individuos, per- móra em Bragança? ».

mitindo-lhes dessa forma,
��������

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�.!!!!!!!�, � Farmacia Central tFábrica de Ferramentas Agrícolas �� DE CAK]J[,O@ HAFEJRMANN
�"A M A I SAN T I GA"DE PEDRO R�NG:EL

.' (
Estrada Jaraguà Esquerdo. .

I
Av. Getulio Vargas, 218 '- Jaraguá do Sul - S. C.

!JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA Drogas nacionais e estrangeiras, enco,ntra-se,
•

a disposição do distinto público, apresentandoExecuta-se qualquer serviço de ferramentas

I
serviço criterioso e Precos Módicosagrícolas para uso de lavouras, como:

S.,viç��;��:':::�;n�:��'a�::de��i�:lq�:::,di�I�:::==:�

(.'�I::=M·'ÃPAS'-'''··'':'·-::W'---'·''····''T:::1 LO�e������t�a�I��d���RA
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-

ME o n. 1, 2, 3 e 4

t· O S C d B I d Md' Proteja a saúde de seus filhos e a ::.ua própria!: e' anta atarina" o rasi e o un o,: Evit�rá muitas doenças e poupará dinheiro em
: para uso das escolas. ! remédios

'I:
Do Brasil, 'das Américas e do Mundo, para :

: viagens e alunos. . : Comp�e hoje mesmo, uma LOMBBIGUEIRA
: _ VelJdem-se na

. _,. � •
MIUMeOR! par:! bO seu' tiIhinMh�.: SOCIEDADE ORÃ.PICA AVENIDA J.,TDA. : E. 'um produto dos La oratórios mancara

: "" .'

: I· - .IOINVILLE: '.:l:;.:;.••.•.•ft .::, ,. �: ••••••••••", ,:;,••.;:•••� 1.1 _

: VY88�'��s8;�.;ÍT...

����
. f FEHJRAJRIA 1f
, 1 Consêrto de carroças, troles, etc. I
,

!§ Ferração de cavalos' (
.; tt. Rua Ex�. Harry Hadlich - Taraguá do Su�,).1f,j�"""ae: .... ��� ..._ .....����

BOM PARA TODAS AS IDADES

BIOTONICO
FONTOURA

o FiCIldO, o Baçt', o Coração, o
Estomago, os Pulmöes, a Pele

Produz Dores n()s 061.íOe, Reuma·
tlsmo, Cegueira, Queda do Cabe
lo Anemia, \) Aboi·tos,

Ccnsul1:9 o m�Gjco

etome o popYlar depurativo

Inofenaivo ao organismo. Airada
ve' como um lieÕr. Aprovado co.

mo auxiliar no traumento da SI.
FILIS. REUMATISMO da mes

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

VENDE-SE

. Por preço de ocasião
2 armários novos.

Sendo t para cozinha e

outro para dormitório.
Venha ver a Rua Cál.,
Procópio Gomes 856

•••.�j::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�•••

ir Peç-a sempre '"i!

II CAfÉ BAUER II
ii ii
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�
�. Pro�utos �
� ANIAIIKCA �
� B�bidas Boss Ltda. �.
i!).IN","",��.IN.IN�.IN@:

écnico norte-ame
I iCtlnó auxiliará a

agricultura brasilei
ra

Washington - Fred A.
Thompson, especialista'�
gricola, embarcará esta

(

semana para o Brasil a

fim de treinar instrutores
em conservação do solo
e drenagem no Centro
Nacional de Engenharia
Rural "_a Fezende Ipene- .

ma no Estado. de S. Paulo.
Thompson, que repre-

sentará o Departamento de
Agricullura norte america
no, assumirá esse posto a

pedido do governo brasi
leiro, sendo o quarto téc
nico do Departamento en
viado ao Centro Brasilei
ro de Treinamento, sob o

Programa do Ponto IV.

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Agosto 1951
MSM
I U U
FXV
SYS
RKD
URS

05 portadores dos
títulos em vigôr que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente

. o capital garantido.

Escrit6rlo de S. Catarina
. Rua Felipe Schmídt, 17
Sob. - FLORIANÓPOLIS

Agente em Jaraguã do Sul

Edmundo Afonso B8tbl

I SEDE SOÇIAL
RUA DA ALFANDEGA, �l-ESQ. QUfTAHDA

(Edlfido Sulacap)

RIO DE JANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BELOS E DEMAIS

AfECCOfS DO

AUX. TRAT. SíFILIS

IMPUREZAS 00 SANGUE '1

fLllII Bf 80Ul18A

T.ffl;IICO CAf'ILAR

POR E)CC EL E NC I A

Legitima

Homeopatia�ehwahe»
Em qualquer dlnamlsação

V.S. encontrard com o

representante

Pedro Maximiliano Perfeito
Corupd Santa Catarina

. não deve faltar em casa alguma

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


