
I •. ,

o sr. GoVetnddól' lrih.eU, I,ii Justiça, contra ,a .pro ....
"

11
- '.',"

" recorreu isto é, as tabelas anteriores à promulgação da Lei

t�
lU.... Lei, por pelo Legtslattvo.

conside.��la inconsfi,1il�ló'" �o.) A organização de tres folhas distintas de
Não obstante, o Govêrno do Estado deliberou pa{famento: a primeira - incluindo oe v�ncimentos

as -medídae seguintes: antigos, apenas; a segunda - com a diferença do

.

aumento já atrasada - isto é, a partir de 1. de
10.) O pagamento em dia dos ve�clmentos do

I Julho, até setembro; terceira - a diferença do au-

funcionalismo, de acôrdo com as enngas tabelas, mento daqui por diante. '

3°�) A diferença do aumento tanto a atrasada
como a por vir, ficará congelada 'e será paga, de

acôrdo com os recursos do Tesouro do Eetado,
sendo certo, ao que estames informados, de que

presentemente o erário público não comporta êsses

pagamentos.
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/

GERENTE
PauUno Pedrl

Cortando Sem p r e ••• Ilctcs Bc Ilctíclcs
Dando prosseguimento tal Nereu Ramos, no bas da Lei Orçamentä- de solucionar o «ímpas- O senador Alberto o equilíbrio financeiro e

à campanha de oposí- qual, como em todos os ría sofreram os mais ín-: se». Ao contrário' de Pasqualini prohuneíou bem estar social. Deverá
ção sístemätíca destina- nosocomios movimento criveis cortes. Robin Hood e de outros seu quarto discurso. A ser buscados lucros e

da a deturpar a Iecun- de doentes tende a au- E por que tudo isso? heróis que conhecemos oração do petebista gau- rendimentos através de
da

_ administração do mentar e que, atualmen- Facíl é a explicação: na infância, os rapazes cho aprofundou-se no uma base mais sólida.
,

Governador Irineu Born- te encontra-se comple-I obtenção de meios para do PSD resolveram tirar historico dos periodos -x-

hausen, os deputados do tamente lotado foi redu- que o aumento- possa do pobre para
- dar ao inflacionários, no senti- O presidente da Re-

Partido Social Democrä- zida de 150 mil cruzei- ser concretizado, já que, rico. Nem só de pão do de patentear seus pública aprovou o pedi
tico, aqueles «bravos» ros para apenas 55 mil conforme provou o Go- vive o homem um títu- inconvenientes, dlseor- do do administrador ge-
que' tamanho alarde cruzeiros. vernador Irineu Born- lar «de repartição, não dando, «in totum», do ral do Plano

_

Salte quo
provocaram, grítando 'A Maternidade Car nhausen, o Tesouro de poderá ele viver, sem o seu colega de partido encaminha solicitação da

pelo aumento do funcio- mela Dutra, em vias- de Santa Catarina não está consumo de «presuntos» Alencastro 'Juimarães, Rêde Viação Paraná
nalísmo público, foram conclusão, tambem en- capacitado' a ocorrer «carne de porco»,. e ou- que há dias criticou Santa Catarina, no sen

autores de absurdas trou no «penteIíno» com uma despesa orça- tros apetitosos pratos aeerbamente o govêrno tido de ser posta à sua

emendas à Lei Orça- pessedista. De um mí- da' em mais de 60 mí- que integram um car- e notadamente o Minis- disposição, por conta da

mentäría do Estado, con- lhão e quatrocentos mil Ihões de cruzeiros. Fí- dapio» selecionado. tro Horaeie Lafer e sua dotação orçamentãrta
tendo elas, cortes à di- cruzeiros, a verba foi nalmente, 'a bancada diretriz eeonomica fínan- própria, a importancia
versas verbas destinadas reduzida para quatro- pessedísta índíeou a (Do Di6rio da Tarde) ceira. Sustentou o ora- 'de Cr$ 10.000.000,00, ne-

à aparelhar nossos hos- centos mil cruzeiros.
,

«fonte» financeira, capaz dor que a inflação não oessãria à execução do

pitais, maternidades, ca- No Abrigo de Meno- poderia ser consequen-I programa de
. trabalho,

sas de correção, etc., res existem nada menos, . cia de um aumento da no corrente exercício.
do material considerado do que-150 crianças em'Dr' LU1·Z de Souza renda produtiva, mas ao __x-- '

índíspensavel ao perfei- fase de desenvolvimento -.
'

_

_ 'contrário renda impro- Belo Horizonte. - O
to funcionamento. dessas e que, por Isso, carecem

'

_' . _
_ ",'

_, dútiva. Salientou, ffnal- proprletãrto de uma agen-

--!fIs�:mº��o,aä�iS��i:-';�éê}il�c���Jl�;r�� ���. in�nt���d:�dlJq�& .: ,�:t�I���,: ���do_ :���' r�oi �,��tÖ'�fulf5j?�:��,a- �� �ia'J���;:ecf��'tg,ed�e�
porcíonar às pessôas verbas, para as cinco mo. s�� dr. LUIZ d,e. Sou- : tocante à inflaç&o é imprensa e -rédio, da pes-

.. que, nelas vivem. uma refeições díérías e elas ze, dlgno Se�r�tarlo da '

tímida 6 quasi omissa, e soa que foi premiada com

existência melhor, sua-j servidas, foi destinada a, ôegurença Públlce, que I de modo" negativa, 'en- Cr$ 1 500.000,00, da Lo-

vísando em parte, os irrisória quantia de 9 equi veio re-yer os seus ,\ quanto se procura evitar í�ria Federal. A extração
seus sotrímentos 'do cor- cruzeiros. mumeros amigos. : o déficit. Acentua qua o verificou-se .hé verlos dias

po e de espíríto• .' Serão aquelas pobres É pare nós um grande .. primeiro .dever do go- e o felizardo ainda não

Ao ínvéz de emendas, crianças submetidas a : verno -é sem dúvida por deu sinal, de vida, sendo

o PSD, ·po.del'ia apresen.- um regime de «diéta», prazer registar 'ião ilustre
• em ordern as finanças ö bilhete contemplado de

tar a Casa' um substitu- proporcionando assim, visita, ainda mais que,' ,

<lo país, sem o que serä número 21738.
tivo ao projeto Gover- melhoria .de vida aos pelos seus serviços pres- : impossivel a execução de -x -

namenta!. O resultado beneficiados pelo vu-
tados a comuna como qualquer plano. Critica PARIS. - Faleceu em

seria o mesmo, pois, as mento, 'aos chefes de vereador, Presidente da ;
o método de classe que Versalhes, no seu castelo

mendas deturparam no repartições para a com
Câmara e agora grande o de Belevue, a antigae , . �

.

-

,
-

colaborador da adminis- mO,ve o process perma-

completamente., :' pra, em maior escala, I nente de financiar o de- rainha Dona Amélia de

A Agricultura foi se- de manteiga, mêl, vinho tr�ção do sr. Governador senvolvimento economico Portugal. A viuva de

.. veramente atingida pt;llos português e gôzo de um
Irineu Bornhausen, tornou- do país e a criação da Dom Carlos, que contava

'«cortes». A verba des- fim de semana mais,se credor da admiração riqueza nacional, desva- oitenta e seis anos e

tiriada
.

a aquifllção de agradave!. de todos os jaraguaen- lorizando-se o tlinheiro. estava atacada· há tres

maquinârio, agticola, de Dos presidiários foi ses. O empréstimo compulso- semanas de
-

anginci do

150· mil cruzeiros, foi cortada a verba para a
As homenagens dos

.
rio. poderia .ser um ex- peito, expirou calmamente

'reduzida para apenas confecção de suas rou- amigos e da populaçãQ, ,pediente num período depois de r.eceber os

50 mil cruzeiros. pas, Não cortaram o de inflação aguda, mas últimos sacramentos da

50 mil· cruzeiros para pano, cortaram a ver-

C "d I S f d T
I sem outras medidas com� religião católica.

comprar «maquinário ba. Sem verba não po- nnsl 8ráv8 a' a ra o
.

ngo plementares, sendo ape- - x-

agricola». . . derâ haver pano. nas o d�slocamento rias RIO. - O presidente
-'

Enquanto isso aconte- A Policia' Militar do dificuldades' para o· fu- da República vetou, total-

ce, os agricultores e-as Estado distribui aos seus De regresso de uma I Expansão
do Trigo, de· turo. O tempo, agora, é mente, por ser contrário

Associl:lções Rurais de elementos, anualmente, viagem aos estados do clarou à imprensa que um fator desfavorável aos iQteresses nacionais,
Santa Catarina, recla- tres fardamentos, tres sul, onde esteve exami- apesar da . estiagem, ca- porque dia a dia o custo 'o decreto legislativo que

mam, com insistência, pares de calçados e nando a cultura do trio' jos efeitvs se fizeram da vida e as dificuldades concede auxilio às iodus

do Governo do Estado, igual número do neces- go, a construção de ar- notadamente sentir em se agravam. Todos de- trias que se instillarem

'meios que facilitem o sário 'para a cobertura magens e a instalação Santa Catarina, espet;a- vem meditar enquanto é em cada região geo-eco-
'

desenvolvimento dêsse intfma do corpo. ,Pois de uma colonia no mu- se uma safra comercia- ainda possivel mudar o nomica, para a produção
importante fator de nos- bem, para tudo isso, Te- nicipio de' Curitibanos, o vel de 300 mil toneladas, cursO das águas. Mas, se de inseticidas.

sa economia. ceberâ aquela· corpora snr. Itajiba Barlante, ou seja, mais ou menos não o fizermos rápida e -x-

E ainda falam em me- ção·Militar, com o corte Diretor do Serviço de igual à do ano passado. resolutamente, afirmou o RIO. - O sr. Getulio

canização da lavo,ura ... das verbas, mil cruzei- senador Pasqualini, se- Vargas, recebendo umo

A verba para a aqui- ros por ano «per capi- •• remos todos inexoravel-, delegaç�o da Asso�iação
!!lição de material cirur- ta».,

. Filha adotiva do casal Lau- mente tragados na mes- ComercIai desta Cidade,

gico etc., para o Hospi- E assim todas as vér� ma voragem. Assinalou reafirmou não ter o seu

E t.l d' f8"ro 'Santa' Catarl1na
reano 'reclamada pelo pai �ilh{���r1l� }e� 1�E:�� ��;��nt�r �s���:��os. de

S ,raua 8,,:1 João Pessôa. - Surgiu da menina com uma 1951, de cêrca de 15 -Disse que. o governo
. ,agora um caso em torno petição em Juizo, afir- bilhões de cruzeiros, as apenas deseja colher me'"

O Governador Irineu Bornhausen recebeu, à da filha do saudoso mé- mando que MlIria Socor e nissões nAsse. p,eriodo Ihor arrecadação,. mediante
proposito dos serviços de término de construção da dico Napoleão Laureano. ro foi entregue ao ,casal fo-i �lem de 9 bIlhões, uma fiscalização mais

Esirada de Ferro Santa Catarina, o seguinte des- Laureano para educa-Ia e ocasIOnando, em 1.946, eficaz.

pacho do sr. Dr.; Getulio Vargas, Presidente da . HJ temp08, o casal que o r:nesmo a registrou um �umento, do custo

República: adolou I.:omo filha a me- como fl.lha. sem o seu de v�da, de 1�4%, em

Governador Irineu Bornhausen nina Maria Socorro dan- consentimento. ['eIRçao a 1.942.

Florianópolis, - SC, .

do-lhe legitimidade no É de parecer Iq�e os

Tenho prazer, com.:nicar recomendei ao mIDl!)- Registro Civil,' -tendo O processo t'oi distri- aument.os de salanos e

iro da Viação assl:lnto referente término construção comparecido várias teste-I. buido ao cartório do Juiz vencimentos, assim como

Estrada de Ferro ,Santa Catarina pt, .,Cordiais Sau- munhas, inclusive o ex- da Segunda Vara de I p'llticipação dos tra·

dações.
. ,

senador Adalberto- Ribeiro.1 Registro Civil, balhadOI'es nos lucros

(Ass.) GETULlQ,��RGAS Apareceu agora o pai . I' das empresas, não falão
, f

-x-

CHICAGO. - 'Astro
nomos e fisicos compu
taram, a idade do univer
so em lJ ii 6 bilhões de

anos, segundo William G.

Po"ar�, diretor e�ecutivo

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A 5 f'F I L I S.
t UMA' DOENÇA ORAVISSII"tÄ",

,

"MUI,TQ, l'ERJOOSA PA",A, 'A FA'; ,

Mi'LIA E PARA ARAÇÁ, OOMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO otSSE O'RANDE FLAGELO

USE O

B.� 11••0 'MMI.III ' '_

� , � I'
•

'<í������
tO.8& nAS 'TINTAS,l

JA MAIS ANTIGA 'CASA DE JOINVILE f
,

Leva ao conhecim�nto da' praça que i'

1
fechou f!ua .f,iIi,aI, d,est,a CIdade, agrade,cendo �
a preíerêneta que sempre lhe foi d.a d a e
continuando a disposição de sua amavel Ire.

, guesia em Joinville. á RUA DO PRINGIPE
860, onde com prazer recebera ordens.

"

.kElIEfSl
Tintas para Pinturas de Casas, Móveis;

-Maquinas, Caminhões, Automóveis, ete.
Tintas a Óleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água
Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas

- Lã e Algodão, 'Cera e Óleo para soalho,
l\;f;assa para janela.

'
,

� , -;I

MAT RIZ: ,c'

RUA DO PRINCIPE; 'S60, -' J O I N V IL I"',

.
j'

•
; 1 • ,. �� "I

I,lder do CO�6,fClo de nnlaB
' '. .

ForlJl_cJp p,e!� Faculdad� d� Medicina de Porto Alegre

Operações --- Doenças de' Senhoras ---

CURlea Geral ,- 'Parlo sem Dör , _

.

Alta Cirurgia COm Aparelho de'Anestesia Gasosa

Consultório e Residência:"
'

Jaraguá do SuL:""" Rua Benjamin Constant
ex-residência do'Dr. Luiz de Souza,

rábríca de FerraDientas Agrícolas'
Estrada Jaraguà Esquerdo , .

JARAGUA DO SUL '_ STA. CATARINA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De ordem do Senhor Prefeito Municipal, tor
no público, para conhecimento dos interessados,
qUß-._até 'o dia 15 de Novembro de 1351 ás 16
horas, ésta Prefeitura receberá propostas, para ex
ploração do serviço de Bar, na estação rodoviária
desta cidade.

ÜS concorrentes deverão apresentar as pro
postas em duas vias em envelopes fechados.

As propostas não deverão conter vícios de
qualquer natureza.: que possam suscitar dúvidas Edital N. 3�Ö68, de 17 10-lH.
tais como emendas, rasuras, entrelinhas, etc.'

-

Edmundo Hartmann e
Os interessados deverão entregar as propos- Herra Paulina Augusral

tas na Secretaria da Prefeitura, mencionando a Romig
'importancia na oferta e trazendo na parte externa
do envelope, os dizeres - . "CüNCüRRENCIA PÚ- Ele, brasileiro, solteiro,
BLICA" BAR RüDüVIÁRIü. operário, domiciliado e

o. prazo maximo da concessão será de 3 anos.
residente nesre distrito,

As propostas serão abertas no dia 17 de e.m Ribeirão' das Pedras,
Novembro, ás 15 horas no Gabinete do snr. Pre- filho de Te�l� H"rlma�n;
feito, em presença dos proponentes ou de seus EI�, .brasllelra� .S?ltelra,
representantes, I dOf!1estlca, d0":llclhada e

Á Prefeitura assiste o direito de recusar todas resld�nte em RIo do Tes

,as propostas, caso nenhuma delas satisfaça os to! filha de C:arlos �o-
interesses da mesma.

' mlg e de Mana Romlg.
.

Quaisquer outros esclarecimentos, os -interes- Edilal N. 3.069 de 18.10-51.
sados poderão obter nésta Secretaria todos os dias Edmundo' Pfau e

'

üteía, durante as horas do espediente. Rona Persuhn
Secretaria da Prefeitura Municipal de Jara

guá do S'Il, em 25 de Outubro de 1951.

OCTACILIO P. RAMOS
, Diretor do Departamento do Expediente

Ele. brasileiro, solteiro, E para que chegue ao co-
'

motorista, domiciliado e
nhecimento de todos, mande]

residente nesta cidade, á passar o presente edital que
rua Abdon Batiste- Fun. será publicado pela impren
dos, filho de Guilherme sa e em cartório onde será

Pfau e de Ida Pfau. afixado dut ante I S dias, Si

Ela, brasileira, solrelre, alguem souber de algum im

doméstica, domiciliada e pedimento acuse-o para os

ld r t'd d
• tins legals

.

..res I en e nes a CI a e, a
IRENE PEDRI GUNTHERrua Quintino Bocaiúva,

filha de Henrique Persuhn Oticial
e de Adele Nagel Per-] _ __._ __ _ .

h ..,
_ _ _ - .._ �:.';.s un. ii, ::

.

ii Tome o saboroso !!

Edit���:�07�u��t�8.�O-51. I! C A f É B lU EH I!
Use May i!

.

i!

C PA s PA Mi PA lR·m ��5?!r:�:!?�:��;:�� L�::;;;�:J '--O-r-.-W-a-.I-�-e-m-i-ro-·-.-M
..

a-z-u-r-e-c-h-e-n-
...•

�
do Duarte e de Lidia ·ea.a 81 .a'8.-

o PÀRAISO DAS SBDAS B TBCIDOS FINOS
. Duarte. Duas bicicletas refor- Rua Mal. Floriano n. 152 _ JARAGUÁ

.

.

NAO SE ESQUEÇA Ela, brasileira, solteira, madas, sendo uma para
Em Sedas e Tecidos Finos encontrará' doméstica, dornlcíllada e homem e outra para se- Clínica geral médico - cirurgia de adultos e creanças

o maior Sortimento na CASA MARLY.

í
residente nesta cidade, á nhora. - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Rua Mal. Deodoro N°. 6õ7 - rua Presidente Epltécío ]' Ver e tratar a Rua - Indutotermia '- Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo
PA fllh d C I Of

. Raios Intra-vermelhos e azuis.
Padrões exclusivos, Estamparia mo- essoa, 1 li e er Mal. Deodoro, na IC1-

.. .... ....__

derna e variadíssima - Sedas Lisas de to- .i
Leopold May e de Frida na ds T e o d o r o J o s é

dos os preços. -

.JJ
Iensen May. W.o I f, nesta cidade.

>

.

'

:

mecânicos e

1·.g .. prä'ticos.
.;ii! .cC < ,

;; 9 _ Ü JOSE M. MUELLER & CIA. LTOA.
CCNTEM ;:iIWl': ..... -

- .. � '2 o� .
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Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,
lj combustível e acessórios.

=1: I Lubrificação-carga de Baterias etc.
I .

fi CONSÊRTO - REFORMA E RETIFICAÇÃO DE AUTO-

·n MÓVEL E CAMINHÃO.
ii

II ::
:: SERVIÇO. RÁPIDO. E GARANTIDO. liii ..

�::::::.:::::=:::::::::=:::::::::=:=.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::.ji !!-.......i;;....................__...... .......... õiiõõi:

Edital de Concorrência
Bar da, Estação Rodoviária

CALCADOS

I R G O
são '08 melhores e mais baratos

PRODUTOS DA :

INDÚS.TRIA DB CALÇADOS OOSCH IRMÃOS S.A.

CAIXA POSTAL 11

JA R A G U 4 .

O O SUL - Sanla Calarina

ARSENIATCl. V'ANADATO.
F6sFORO, CALCIOI ETC

TÔNICO 00 CÉREBRO
rclNfeo DOS IIIOSCULOS

o. PálidO•. Oepaupetedoe. .....

tados, AnêmiCOs. Mies que .....

Magros. �Ianças raquftlcas re-
-

.

'

.,
�eb8rão a tonlfiOtlÇêO coral do

organl.mo c tim o

SANGUENOL

Registro Civil'editalN:3.071,de23.10-51;
. Henrique Butzke e

'Irene P. Günther Oficial do Helga Benthin
Registro Civil do r", Distrito Ele, brasileiro, solteiro,
da Comarca Jaraguá do Sul, alfaiate, domiciliado e re

Estado de Santa Catarinà stdente neste distrito, em

Brasil. '{Iaragué-Alro, filho ce
Faz saber que comparece- E�ilio. ßurzke e de Hed

ram no cartório exibindo os wig SIewerte ßutzke.

documentos exig�dos pela. lei EI�, .brasileira! .s�lteira,
afim de se habilitarem para domestica, domtelllade e

casar-se: residente nesre distrito,
na Barra do Rio Cêrro,
filha de Emilio Benthín e

de Anna Benthin.

Edifnl N. 3.072, de 23-10-51.
Marcus Adam Raboch e

ôelly Bruch
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiciliado e:

residente nesta cidade, á
rua Abdon Batisra, filho
de João Raboch e de
Elisabetha Kunkel.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito,
em Rio Cêrro, filha de
Gustavo Bruch e de Gui
Ihermina Krüger Bruch.

A Comercial Ltda.
Advocacia - Contabilidade - Seguros
• Planos econômicos'e cóntâbeis de en

tidades come�ciais, industriais, agrícolas e civis
de fins econêimicos.

• Elaboração de contratos e escritas -

,Declarações de firmas individuais e coletivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais
de escritas ,.. Impôsto de Renda.

• Fuzões, enjlampações e alterações so

ciais - Modificações de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
mitas para lançamentos relativos as fuzões,
encampaçõeR, alterações'emodificações sociais.

• Distratos sociais - an celament o de
firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativos s liquidações.

. • Perícias judiciais e extra-judiciais - Re-
visões e Parecer - Assistência técnica contábil,
jurídlca e fiscal.

• Assuntos trabalhistas - Naturaiizações -

Defesas fiscais - C.obranças ' Serviços comer-

ciais em geral.'
.

• SUB-AGENTES DA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fôgo - Transportes .. Acidentes Pes
soais e do Trabalho - Automóveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Rua 'Mal. Deodoro, 136 ,- Caixa Postal, 19
- JARAGUA: 1)0 SUL �

t Agradecimento
Profundamente consternados,

comuntcamos a todos oe parentes, ami
gos e conhecidos o Ialeclmento de nos

so querido esposo.. pai, sogro e avô,

Augusto
.

Germano Haaemaan
_ ocorrido dia 15 do corrente, com-a

idade de 62 anos, 2 meses e 27 dias.
Agradecemos a Iodos gu� nos en

viaram corôas e flôres, e tarrlbem aque
les que nos prestaram auxilio e consolo
no duro transe e que acompanharam o

falecido até a sua ultima morada.
Especialmente agradecemos ao Rev.

Pastor Schneider pelas palavras coníor
tadoras proferidas em casa e no cemi
tério.

Iaragué do Sul, 23íl0/51.
Familla Hanemlnn

I fIO Slo. Bento �D SII
I Vende-se uma' Loja de
Tecidos, Armarinhos,' Per
fumarias e Bijouterias
instalada em ótimo pon
to da cidade. Bôa íregue
zia.
Cartas á:

.

LOJA ALiGE
São Bento do �uL

FRACOS E ANÉMICO$ I

Lampeões de Kerosene
"ALADIN" e outros tipos
tem sempre em stock 11

Casa Real

Tomem: ;
. VINHO .cREOSOTADO
"SILVEIRA"

IIaprtpIe_kiIIur:
To...
R.JriadO.
Bronquita
Escrofulo••

,__,'ColtV.I••cenç••
VINHo' CREOSOTADO
t UM GERÀDoR � SAÚDE.

o ANJO PROTETOR, DE SEUS FILHOS É A

. LOMBRIGUEIRA MINANeORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
.

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONPOR
ME Q n. 1, 2, , e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a �ua própria!
Evitará muitas doenças e poupa�á dinheiro em

.

Iemédios

COOlrre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
.

MlNANCORA para! o seu, tilhinho.
E um produto dos Laborat6,rios Minancora

. - OINVILLE

..---_ ...... --""�����....-�

r'-Farmacia Central I� DE CARLOS HAJIE'ERMANN �"A M A I SAN T I G A" �
Av. Getulio Vargas, 218 - Jaragná do Sol - S. C. �
Drogas nacionais e eSfrangeiras, encontra-se, �
a disposição do distinto público, apresentando �

serviço criterioso e Precos Módicos �
,

����.�����

!Í':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::....::::::::::::::::::::::::::::::::�
.. " ..

H AUTO JARAGUA S. A. II
ii Indu'stria e Comércio' !j
:: !:

II OFICINA -

Serviço "FORD" II
ii _:E�:!l��aro �A:�WR�Z��O_ [I
ii !I
:: Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ::

it - Lavagem - Lubrificação - Car.ga de Acumu- ii
!: ii

ii ladores e Cons�rto de Pneus. II1: Esta oficina está instalada em condições IIii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou f:
li . reforma em seu auto:nóvel ou caminhão, bem il,i.. CGmo retificação de motores etc...

-

ii Todos os serviços são ,executados com iiii esmero, .por competentes profissionais e a pre.,. ii
ii ços razoáveis. Também dispõe dt! sólda elé- II·ii trica e oxigênio. ij
�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::&
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CRUZ x ACARAI
IMPUREZAS DO SANGUE;;

'fLIXIB·Bf 1061fl8A
;

AUX. TRAT. SlfU...1S

Diretor: ARTUR MULLER - Gerente; PAULINO PEDRI Irnprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
'CAIXA POSTAL/19 :- Administração:' Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39

ANO' XXXII JARAGUÁ DO -SUL - DOMINGO, 28 de Outubro de 1951 - SANTA CATARINA N°. 1.665
I

de Estatística L·O C A� I· S'
Publicações. do Recenseamento Geral de 1940 Falecimento. Faleceu dia nha Benkendorf, dileta fi;- charowskt com e erra.

26, na Estrada Nova, o lha do sr. Alfredo Ben Eoltnda Ferreira da Silva;
A ôecreterle Geral do de os dados dos Censos sr, Miguel Koch Iuníor, kendorf, residente em Ne- Ltno TorineIli com a srta.

Conselho Nacional de Agrícola, Industrlal, Co- com a idade de 30 anos, reu Ramos. Na mesma Herra Hornburg; Hellmuth
Estatistlc3,. diretamente mercíel e dos Serviços, deixando viuva dona Leo- data o sr. Leopoldo Sei- Struz com a srta. WaHy

, responsavel, a contar do referentes ao ßresí! (Vo- nida Kanzler Koch e um del, proprietário, estabele- Hornburg e Oscar Henri-
mês de Março de 1949, lume III) e -os do Censo filho menor. cido com Arbori & Plo- que Gõrísch com a srra,
pela ultimação dos trabe- Démogräfíco relativos aos A familla enlutada rlcultura em Corupá. Clyrnene Iulíere Ferreira. CURITISÀ.-:' Ás�'tlmilllhos eenstrãrlos de 1940, Estados do Ceará, Per- «Cortelo do Povo» apre- Dia 3, faz anos o er,

Enlace Ferreira-Gösrich� Rea- as . funções de secretário-está I?rR"moven..do em s�is nambuco, Bahia e' Rio senta os seus pesemes. Sérgio Thornsen, indus
llzou-se ontem o enlace da Viação e Obras; ô sr.�té:lphs 'sucesetvas, a dls- Grande do Sul. A I 'á" F

. trial nesta praça.
/

..,

I d ,'1 H C bIt' Po Ã

tfibuição das .publícaçôes A Secretaria Geral do .

n vers nos.
. �� anos A 'todos os entversa- rnatrímonte a gen I ee- ugo a rar, an Igo ere-

referenres ao Qúinto Re- C.N.E., ao ensejo da h_OJe. a srta. Fldeha. L�n: riantes os votos de feli- nhorlra Clymene Iulleta féUo de Londrina.
, ': .'"

censeemenro Geral do, remessa' do segundo gru- zr, filha. do sr. <}Ialdml cidades do "Correio do Ferreira, filha do falecido
'

-x�
"" 1-

Brasil.
'

po do plano de divulga-. L. .Lenzl .. Amanha. o. sr. Povo":
' lullo Ferreira e de Dna.: .RIO., - Termi�ôU{JJí

, A prlmelrà remessa, Ja ção do Recenseamento de Alvim S.eldel, orquldlcu!- Paula Ferreira com o sr.. ba,alba ,parlà,mentaJ" �fti
ultimada; constou de 1940, está esclarecendo tor, e diretor .do Orq�ll- "Casamentos. ·Realizaram- Oscar Henrique Görísch; 'torno do plano do CarviO
Cinco. exempleres que reu- os tnteressedos de que deario,

.

Caterlnense de se ontem na sala das protético. residente ·na cl-' Náctonàl, tendo Ó sr.
niram os resultados do ds dados da coluna "ôe- Corupa, sendo também audlencías 08 •. �. seguintes dade de Blumeneu. .' Jorge Lacerda,' que vlnh�
'Censo, .

Demográfico (Po� parados. desquítedós,
.

di-: vere,ador pelo,p�R· :; casamentos: 'Harry Käst- Aos -dtsrrnros nubentes se betende _ pot, ,.Ô�ä
) . ner com a. srra. paUla] os votos de felicidades emenda" concédendo" tI)pulação"

'.

é' Habitação, vorclados", constantes do
_

- ,�Ia. pO .a. srta . .rng�- Engelmann; :André Kats- do "Correio do 'Povo'''. 'milhões, pera fins �ss!$;"
,

correspondente ao Bra�iI, Quadro 50 das publica- borg VOIgt. fllha ·.·,do sr.!
'?"

• '

. '.'. • .

renetele 'eos trabalhé1dores(Volume II), •

a_o Estado ções do Censo Dernogrã- Alberto Voigt. . .,

S'
. ", , .'

de Minas Gerais (Pàrte fico, dizem, respeito a - Dia 31 completa Querem
.

ganhar mais os �Oag��10a;����da,ude��;;�XIII, Tomos.) e_2), .é ao �iúvos. 'Os resultad�� !n-, maiS uma 'p�imavera ,fi; .

"

,
. '.

Cl asslstencla social serEstado �e SliO P.aulo sertos

n.
a cOluna., VIU- gentil senhorIta 'Terezl"

"d" ·t·' d
.. '

t
•

e es iniciada em' 1952. Igua):'(Parte XVII, Tomos 1 .e�). vos", do. :m�s'mo quadro, . .

.

' ,
.

. epu a os ca arln ns _mente ont�m, ,1oglol1 exito,A �egunda .expedIÇilo, corr�spondern,. J2or' sua , . :;:..". ""':, <
'

,

na emenda que mándaval�bem ,consta�fe de cln- ve�, a�s J:I�p,�rMR�" de�- I Passarão os representant� dos mimicipios a incluir os representantesco, ex�mp)ares,: compreen- qUl1ados ou dIvorCiados. ." ;

'00'1"2. "iI"
." ,',

.

", N h a dos E .. t�dos prodiltorés'
'

. "
'

p�rce
.

r
_ ':Ql oruze�rQS mensals - en um .." ...

\:. <, ,,' �"-' dan't do carvão, Santa C�tari.,.
, , -'. "Voz ulscor ' e

., -

na, Rio 'Grand� dd.8U)'l:(':Irês mir ",' soldados '1-
I�@ElI8!iJa!I�11 ..PLORIANOP'QLIS, 26 Assemb!éli:i' corta a torto Paraná, no çofi.seUto

.para a zo"na do •• Ci"••ltEI. - ;Corrforme\!está no do"; e a dlrêUo nas' verbas Consultivo do Planó.-",..,-r
_ minio'.'do pov& .

catarinen- propostas pelo governa- Anteriorni,ente,. iá logra�
'-. - Pedimos aos se-

'
,

B t se, a Assembléia Legisla- dor, à pretesto de serem ra exilo na .emenda quec:ánal .
-- nhores agentes do , V . O OS tiva acaba de votar o pro- m.uUos altas, ju�t�mente

I in.
andava in.clUir o portoil Correio, . nas diver. .

mais cf'escldos jeto de lei que aumenta neste momento critIco, os de Laguna no plano. .

AnunciQ-se que a RAF • sas localidades onde os subsidios dos depu- deputados se lembram de ,Ná. emenda da repre-
organizou tim grande I

temos· assinantes, o tados. que tudo está muito caro sentação no QO,nselho, a
serviQo de transportes obséquio de provi- Assim, os deputados e é diminuta a possibili- maioriä :pclrlamentar foI
aéreos, a fim de trans- denciar ao entrega, que ,atliqJinenle 1 !percebem dade de salvação para os derrotada,' pois embora

_/ ferif mais três mH sol- imediata dêste jornal. ,9 mil cruz�iros, passarão que vivem mal. Pode·se votando- cOlma," ficou em
dados britanicos para a A regularidade do 'a ganhar apenas doze mil. pois, aizef que 'aqueles nlinofià,;'·

.

",:
zona do canal de Suez. serviço d€ entrega cruzeiros ,mensais. que votaráin a favor do -x'.:,.

. I

Essas forças compõem' a postal (>vita o grtlnde projeto desenvolvem uma 'FPOLlS, 26 - Ren:uo,',
,agúerrida décima. nona .nún1.ero de reclama. i1Il O projéto, cuja votação politica de dois pesos e dou o deputado Braz All
brigada de infantaria. ções que temos re- li! foi apressada, pois eslaVd duas medidas: cortam por ves,. á liderança '�o PTB
Por outro lado' re.velou- I cebido, 9' que é de

I
em· causa o interesse par- um lado- e aumentam' as na Assembléia L�gislativa.

se que os governos' dos I estranhar porquanto ticular dos senhores .r�- despesas do Tesouro' por' 'Os. rriptJvos que leva-
países d-o lmpério estão I a expedição é' feita mais macIos' p�e�entantes 'dos' muplc�� outro,' e' assim proced�m raro.' o

.

depUla(lo por
agindo conjunt�m�n_te ii regularmenté.

.

plOS, teve o voto 'favora.- em 'causa própria, o qti,�: ,Brusqtfe,. ,a renunciar a

pa�� f.artale.cer .8 POSIÇ80, �1II1lõ11!l18!!1_1l!iElI_llõII!lIaiiI!iIIl' I
vel das.bancada.sAo PSD, 'é condenaver ,." .Uderança de 'seu partido

brltamca no eglto.!lI!1Il In! do PTB, do PI?P e de al- ,,\', ", n;�< As'sen1hléia', "��(j' ainda.

" P-__ " . guns deputados da UDN.
, .. ;,� ; ,_ ·;.. · .. · ·t- d" to"do descö'l1hecidos0=-=-"---=-0-"---------. Wíf� �� abstenções qu.e__'se ve� ;::�}"'

..:·;;· ·� · .. � · ....

·-� : \'::ii n�s circ41ás, ,politicos

1':.,':,' -:-,';.' ..·.·,��...liÃ..;i.-�-�-U (�. _ '_u_,_�+ rlflcaram eram mais a fa- jj Nas suas com.pras ii dest'ö Capital.
-

" ' .' '.'
" . - - - � �_ ," fftWll!Ilt()' vor do que contrq o pro· �l prefira sempre 'i!

'

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

fI·:!P'����a�ê?:d�-um que .tenha prática no servi- " CfJ7:"J��L_1 jetN'o momento em que o !1 C' ß f f R n',u (H H .• TosiESr llioNQUrlnfU', V:f:lirÇmÓa·-'d.'�.��K.:,bAa,'INcãoo';'Eap.L·r.esfe..ntaDr·A�e cp�os,s�éiTlmAen. f!.Ana., II,. './/BteUeII.,'
..

�arJ.

'governo procura fazer ii., .)i '. If'· [' OS'O'T'IU'nIt ·1�1 -..l v
. et,onomias' e a própria ":'U::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1('

.

'1tlol' RE' u

" " O os (SILVIIR.,em . Itapoeusinhá. . mi5E!!iiiiiiIiililii!!i!i'-mEE!i1E!!!!I!iilEilii!!i!!l:!!!!!iiiiii!ii!!li�illiii!i!Elii!!Ellm G RAN o E TÔ N I,C?P. ;.n· PÂ�A-SE BOM ORDENADO > II·: - n7a,'sfôfo:� Im'·�ebr�s' (�erZlnõpesa'luMd'al'slmâroi�s, 111'1'
�

.. : . •
_ .

."
A......_.�._.....��._.._.O���....,....,....,....,��,_,A. .At���....,�...,��� �....._.�._;,._.,__....._.......y enAao--------------------------------- ..

.

Maleitas, Tremedeira." '. T '

II - CURAM�SE. R�J;>IDÁ�{ENTE. OOM - II. Por preço de' ocasião
- vende·se um terreno com

m " Capsu·las Anti·sesonicas· III 20.580 m2, na estra�a Ita-
.. -

'1111 pocuzinho com. casa de

BELOS E DEMAIS III Minancora' ':� moradia.
:::

I�
, Sel'vido com 2 ricos

AFECÇOES DO II' Em Toda,� as 'Boas .�armá�ias ::. ribeirões que atravessa o

COUROCIBELUDO. i É um produtod�s' Labor'atórlos MINANC0RA II m���r com JOÃO H.

li � tl:'::�... �. S�a. �ata�in�.=-..===. -.N .

��ã��\ em Corup,á (Es-
,=====!:�I;==:ßI:�I1====���II_;!_!!iiiEiilii;�;;----;;-:�;;�.

,
. .:!-. , lJ

COITRA CASPA.
QUEDA DOS· CI-

TôNICO CAf>ILA R

POR EXCELENCIA

........................�..�..............................
/

(0)' §a�ãl.(()) (Marca Registrada)
,

'

Virgem . Especialida�e.

.
'

\
',. ' .

da CllA� WIE1flJEl llWJD)[J§1fllAl = JJollIDl\Vinlie
..

st-sÃ�;�fRC(A.t
. ...

Esp [erAt IDADE
-conserva o ;,tecido- da roupa porque lava facilmenté e com rapidez
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