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Governador huccs nogueira Garaez �o:: 8�' P••s� ,R A N C o

Silveira Carneiro apre- -visltou a escola .de mais um aniversário
sentado como orador da aprendizes de marinheiros, natalicio o sr. Ney
noite. As 21 horas reali- séde do comando do Franco, ilustre Presi
zou-se . no Palácio um quinto distrito naval

.

e dente da Câmara Mu

banquete oferecido pelo. inumeros estabeleclmen- nicipal e serventuário
casal Irineu Bornhausen tos, tendo tambem visita- da Justiça nesta oo
ao ilustre visitante nele do O museu de arte marca.

tomando parte o mundo moderna. Elemento de um

Oficial e destacadas eu- As 13 horas participou largo prestigio políti-
toridades locais. do almoço íntimo que lhe co e de grande desta-
.

Irlneu e Garcez troca- ofereceram o Governador que social, receberá
ram emísrosoe brindes e Senhora Bornhausen êle as justas

_

felicita
ressaltando amizade UNE com. a presença de altas çõ�.s de seus inúmeros
Paulistas e Catarinenses personalldades. amlg��..
e quanto esses póvos tem, Pelas 14 horas, partiu' � Correio do P?
produzido pelo bem da S. Excíe., tendo presente vo tambem lhe envia

Pátria comum, e quanto, ao botafóra, no aereopor- os. �elhores votos de
ainda poderão fazer pela to, o governador do felicidades,

grandesa material e moral Estado, . Snr, Irineu Bor- ---------,------------
do Brasil.

.

nhausen, Almirante Carlos
No segundo dia de sua Silveira Carneiro, Presi

estada entre nós, o Go- dentes do Tribunal e
vernador Lucas Garcez, Asaembléia e altas euro

depois de essistlr mlsse, rldades Civis e Militares.

O· nosso Estado foi sor Lucas Gercez profe
honrado com a visita do riu brllhantes discursos
ilustre Governador Lucas de agradecimento as cari
Nogueira Garcez, que nhosas eaudeções que
aquí esteve ôabedo e lhe foram feitas, trnpres
Domingo passado em sionando vivamenre os

companhia de sua lucida presentes.
comitiva. O Governante A· noite o professor
Paulista foi recebido no Lucas Nogueira Garcez
Aéreoporto pelo Governa- proferiu sua anunciada
dor lrineu Bornhausen e eula lnaugural do Curso
demals altas autoridades de expansão cultural, pe
Eetaduate, federais, Mu- rante seléra e numerosa

nicipais, civis, Militaras e assistencia que ·Iolava o

Ecleetastícae, Na praça 'amplo salão de baile do
'quinze uma companhia- clube· Dose de

:

Agosto,
da Policia Militar, pres- disperrando uma hora
tou-Ihe continencia de I sobre o tema "Ação do
estilo. No Salão nobre rEngenheiro no campo .da
do Palácio foi o ilustre Saúde Pública". Antes da
vlsltanre cumprimentado conferencia falarem o

por diversas autoridades Governador Bornhausen,
e Deputados, chefes de inaugurando curso e

repartições e adlmlradores. Contra Almirante, Cerlos
As Classes produtoras '

• _

homenagearam o ílusrre
patricio

.

com um gran- A·
o

VI't.· """""as da Gue'rra. de almoço que se reali�oul rnparo as 'I I I
.

no Lira Ténis, ocasião,
.

o

em que foi saudado pelo
presidente da federação
do Comercio Sr. Charles
Edgar Moritz. Alem do
homenageado e sua dls-
'tinta comitiva, tomaram
parle no almoço o Go
vernador Catarlnense e
ourras autoridades.
As 15 horas o chéfe do

executivo Paulista visitou
a Assembléia, reunida
em sessão especial pera
recebe-lo, sendo saudado
em nome da casa pelo
Deputado João. José de
Souza Cabral. Logo de
pois visitou o Tribunal
de Justiça, tambem espe-j
cialmente reunidos, sendo
elí recebido pelo Presi
sidente e demals membros
daquela côrte.
Tanto no almoço como

na Assembléia o' proles-

ESPORTE
do disco voador
RIO. - Os jornais,

comentando os suceser
vos aparecimenlos de
discos voadores no Rio
e em outros pontos do
país, informam que várias
casas comerciais estão
vendendo pequenos dls
cos voadores feitos dentro
da mesma técnica dos
cboomerangs» australia
nos, podendo ser lançados
á grande altura e veloci
dade. Um vespertino di
vulga a fotografia de um
desses «discos» voando
nas imediações do mer
cado ontem, dizendo que
custou apenas 4 cruzeiros,
constituindo novo esporte
dos cariocas.

I

Recolhimento das cédulas de
mil reis

Prorrogado o prazo por mais 6 meses
RIO. - Atendendo 'a diversos pedidos do

interior a Junta Adminístrativa da Caixa de

Amortização prorrogou por mais' 6 meses o prazo
para recolhimento sem descontes das cédulas do
extinto padrão mil reis.

Aparelhamento dos portos su

linos e maior produçôo do
carvão nacionq:l

Rio. O sr. Ivo d'Aquino vai pedir urgencia, no
Senado, para: o Plano Nacional do Carvão, con

substancíado num projeto da Camara, oriundo de

mensagem presidencial, baseada esta, por sua vez,
nos estudos do engenheiro Mario Silva Pinto. A
Comissão de Finanças já o aprovou, dias atras, de
acordo com o parecer do senador Durval Cruz.
----------------._,-------------------------

o sen. Gallolti vai Nova Droga que
a

I Europa Cura a 'Fehre
Aftosa do gadoRIO. - Deverá segulr

nêsses próximos dias
pare a Europa, integrando
a Comissão parlamentar
do Senado, o senador
Francisco Oallotti, que
representará o Bresll na

Conferência Internacional
do Trabalho, a realiser-se
no mês de junho.

.

Na Coréia, crianças vitimas da guérra estão sendo reabilitadas na
maior escala possível pelos orgãos das Nações Unidas que cuidam dos
civis atingidos pelas consequências da agressão armada dos comunistas
norte - coreanos e chineses. A fotografia mostra um grupo de meninas no
parque infantil de um orfanato das Nações Unidas em Seul, onde vivem
e estudam 900 crianças. - (U ,IS).

.

f . .

Jogß�or �'rßslleiro P��ß Notas
o

o

quadro do nimes
& Notícias

WASHINGTON. - O
Deputado Harold Cooley,
anunciou que insiste pa
ra que seja experimen
tada, nos Estados Uni
dos, a nova droga fran
cesa que segundo seus
descobridores previne e

cura a febre aftosa do
Afinal das contas foi com um grande ecompa- gado. Um perito norte-

resolvido o caso da elei- nhamento, tendo a beira americano está em Pa-
NIMES (França) - O ção no Clube Militar, do túmulo falado diversos

A f' I-: K· ris, e. consta que
,.

seu
conhecido jogador bresí- vulcão que ameaçava representantes da Camara IrrT)a rupp relatõrío não 'será favo-
leiro de futebol, Candido arrazar com as institui- e Sentido. no Brasil rável, porque o peque-
Correa da Silva, declarou .ções democráticas no -X,. -

no laboratório particular
ao chegar a Nimes, pro- Brasil,· já que os comu- ,foi assinado em Bonn, A firma alemã Krupp, fabricante da droga não
cedente do Rio de leneíro.. nlstas mascarados e sern na Alemanha, o Tratado pretende Instelar uma é bem visto nos meios
que provavelmente jogará mescara que ali se de Paz com, os aliados, fábrica de locomotivas I cintificos tranceses.
pelo clube Nimes na pro-

haviam localisado, faziam exclusão da Russia. no Brasil, se�undo c�m�- Mas o deputado diz
xima temporada. Esse daquela entidade o forte -x- nicou ao governo atraves I que isso não prova na-
jogador, centro avante do para a propaganda ver- O sr.. Adernar de Bar- da Comissão d� Desen- da, pois ·se alguem des-
Juventus, de São Paulo, melha. '

ros vai para a Europa, volvimento Economico. cobrisse a cura do cãn·
terá oportunidade de mos.

E o caso foi decidido onde passará trez mezes, cer, não conse,guiria ser
trar suas qualidddes numa com uma esmagadúra dizem que esse passeio é aceito se não fosse
parti4a que será disputada vitória da Cruzada Demo- para dar o seu substituto.É' "" membro de uma socie-
domingo proximo ne&ta eratica, que derrotou os nova orientação ao PSP: cos dos Incidentes dade cientifica. O quecidade. esquerfistas por 3.799 I

f
.

t sa· é eXDerl·men
-x_' na ronte."ra A· 10 eres ,

-

votos. r� I tar o produto -no gado----------- . O general Etchegoyen gentióa. enfêrmo.

nO 8,'ß d fi
' teve 8.288 votos e o seu Nos rermos do acôrdo

. 11 um os omens mBIS ricos do competidor, General Esti- firmado com a Alemanha RIO. - O Sub-chefe
-------

mundo' o fmhll'xldor di I d'
lac 4.489. esse país dará para li de Polícia do Rio Grande 8 •••81

• Uu u u n IH - x- ' defesa da Europa 350.00U do Sul encontra·se aquí, superlotado preclpl-Causou profunda cons- soldados, tendo para esse onde veio dar conla à tou-se ao rioRecamada de jóias oe I mais 42 mala� - O ternação o falecimento fim revertido' ao exerCi,to 'junta de autoril:tades fede-oslentand()\ riquissimo sa- principal objetivo do no- verificado 'no dia 24 de 30 generais.
.

'

. rais do,s \.úllimds incjden- MADRI. - Onze pes-rí, CI Rani, de Bahadur vo Embaixador é traba-· Maio,
.

do sr. deputado -x�: o. :: . te,�' dQs' fie.ndarmes �rgen- soas perderam a vidaI�mbra o mundoO\ de Ihar pela paz e conseguir Soares
_ Filho, represen- N�s eleiçõ�s, muq��ipais �iöos gá. frQn;�ira!. quan�o e outras 60 sairam feri-riqueza e de lendas da cereais. pará o seu povo tante do Estado do Rio reahsadas na ltaua; os �S·les: ;atIrat�m. ßobre Ires das quando um' bonde.India misteriosa - Além de Janeiro na Câmara democralas g,�mha'�am' épt 'bras�l�lros,"g"e°t5p.ntíávam- superlota4o

.

precipitou-·dos 206 volumes que - Nehru não ficará com Federal e lider da UDN. 77 localidades, os comu· se no rio Uruguai, do se no rio Manzanares,ntandou na frente, o ca- a União Soviélica, mas O seu enterramento foi nistas em 17 e os facislas lado argentino, ferindo depois 'de ter perdidosal do Potentado, trouxe se oporá, à guerra. rea�isado no domingo, em 3. dois e matando um. "OS freios.
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Cârr:tara Municipal Noticiário
Ata da Reunião Ordinária de 6-5-1952

Aos seis dias do mes de Maio de um mil no- Os Partidos Políticos
vecentos e cincoenta -e dois, pelas sete horas, na na Oãmsra dos
sala do Forum, no edificio da Prefeitura Munioi- Deputados
pal de Jaraguä do Sul, reunidos; os vereadores:

" . tícla do pedido de dernls-
Ney Franco, Willy Germano Gessner, .Mário Nico- Rio de Janeiro, 15 (Bll) são do sr, Henrique de

lini, Adolfo Antonio Emmendoerfer, Frederico Curt -:- A situação política ne La Rooque de Almeida,
A. Vasel, Otaviano Tissi, Herbert Schneider e CâmaÍ'� dos Deputados é causou, sem dúvida, a

Alvim Seidel. Constatada a presença de número
a seguinte: 104 deputados maior surpresa, inclusive

legal, foi pelo sr. Presidente declarada aberta a
do PSD, 78 da UDN, 58 nos círculos oficiais, de

sessão, orde!1ando ao snr. 2. Secretário, que pro-
do PTB, 29 do �SP, 10 ve� q�e seu programa d�

cedesse a leitura das atas das sessões anteriores
.do PR, 7 ÀO P.:? r, 4 do açao a freme do IAPC e

ou seja, dos dias 1. 9 8 de Abril. Postas em dis- PL, 2 do PDC, PTN e reconhecidamente d o s

cussão foram as mesmas discutidas e aprovadas PRP, e 1 do PRT e do �ais lou�ä�'eis .da hlstó
sem emenda, pelo que passaram a ser assinadas PSB, num rotal de 298 rie adrnlnistratíva dos

pela Mesa. A' seguir o snr. Presidente ordenou ao deputados. Os. Estados nossos institutos de pre
snr. 1. Secretário a leitura do Expediente que

que pos�uem m�ls depu- vidências».
constou de: Of.-ciroular nr. 112 de Tijuoas: Oficio-

tados sao:
.

São Pau�o * *

circular de Biguassú; Oficio-circular nr. '1/52 de
com 3.)j �lßas Gerals •

Eloriandpolis: Oficio do Instituto Brasileiro de
com 58; .Rlo Grande do Novamente em Paris

Geografia e Estatistica do Rio de Janeiro; circu- Sul e Bahia com 22 cada
O senador Marcondes

lar nr. 1 da Assembléia Legislativa do Estado de
um e Pernambuco com 19.

Sant.a.Catarina; Of. .nr. 131/52 e 134/52 do Prefeito * *
Filho

Municipal; Of. de São José; Ot. de Criciuma; Paris, 12 (Bjl) - Re-Iq.uatro .(4) proposições apresentadas pelo snr. Al- O Problema do gressou de Londres,
VIm Seidel; um requerimento do snr. Willy Ger- Babaçü acompanhado de seu

.

mano Gessner; Uma brochura recebida do snr. secretário, sr. ls a a c
Governador do Estado e um Diário da Assembléia Rio de janeiro, 13 (Bll) Brown, o .senedor Ale-
Legislatíva. Cedida a palavra a quem dela quizes-

- Deverá ocupar a rrlbu- xandre Marcondes Filho,
se fazer uso, solicitou e obteve-a o vereador Her- ne do Senado focalizando Vice-Presidente do Sena
bert Schneider, requerendo inscrição em ata, um o problema do Babaçu do Brasileiro, devendo
voto de profundo pezar pela morte do snr. Artur em' complemento ao seu seguir no dia 13 pare
Oscar Meister, e que em homenagem ao mesmo,

anterior discurso o sena- Versalhes, afim de co
a Casa de pé, guardasse um minuto de silencio. dor Antônio Bayma, tra- nhecer a séde da União
Em discussão solicitou e obteve a palavra o ve- rendo, especialmente, da Francesa, que é o ::>arla
reador Alvim Seidel, soliedarizando-se em nome questão da colonização e mento ultramar.
de seu partido. Em votação foi o requerimento dos transporres, baseado

aprovado por unanimidade. Com a palavra o snr.
no esquema já apresente- .. * *

Presidente, ainda em homenagem ao falecido ve·
do ao Ministro da Fezen- O reitor da Universi- Entre outros convtdedos

reador Artur Oscar Meister, encerrou os trabalhos da, sr. Horäcío Lafer. I dade de São Paulo I
destecave-se a presença

convocando nova sessão para o dia 13 de Maio * * P tIde sir William Strang,
com a Ordem do Dia seguinte: 20. discussão do

em or uga sub secretário do Estado

"prcietc-Ieí: "Cria dois cargos de professores Pa- Não será demitido o Lisboa, 12 (BJI) - Pe do Fereign Office e Lady
. drão "I" e discussão dos requerimentos da Par6· Presidente do lAPa �o ConstellaJ.ion da Pana- Strang; visconde Devíson,

.

quia S. Sebastião e da Comunidade Evanz. Lu- Ir do Brasil, chegou a Chefe do Conselho Luso-Itherana". Findo o que foi encerrada a sessão a Rio de janeiro, 15 (Bll] Lisboa o professor Er, Brasileiro; o sr, Jorge
qual faltaram os vereadores: Walter Jark E' Kurt - Tôde II imprensa 'ca- nesto Moraes Leme Prado, ex-embaixador do

Herbert Hilbrecht. . rioca comenta, com sim- magnífico Reitor da Uni� Perú . no Brasil e né!
.

(ass) NEY FRANCO palia, o gesto louvável versldede de ôäö Paulo Inglaterra e senhore; o

MÁRIO NICOLINI do sr. Henrique de La acompanhado da Missã� sr. Chermont, ministro
_ _ . . _ . Róoque de Almeida, Pre- Cultl,lral da, referida Uni- conselheiro da embaixada

riCßMIHCiii"lioß�'�'�:�����:E�:'��:��'� �:��n�:o s;�rir:���r.��� ���ii�:JJ:s�:��:��J��Jf f�n::.gen'in::
o genêral

__

v

..�_0�_H_�ie_ID_�_";_H:,6_0_7�_p_�_o,.__a_
ii B. Mal. Deodoro, 136 . Cx. 19 _ Tel. 51 _ Jaraguá do Sul ii República, no sentido de Monteiro Camargo, José
.. .. facilitar a ação do sr. Soares de Melo e Paulo Solidariedade ao sr.

ii,�,:1 PI:;-.,"n����ên�i�rá,�s�i!la�;,�:��i.Çj:rf�i��m�1
..
:1
..
:

�:�?��� �3�1��.'�:Ii��C��� Saõa;:iior Ernesto Lern,
Rica..do Jafet

fiscal. Escrlturação' fiscal e comercial.
-

Servi- tencionou fazer nos qua' foi a Portugel, por reso- . Rio de janeiro, 13 (BJI)
..

ços comerei
.

I
.. dros das instituições da lução do conselho Uni- - A Assocteçäo Comer-

j;.: ••:! C t \dalsCe� gesra .

1:.:11••:'. Providência Social.
orre ores a '. nae, eguros «Ipirangb: operan-

.. do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden- ..
A nossa reportagem

.!.!' tes do Trabalho, Acidentes Pessoais, Trans- .!.! esteve -em contacto com

ii portes, Automóveis" Responsabilidade, Civil e 1'1'
varlos congressistas e

F'd I'd d representantes de diferen-

li I

s:b�a;en��s da VAlIl&: Pass.�gens e enc�mendas. !I tes sindicatos e a impres-
:: .... ." SdO geral é a de que o

.!.'. A COMERCIAL LTDA. :I.:! sr.' Getúlio Vargas não
uma or

.

a
-

d' aceilará o pedido do 'sr.

II
gömz ça��s suas or �ns.

ij Henrique de La Roqué

it::::�:�:�:�::�:::�!�:�::�:�::�::::::�:::::::::::::::::�'i::::�:::::::::::::::JJ
de

OAI:r:::i·o Mi n istro do
Trabalho reconhece que

�:��:�.�:;��n?tj�1ri.!.:':F':E:;:;;:""S;l"'��!��:��!!�ji:;:;d;'S�A��.:!:.'i..:: :

rou
. à reportagem· do .

«DIÁRIO DA NOITE»: ii>
Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque:

«Trata-se de um auxiliar!! Uma linha completa de motores .rJacionais e estrangeiros de alta e baixa

que tem prestado exce- li ro!ação, de ,} a 97 HP, para '220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI
lentes �erviços ao govêr- li ÇAO - Bomba!' para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS
no e que dedicou grande ii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO

atenção aos proi;)lemas Ii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETl{ICO em geral para instalações. de
dilS classes trabalhado- li uz e força de qualquer capacidade. .il.;
ras». ii A nossa seção de. instalações atenderà com .presteza e qua�quer pedido de :.

O . jornal . «ÚLTIMA � insta'lação de luz e força. ii
.. ii

HORA» declarou: «A no- ;,,;:. � _ _ _ ·1
- _ .............•.....•._ � _ _ _ _ _ _ _.

versltérío, retribuir a visita
feita recentemente à Uni
versidade de São Paulo
pelos membros da Missão
Cultural Portuguesa. Du
rante a sua permanência
em Portugal a Missão
Cultural da Llniversldade
de São Paulo será alvo
de diversas homenagens,
sendo que ao professor
Ernesto Leme será con

ferido o título de doutor
«Honoris Causa» pela
Universidade de Coimbra. . Rio de janeiro, 13 (BjI)

.

- O deputado Castilho
Cabral apresentou à Câ
mara um 'Projeto de Lei,
suspendendo até 50 de
Novembro de 1952, o

vencimento de quaisquer
obrigações civis, comer
ciais e flscels a que
estejam sujeitos os COIO
nícultores.

do
do

Bureau dos
Interior

-x-

Homenageado em

Londres o senador
Marcondes Filho

Londres, 10 (Bjl) -

Na embaixada do ßrasii
foi hoje oferecido um

almoço em honra. do
Vice-Presidente do Sena
do Brasileiro, sr. Alexan
dre Marcondes' Filho,
que faz alguns dlas ee

encontrava nesta capital.
U sr. Anthony . Eden,

chefe do.
.

Foreiga Office,
compareceu ao ágape�

Jornais
cíal do Rio de janeiro
congratule-se com o sr.
Ricardo Iafer, presidente
do Banco do Brasil,· pela
atitude que assumiu da
última Assembléia Geral
Ordinária, dos seus acio
nistas, escusendo-se de
prestar informações sôbre
negócios realizados e que
importavam na quebra do
sigilo comercial.

-x-

Dívidas dos planta
dores .de Algodão

•

A·í :s [" F I L.: I s,
É UMA D<'ENÇA GRAViSSIMA
MUlTe;) PERIGOSA PARA A FA.
MILIA E P,lRA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO DÊSSE GRANDE FLAGELO

I U SE O

A SIFILIS SE APRESENTA 508
....ÚMIiRAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
E80R6FULAS
ESPINHAS
FisTULA8
OrL,CERAS
EOZEMAS
FERIDAS
DAATROS
MANCHAS

lO ELIXIR JJE NOGUEIRA n

Machinas de costura de
pé e manuaes diversos
tipos V. S. encontra na

Casa Real defronte ao

eine Buhr.

.Dr.ituriJlo'·'Barreto· de Azeve�o
1 AD VOOADO (.

Escritório no .prédio (Dante Sch'iochet)
Avenida Getulio Vangas N. 26

laraguá do Sul

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
�NFLÀMAÇOES,
C·OCEIR·AS,
F R I E I R A S,

�E=S=P.=IN=H::::.=A:::S=,·=E=T=C�.•

���
.�i. 1IiF". A C,A S A L O T H A. R S O N N E N H-O H L ... �

Roa Marechal 'Deodoro da Fonseca 84 • Caixa Postal 17 - Fone 6 - End. 'Tel. '«LOSON» JARAGUÁ DO SUL - Santa Catarina �
-------------�--------------------�------�--------------------._-------------------------------------

RB lECFIRüLIGEETAS MÁÁQUINAS DE COSTURA. MOTORES COMPLETO SORTIMENTO DE
RADORES M QUINAS DE ESCREVER GERADORES ROUPAS FEITAS:

RRÁÁDDIIOOLSA.S
.

MAQUINAS p. lavar roupa ASPIRADORES 'DE pO IMÁQUIN�S p. môer carne FOGÕES (lenha) CASACOS p. SENHORAS

I
VITROLAS· DESNATADEIRAS FogareIros elétricos CAPAS de gabardine e Chantung
DISCOS p. vitrolas BATEDEIRAS p. fabricar Ferros de Engom�r VESTIDOS (marca «IBE»)

IBALANÇAS manteiga BOMBAS PARA AGUA ARTIJ.OS DE MALHA de Lã je Algodão

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

.

TERNOS p. Homens e Rapazes Ra
••

� A OAS.A DOS BONS ARTIGOS E DOS PREÇOS BAIXOS CAMISAS '_ CHAPÉUS - etc. i

�I. iti�
.

' �!t1J
����������"�������
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CORREIO DO POVO \ DOMINGO DIA 1-6-1952 - 3

"Hilll! il Pl!ßil�ilbl!r•••
"

U· êsd A'b'·m
.' Japones· as ra l(Is�••

Llma apreclevel dlml-] Paris, para avaliar o

nuíção na incidência da total das contribuições Noticia o "Correio do proferido nos seus ultí- por 16 mil eruzeíros, e encontrasse maís lugar
políomlelíte, parallsie in. que poderão oferecer, no Povo" de Porto Alegre mos anos de aventura. um cachimbo e um ís- resolveu "mudar de iti

Iantil, foi constatada, em ano corrente, .elém de a prisão em Jaguarão, Nasceu no Japão, na queiro por quatrocentos nerarío", seguindo -no

, 1951, em vários países - ser deda aplicação
- pré- quando pretendia fugir cidade de Yamagata- cruzeiros da Tabacaria primeiro carro que dali

conforme anuncíe a Or- rica ao programa de para o Uruguay, do [a- Ken, dali vindo para o, Abrahão, Para Valdomí- partiu, indo parar em

ganização Mundial' de Assistência Técnica das ponês 'I'akeo Juri, autor Brasil com .oíto anos de ro Palhares ficou deven- Jaguarão fim de suas

Saúde (OMS), em seu Nações Unidas, tendo em de uma série de malan- idade. f)s, seus pais, do uma conta de jogo de aventuras em nosso Es

estudo anual sôbre essa vlsra o progresso econô- dragens em Joinvile, Kiuji e Kiku Susuki são quase dois mil cruzeiros, tado. Tencionava passar

doença no mundo. mico das nações sub cuja delegacia pedira plantadores em Marília, aplicando neste tambem, a fronteira para o Uru-
,

_ x- desenvolvidas. Nos termos sua captura. São Paulo. Cultivam ca- um dos seus congela- guai, mas foi sem sorte.

Uma nove Repartição dêsse programa solicita- O verdadeiro nome de fé e algodão, mas estão díssímos cheques... Há,
Regional do Trabalho, se aos peritos que se Takeo não é nenhum de relações estremeci- ainda, uma outra fatura Esclareceu que o ta

com sede em Esrambul, pronunciem sôbre as dos que ele usa comu- das com Takeo, que se feita na Galeria Príncí Ião de cheque usado

vai funcionar' com com- mais variadas questões: mente. Chama se na revelou, no começo de pe, no' valor de 15 mil era do Banco Brasileiro

perênçla para o Oriente a recuperação das terras verdade, Toshío Suzuki. sua maioridade, um mau cruzeiros. de Descontos S. A. de

'::>róx�o e, o Oriente da India, a industrializa-I :elo meno�, .0 acusado filho. Takeo ou 'I'oshio Depois antes que a São José do Rio Preto,
Médio, em conformidade çäo da Iugoslévla, a Jurou de pes Juntos que falou à reportagem sô "bomba" estourasse, fu- onde nunca manteve

com o Acôrdo que acaba indústria textil do Equa Isto era uma das pou bre esta particularidade giu para Florianópolis deposito, tendo conse

de ser firmado entre o dor, higiene maternal na cas verdades que tem de sua vida dizendo ter de automovel, dali via- guído os che'ques atra-

Govêrno Turco e a Oro Colômbia, instalações sa- sido até agora um mau jando para esta capital, vés de um conhecido.

ganizcçéo Internacional nitárias da Jordânia, pro-

'Lmi-ll
filho. Não ouviu os con- via aérea. Aqui esteve Usava tais cheques só-

do Trabalho (OIT). dução de eçucer no Ho povo em uerlll
"

selhos dos pais e aca- apenas uma noite, pois, mente para ingressar na
-x- Hailí etc., A asstsrêncie U bou se complicando com no día seguinte, foi a roda dos homens de neo

38.000 bclses de estu- técnica pode também .ser a policia paulista, acu- Estação Rodoviária e gócio, por sinal um mau

dos serão oferecidas, no oferecida sob a forma de I
Façam suas eco.

sado de sedução de uma comprou uma passagem I "negócio" para os ou-

ano corrente, aos esru- bolsas que facultam aos' d
menor e do furto de para Caxias. C,omo não tros ...

nomias eposlrando-
dantes que queiram fazer beneficiários viagens ao as na «Caixa Eco-

uma maquina Iotögráíí-
viagens de estudos ao estrangeiro para obter nomica F e d e r a I »,

ca- Apesar de não ter

estrangeiro. A lista com- novos conhecimentos e anexada ao Departa praticado nenhum da-

Ur geA.n c I- a'olera dessas bolsas, con- técnicas que, depois, mento dos Correios queles delitos - con
_

cedidas por governos, serão aplicados em seus forme suas afirmativas
e Telegrafos desta

instituições privadas, pe-] países de origem. O pro- cidade.
- foi obrigado a fugir A Câmara dos Depu- didas de sacríííeío, mui-

las Nações Unidas e grama tem em viste de São Paulo, indo para tados vem de conceder to embora nada tenham
suas agências especíelt- ramnérn organizar de- Santa

I Catarina, onde urgência à discussão do a ver com as causas

zadas, figura no Volume monstrações, proléros e levou a efeito os diver projeto que o presiden- dos conflitos trabalhístas
IV de «Estudos no

.

Es- centros regtenals de for- t?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::�i sos "golpes" que o te Getulío Vargas en- que determínam a cri-

tUraNnBg�icroO»' 'publicação de mação de especialistas, .,:! ..:l Pr'ecísa _ se
..
:1
..
:1 obrsigualram da fU��'Íi't patra viou à apreciação do se. ,

,

u • Durante essa reunião, o � aqui en ar Congresso e relativo' a Se temos petroleo no

-x- 51 Estados se compro '1 .. a p�jssagem_ da fronteira exploração do petróleo. sub solo e isto está íar-
Na Birmânia, 28 -espe. meteram Iormelrnente a .1 ..1' Urge'nte 1

..
1 por Jaguarao. _

.

Não há dúvida que, os �ameJ?te comprovado
claltsras em habitações, contribuir pare o Progra- As boas relações com representantes, do povo [ustíüca que contínuo-

higiene materna e infantil, ma je Assistência Técní- �l �l pessoas de destaque em demonstraram com essa mos nessa incomoda de-
estatística e 'aviação, ca com um monranre de .1.1 :I..! Joinvil� 'foram o inici� atitude, perf�ita com- pendência de fornece-
'estão auxiliando o Go- 18.802.000 dólares, pera o

Para as obras de da �erle de golpes alí preenção da Importän- dores externos. Assim

vêrno, ao passo que 9 ano de 1952, e 10 Este- .:i.:i ��PN:i��:öa: U���� .:i,i.: pratíeados, devido a cia 'para o nosso' pais como soubemos erguer
estudantes bírrnaneses se 'dos prometeram sua par- enorm� "va�dade" de em ver-sé, tão cedo rapidamente um graúde
beneficiam, no esrrengel- )icipação Ilnancetra nesse ii pínteíro - pedreiros i.i ••! que fOI possmdo .... Que· quanto possivel, armado parque siderúrgico para
ro, de bolsas de estudos" P-rograma. !! � serventes.,

:,
rIa confIrmar aqUIlo qu� para iniciar em grande o nosso auto-abasteci·

tudo dentro do programa 1,::'�::::
Paga·se bons l)r-

f11 todos pensavam de SI, escala o aproveitamento mento, havemos de fun·
de assistência técnica das deDados.

_ ',ii �de que e�a um
_ homeJ?l do chamado "ouro ne- dar em nosso pais, tão

Nações Unidas. � TOSSESJ IRUNDUITtS', ii Informllçoes na � lmportant.-) e úao va?]· gro". Coincidentemente, cedo qpanto possivel,
-x-

IluBD [R�OSOTIDO ;:::�:: Empresul Jaraguá, !! lou em comp.rar da flr- chegam·n08 dos Estados uma sólida indústria pe-
Oitenta e um govêrnos U L ou no l.:>úal da ii ma Jorge TrInk u� au- Unidos despachos tele- trolifera. O primeiro

fmam convidados a se (SILVIIRA) !! obra. H tomovel pela quantIa de gráficos informando que grande passo para isso
fazerem representar, em GRANDE TONICO �::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::".:::::::::Ji CrS 30.0()0,OO, pagando possivelmeúte aquele. já foi dado pelo presi-

com um cheque. sem pais terá de adotar res- dente Getulio Vargas
fund? Comprou maIs. as trições no seu próprio com o projêto. em dis,
segUl-:1tes mercadorl�s: consumo de combustível cussão no CongresRo.
usando o lQ_esmo ardIl. e na exportação de pe- Instalada a Petrobás, o
de M.ntoo Soare.s, uma tróleo, caso perma.neça restante há. de ser fa

, maquIna fotográfIca, pe- a greve declarada p,elos cilmento conquistado.,
la. import.ancia de, dois trabalhadores em petró-
mIl cruzeIros; uma Qutra 'leo. 1----'------

maquina, por CrS. . ..

S
'

.

8.000,00 da Casa Foto e argumentos a�da
Brasil; um refrigerador, faltassem para enca"re

cer a nec.�ssidade de
resolvermos urgente-

•

'

. '.
' mente o problema do .-::::::::::::::.:: ..:::::::::�==:::::::::::::::::::::'.\

,Registro C lVII JIlais precioso dos com- 1i Nas suas compras ii
. ,

bustiveis modernos, só li 'prefira sempre ii[rene P. <?,ü,nther (o)hclal dI) esse simples fato basta- :: .:

Regl�tro CIVil do I
: Dlst{�ItO ria para dÍßsipar quais· :.!:.: C ß f [ ß ß U f ft :.il.da Comar�a I ar�gua do �ul, quer dúvidas. Por mais!!. [

il
Estado de Sa.nta Cat;lT1na solicitos que sejam os \)....:."::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9

BrasJl. nOSS08 fornec€'dores,
Faz saber. que c��parece- momentos há em que Fogões econômicos da

:am no carto�l? .exlbmdo o� lhes ,é imp()s�lvel aten- afamada, marca «Reis»
d�cumelltos eXl��dos p�la lei der aos pedidos de ou- gaitas pianadas Todes,
afim de se hablhtarem t'ara tras nações. Estas terão, chini e Hering de todos

casar-se: então, que sujeitar-se j'os tamanhos têm a venda\

Edital n. 3.179, de 27-5.52.
tambem a identicas me- �a Casa Real_.

Wigalld Blödorn e

Irene Gielow
Ele, blasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residen te neste' distrito, ' Iem Rio Cêrro, filho de
Erwino Blödorn e de
Theóla Pasold BlödOl·n.
Ela, 'brasileira, solteira

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
�m Rio Cê,rrö, filha de
Carlos Gielow e de ll'rie
da Radünz Gielow.

r@Y@)@!@)@Y®@!@)��@Y@)®Y@)®:�@Y@)�®r@)(@�
@. Tosse, Asma, BroDquile, Rouquidão, e Re.slriados .

.

�
®5 TODAS AS ltIO�ÉSTIA§ DO ßPßRflHO RfSPIRßIÓHID @1
� I

E parà que chegue ao co·

é@' Encontram aHvio 'imediato com c;, uso d� • nhecimento de todos,mandei
I n e o

,.

I passar o presente edital que

� ,
. ,m p a p a v e .

I
,erá publicado pela Impreo'

I, Peitorill d� nonieo Pl!IOIl!Ißl! � ������:;:I��:�!
®) � '. pe!:limento acuse-o para: os

@)'OPEITO,RALMAISCONHECIDO.NO BBASJIi

�"
,tin!i.Jegai!. '",'

_ it®�!Ii=\\�!tã\�!tã\�Uã\�!tã\&;\!tã\�:t�\�%t;:\\�:tã\�!tã\�%tã\Ift'\::tã\1R\
,IRENE PEORI, ,GUNTHER

������'i{I�����\S05fI� II Otlctal
,

o�
�

I· Jll[oJe9 r. de J�I�lbW Womingo)

1 [fIES]'! IDJ]E U�O IDJ]E !RH
1 BROGRAMA

f ,
I

ás 7,30 horas - Concentração na Sêde Social
ás 8 «. Desfile
ás 9,30 « - Inicio do Tiro r Rei

•

ás 11 « - Inicio do Tiro em disputa de prêmios
ás 12 « - Almoço dd' confraternisação
ás 21 « - Baile Social ' i

ás 22 '« - Proclamação do Rei e Cavalheiros. Dis-
tribUição dos prêmios.

A festa será abrilhantada, pela Banda Musical de ,Jara
guá do Sul e o baile pelo consagrado «Jazz Elite» de Corupá.

TIRO AO ALVO, TOMBOLAS, BOLÃO I

,

A � E N ç Ã O : Reserva de mesas para o baile, com o

'economo, na Séde Social.

NOT A: Com exepção do baile, a entrada ,será franca.

,l::I�'�������������������l::!

Impre_scindivel

Foguetes marca

Bomba Atômica
Imex Internacional Uda.

DESPACHANTE ADU,\NEIRO
.
sÄo fRANCISO DO SUL - Santa Catarina

CAixa POSta J5 • End. Tel.•BRANCO. - Telef.ont:,103
Rua Babitonga, 23 • Edificio Próprio '

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o ,exterior e dentro do país, tranlito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviç')s
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 embarque da Ponta
da l ruz, bem como armazem para- depósito de mercado·
rias em geral, junto aos trapiches n� embarqu�s na cidade.

Elcatrega. se de Emllarquls de .adlkas di - outras
.Ircadorias para U IlteMer do Brasil e

-

Localidades Brasileiras

Despachalte das prilcipals' firmas do Estado ,

'jo, ,"stados 'Izlnhos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINA·NeDRA

CO�REIO DO POVO DOMINGO DIA .-6-1952
,

Coluna Católica ß 'CISB Real
,

Que fazer num Domingo sem Missa por
I falta de Padre?

tem a

grata
satisfação de participar
sua clientela. e o povo'
em geral, 'que de dora
em diante tem a venda
tomates celecionados.

Tomem: .

FRACOS E ANÊMiCO", f

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

To.... ,

.

Re.fri.c:COI
Bronquit..
E.erofulo••

. Convale,ee ç••
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DI: SAÚDE.

Vermitugo suave e de pronto
deito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR-
ME o n. 1, ,2, 3 e 4

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

.

remédios

'Compre' hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
•

MINAKCORA para o SE'? tilhinh.o, I'
E um produto dos Laboratórios Minancora

OINVILLE -

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO' DO POVO - DOMINGO DIA 1-6-1952· - 5

No. Bastidores do Mundo

Instituto de

m��� �u�in�� - �aril � �ar�anta
do

DR. A9MINIO TAVABES
Formado pela 'Faculdade da Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
Professor -Oatedrâtico de. Biologia da Es

cola Normal Pedro II
Assistente do Professor David Sanson
Ohefe do Serviço - Otorino do Centro

Saúde de Blumenau.

--::::::=--

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DAS

Molestias de . Olhos - Ouvidos -

Nariz e Garganta
�ste Instituto Especia!isado está Magnifica

. mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualqmer Tratamento da sua

Especialidade. .

Todo o seu Instrumental foi -Reoentemente
. Adquirido e Importado da Suíça

Alemanha e América do Norte.

--:::=-.. -.

Gabinete· de Raio X
APARELHO MODERNO SIEMENS PARA

DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE
DOENÇAS DA CABEÇA.

--=:�--

.

Gabinete de Fisioterapia
BISTURI ELETJUCO (para operações sem

sangue)
ONDAS CURTAS' (Ultraterm Siemens

modelo 52)
INFRA-VERMELHO

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

.

. Diafanoscopia etc.

-.-�--.'

Gab�nete de Refração
PARA EXAME DOS OLHOS
(EQUIPO-BAUSOH ·LOMB)

PARA RECEITA DE OOULOS E
RESPEOTIVO CONTROLE
DAS LENTES RECEITADAS

0/ VERTOMETRIA.

--=:�--

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS-EXEOUTA PE-
RICIAS-OONFEOOIONA LAUDOS E

DESMASOARA 'Sll}'IULADORES.

--�--
t

Hopapio:

O Instituto funciona de .man�a e
-

d tarde
Rua 15 de �ov_, 1135 • 1- andar

TELEFONES:
INSTITUTO: 1232
RfSIDENCIA: 1461

Ao lado da Cqixa Econômica

B�I.IIt.1
--------------------------------------

·PAPEL PARA o BRASIL
Por AL.' NE TO

A atual escassez de prensa, -o presidente da . Por outra parte, o I prima madeira de eu

papel de imprensa na' Associação
.

Brasileira Brasil está comprando caliptus.
America Latina é uma de Imprensa - Herbert maquinaria para Iabrí
ameaça que pesa sôbre Moses _ menciona os car papel aqui mesmo.
a liberdade de expres- nomes de Aasía Cha- Assim é que foi ad
são do pensamento. teaubriand e Paulo Bit- quírldo em Nova Iorque,
O Brasil, entretanto, tencourt. recentemente, o equipa-

acha-sé praticamente a Chateaubriand foi' o mento para uma täbríca
salvo deste perigo. primeiro a tomar que usará como matéria
Quem está dando o uma iniciativa no

grito de alarta 'é o díre- caso, e adquiriu uma
tor da Sociedade Inter- fábrica de papel. nos �ce::o�c:::::::oc:::::><::::=oc:::::;::.c:::::=n:::=:::c:::::::a::::::c:::::;::.==::::::,,=:::::::(jAmericana de Imprensa, Estados Unidos. O�=:::::::O

.

=::::::::OCilOdr. Leslie Highley. "Na. verdade - con- O O"Numerosas publica- ta-rne Moses - os Diá- O ••• kal Oções �a A�erica Lati�a rios Associados já es�ão "\ Dr Julio DOlO Vle.lra O- dIZ Híghley - Já usando o papel de Im- \i
•
f.

•tiveram que recorrer prensa da fábrica que O
-- II É D I C O ====

Oaos seus governos para o Assis comprou". .

.

obter papel de jornal. Paulo Bittencourt as- O O"Alguns' desses gover- socíou-se com um jornal OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
-,:nos não se aproveitarão norte-americano, o The O GARGANTA Odesse estado de depen- Trenton Times.

dencia, porem outros Este grupo comprou O REOEITA' DE OOULOR Oestão se valendo disso uma fábrica no estado

O Opara amordaçar, a im- norte-amerícano de ;Mi-
. T":RATAMENTOS E OPERAÇÕES

I

prensa e utiliza-la para chígan,

�
.

O�rop?sitos antí-democrä- pesde 1943, esta. fá- E ame fundo de olho para otlcos' . bríea estava produzindo .

. x. .

- OFelizmente, para nós, apenas papel de parede. díagnostico e controle de pressao
aqui no .Brasíl, a situa- Neste momento, está O arterial.

.

�ção se apresenta pro- sendo convertida para Oonsultório· Rua do Principe 507 1.0mI�.��r:� lado temos os �e ��;!�:�:� de papel 00 ' Alto.s 'da O�sa Richlin - Joinvile.
O�o,sso.s

. dirigente_s de I Espera-se que a pr�-I G c::::::::o c:::;:.(jOjomais, que, estao to- dução será de 15 mil (!)�c:::::><::::=oc:::::>c:::::;::.c::::::ac:::::::aC:::::>C:::::OC::::::>O::::::::-C:>C::::>(!Jmando ás providencias toneladas por ano, e
necessárias para asse- virá toda para a Amé- ,_gurar.o nosso abasteci- rica Latina. ----------------------------
mento de papel. Herbert Moses salíen-
Por outro lado, o ta que estas iniciativas

atual governo vem re- de particulares vêm con
velando a maior bôa tando com o apôio
vontade possível para do govêrno.
com os homens de im- "Com efeito - diz
prensa. Moses - o Banco do

. Destacando as provif Brasil forneceu, o cäm-
dencias tomadas pelos bio necessário para as '- . _
nossos homens de im- operações". •

Esta fábrica, depois
de instalada aqui, deve
rá produzir 45 toneladas'
diárias de celulosa quí-:
mica e 36 de celulosa
de rayon.

elioiea de Olhos Ouvidos - Nariz e Garganta do

Bit. I•••�I. ..111
MODERNA B PRIMOROSAMBNTE INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua AMon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
- JOINVILE .:...

I� -:11
c: Dr. Norherlo Rodolfo Schlemm .,

f Formado pela Faculdade de 'Ciências Médicas
da Universidade do Distrito Federal

" -----

Dr.
.

Waldemiro Mazureehen
'easa 811_'81-

Rua Mal. Floriano n..152 - JÁRAGUÁ
Clínica geral médico v- cirurgia de adultos e crianças
- Partos Diathermi,,· Ondas curtas e. Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo.

Râios Intra-vermelhos e azuis.

Ex-assistente na Clínica Cirúrgica .e Gine
cológica do Hospital Getúlio Vargas; ex-in-.
terno no Hospital N. S. do Socorro do Rio
de Janeiro.
Clínica Médica; Cirurgia Geral; Partos; Mo

léstias de Senhoras.
, Consultório no Hospital Jesus de Nazaré,) . em Corupé neste município.

Consultas das 81/2 ás 12. e das 15 ás 18 .

horas.
r; � i
1.;; ;i

§
.

. 'I f I '�ABBADE MOSS .'CL. �,
,

.

iA�·n���:�o�:��:n;:EIS ·�·I� I ·I-"';R i7Efi� 'V';�E'R 11'. FIGADO

r e
.� iQ IiI'

MÉDICO -.
E S TOMAGO·.... .. o III CLINICA GERAL - C:RURGIA - DOENÇAS I

� �INTESTINÖS = .. -
I

DE SENHORAS - PARlOS

IFastios, Azia, Vomitos, �. � i _.-

-

ULTRA SOM - Trata�ento moderno e efi-

Pesadelos, Indísge;stões, -<:a

í
m ciente. pelas ondas ultra-sonoras. das Dores e

::E ii Inflamações: Dores reumáticas, artrites. lum-Ce ll ce s do Fígado.
_ 10 I bagos, nevralgias, eíätíoa. Abcessos, furúnculos.

iGazes, Digestões Penosas, c... ci I inflamação dos seios, dos ovários, da próstata.Dôres no ESfom"go. Mão Q Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- III

Heltte, Retençéip de Bílis. I beldes. Asma. afecções do estômago, etc... I� -

... MASSAGENS ELÉTRICAS _ Tratamento

IVende-se em toda parte.
� I das Paralisias com reativação das funções

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i II ����rl���s r::ú�:�;;:�s� ���::�d:r���r;:�f��: I '

fi:�' . \":::: iI"1 gãos digestivos. etc... Iii .... BIIlMO MMU.SEIl II I!. ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- -

ii formado pela faculdade de Medicind de Porto Alegre li m CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO In
_ aperações' - i Ooença$ de Senhoras _ ,II iii .

BANHOS D.E LUZ - Raios ultra-violeta e Di
li CII G I P rt DA

n III infra-vermelho.; III
li nica era - a o sem ur ii iii CONSULTÓRIO - R u a dos Bombeiros IH Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa !! III (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março

_!! Consultório e Residência: ii I . das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas I11 Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant li... RESID�NCIA - Rua Min�stro Calogeras, 350
�L:, ex-residência do Dr. Luiz de Souza :-::!1 I Fone 305 _' J O I N V I L L E-S. C. I
:�:::::''!::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1..-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::€ iI�ii!!!!Ii 1!!ii!III_i ii _1\ ._. L'EIII.

\
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Acara!, João Aíroso, que
num jogo reelísedó pelo
seu clube centre um de
Blumenau, teve duas fra
tUras d.a. perna.

1 de Setembro
Preparam-se os clubes

locais para as grandes
festividades do díe 7 de
Setembro, onde te-rão
lugar diversas provas es-

portivas. "

Haverá uma corrida de
bicicletas, pera a qual
a Casa Sonnenhohl instl
tulc como premio uma

das afamadas bicicletas
da qUÇlI seu estabeleci
mento é vendedor exclu
sivo nesta praça.
Dentro em pouco dare

mos
_
o programa das'

competições.
lira - Rei

Hoje tUd lugar a tradi
cional festividade do
Clube Beependí.: na dis
puta do Tiro de Rei;
havendo a noite o baile

Realisou- se domingo social.
último o jogo entre o � >M!!!!!� -1I
Beependí e o «7 de �e
tembro», de Arequert.
Saiu vencedor o clube

local pela contagem de
I) a 2.
Na preliminar, asplren

tes do ßeependí X espí
rentes do Faixa Azul,
venceu este por 5 a õ.

Camaradagem esportiva
No corrente mês .terá

luger um jOiO amistoso
entre a-s equipes do
Baependí e Acareí,
o produto será desti-

nado ao jogador do
\

......! Em��I"IIIE"�"""Bi��!:BE"",��

Gllrda lotuma. Oomuní- ta.ealivel Desastre. No
ea-nos o sr. Ernesto domingo último Alvino
Fernandes, Inspetor da Ziese e sua família fo
Guarda Noturna, desta ram visitar um parente
cidade que, a partir de residente na Estrada
hoje alterará o seu ho- Aurora, nesfe municipio
rärío de vigilância, que' e que residia perto de
éra de 22,00 ás 2 horas uma serraria.
da madrugada pa. a as As crianças -foram

\

23,00 horas até as 6 da brincar nas toras de ma-

manhã.
. .

deira alf existentes,

Casamentos. Realizaram-
tendo um dos rolos

se ontem na sala das escorregado e apanhado
audiências os seguintes

os meninos, resultando

casamentos: 'Arllo Ma-
a morte de Uni deles, de

thías com aarta. Elfi
4 "anos de idade e diver

Kopsch t> Victor Schio-
sas fraturas em outros
dois. 1ehet com a srta. Ema

Murara.
A policia abriu in-

. Quarta-faira também quérito.
na sala das audiências Filadellia Parque. Acha-ae Outrossim, comunica ainda a nova diretoria
realizou-se o enlace ma- armado a rua D. Pedro aos interessados que �m virtude da paralisação Febre5 (Sezões, Malárias,
trimonial do sr. Reinol- II, nesta cidade, o gran- de suas funções que esta sociedade sofreu, resol- '-I U Impaludismo
do Kreis oom a srta. de Parque Filadelfia, veu dispensar 08 seus soeíos das mensalidades M'aleitaà,' Tremedeira

4lida Volkmann. Empreza de Diversões atrazadas, devendo QO entanto todos eontribuirem ,_ CURAM,..SE RAPIDAMENTE COM -

· ItlflrsirI8$. A m 11 h ã Populares.
. .

com suas mensalídades novamente a começar de ,C J A
- o

�._�_�. '-ti' �'Tr �� P4I1QtJe--,-�Flbrd,elfi8 Abcil-..pl'-(;)".o p88Udp.�,'·f,.�-· -
.. ;",.,.

\
...

', apsu_-i.Ji__ nttsescnjcas
..

nseorre a ata nata- dispõe de Roda Gigante Jaraguá do Sul, 26 de Maio de 1952. Minanco' ra" .

.

Iioía �a ex�a. sra. Wan- Dangier e Auto Pista:da .Nlcoluzz�, es�osa d� que farão as delicias de
HENRIQUE MOHR

I'"
Em Todas as Boas Farmácias

sr: .Ve�anClo NlCOluzZI, todos. l_.. _S_e_c_r_et_h...r_io..:...
..

"

É umbäbíl tlpó�r�fo da �o- Todas as noites have- produto dos, Laboratórios MINANCORA

CLI�dda�de Gräfica Avemda rá escelhidoa nume�os Edo I IN .' . de palco, para a maior íta 'de Protesto - Joinville - Sta. Catarina - -

.

. a m�sma data o. sr. alegria do público. ' , I ii'ii!iIIiSlI-E!l.;;;a;;,_,,_"__!!I!E!�.ian_Illl'__dli,
Ingo Khtzke, comerC1�n- Ninguem perca' a opor-

Faço público que acha-se em meu cariório pa-
__ _ __ __

te em Estrada I�apocu. tunidade de assist.ir ás
ra ser protestada por falfa de pallamento na data : �� � � m.m. .I'..• • •

..-:;�.·..• •
..
•
..
•
..O·

Transcorreu dia 27 de' do vencimento Uma Nota Promissória no valor de: F t d S t"' T
. d d'. .. .. funções do' Filadelfia Cr$. õ.OOO,OO (Trez mil cru.zeiros), em q'ue é deve-. e5 a a an 1551ma rio a e

l\;l�IO o a!llversárlO nata- Parque, pois, são abso-
•.

hCI� da m.t�ress�nte .g�- lutamente familiares.
dor Gerhárdt Waldemar Ballock e Credor Guilherme :

rotmha Maria IrIS, fllhl . .

. Wackerhag�n, e como o devedor reside fóra desta � . Realizar-se á em Alto Jaragliä "Ban�1tardl'...,
nha do casal Luiz e :í::::::::::::'.:::::::::::�:-.::;::::::::::::::::::::::� Comarca, pelo pjes�nte o intimo para no prazo de

1:=':. no dia 8 de Junho próximo a tradicional fes-
Wanda Prestini, residente �I ,

.

.
ii. tre:l dias pagar ou dar as razões porque não o faz d T' d d

em Itap',?cusI·nho. ii Tome o saboroso
..':.1 ficando de�de já notificado do re.ferido protesto si

ta a Sanfissima rin a e.

, ,

l:::::.'�.
As 9 horas será celebrada a S. Missa.

ni��a lul:' o��f:s,° f::'h� � C A fÉ BI U ER II
DaO o fizer.

l.,aguá do Sul, � de mai? d. 1952

I,' ca��v��:�d�a���a assada, churrasco, doces,

do sr. Faustino Rubini, II :: Mário Tavares JtJ Cunlt" Mello
industrial om Joinville. �:::::::::::::::::::;::!!::::::::::::::::::::=:::� Tabelião A fest� será animada por ótima

·

Dia 5 o sr. Inácio To-
: música. :

mllselli e o jdvem Mário Cartões de F.elicitações
.------------ �

. A COMISSÃO !
Rau, filho' do sr. Walde- Imex Internacional Ltda. A P R A 9 A � �:;. .::. · _;. ·

..···oc· • • .. • .

!!:i . nu·
Levo ao conhecimento desta Praça e a .quem :::;'l\;'::::::::::=:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::"!:::::::::::::::::::::::::::::&�

iIiteressar, que vendi meu· estabelecimento de pa-
..!\..::.' CLU·BE ATLÉT'ICO BAEPENDí 1.11.1:nific8çâo-' ao 8r. Har.ry Emmendoerfer, pedindo II ::.

aos meus distintos !)Jientes diepositarem no meu II H:

�����:�!;aJ::::: ::fl::;: :;:�::.
em mim de·lll. �==iAiilE'=WWl=:� It

.>.�
,

. CAllLOS KLEINE I !.!.:.:. \!!ii Ir
.• ,.;:�. '

. iI n

��� �_I8IilI_EIIjlII@I8---I@I8Iil-I!!I!J'i8"'-88--l8IilIi iI :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::= !! .

. �!;..
I
..:: :1

.
; CHURRASCARIA GAUCHA iii ii Convida-se os senhores sócios e . suas :,t.

I
DE OOARIO PEREIRA II i!

exmas. familins, para o Baile Social, a .t.!

t
Rua Mal. Decdoro, 136 (pertillho do Posto Beyer) '111 realizar-se hoje a noite, 1°. de Junho (Es- W

;:;.
. Jaraguá do Sul - Santa Catarina

.
ii pírito Santo), na séde désta agremiação. n�

,.,

I
Atende a qualquer hora do dia e da noite, setn� ii Pelo comparecimento <le todos, agradece I�

pra com os mais apetitosos churrascos de co:.tela, I ii li:.

I filé,' etc. Atende tambem com churrasco de cabrito i li • A DIRETORIA. i�
e Frango no e�peto. III _ _ _ ! it

f \
.

. ::��:••_ :•••••__.......................................•,._ _ -..:.\:<t",•••.

�18IilI�II!iII!l@6li!!l8...9D_I8IilI�@8__il!Blfi!IIiI ::l{ . . ::::

Diretor': ARTUR MÜLLER
CAIXA POSTAL,

,

Gerente: PAULINO PEDRI
. Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

19 - Administração.: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - �undado 'em 1919 - TELEFONE N. 39

JARAGUÁ DO SUL DOMINGO de Junho de 1952 SANTA CATARINA
.

N°. 1.695ANO. XXXII

CO.IRA turA, ·

QUEDA DOS CA

BELOS f DEMAIS

lfECÇOES DO
COURO CABELUDO.

·

Câmara Municlpàl. Sob a

presidência do sr. Gurt
Hilbrecht reuniu-se a

Câmara Municipal que,
entre. outros projétos
discutidos, aprovou a

.proposição do sr. Verea
dor Curt Vasel, inserindo
um voto de congratula
ções pelo 50°. aniversä
rio da . vida sacerdotal
do sr. Praeses Sehlueu
sen.

mar Rau, comerciante
em

. Estrada Nova.
Dia 7 transcorre

data natalícia da era.

Maria Silva ,Mascarenhas,
esposa do sr. Pedro P.
Mascarenhas, digno agen
te. da RVPSC em Nereu
Ramos.
A todos os aniversa

riantes os vötos' de feli
cidades do "Correio do
Povo".

TÓ'NICO CAf)LAR
POR EXCELÊNCIA

11••••11
Baependl I I de SelellbroEspórtiva Guarany. Socie�a�e'

A Soe. Esp. Guarany leva ao conhecimento
de seus sõcíos e simpatizantes que 'em Assembléia
Geral Ordinária realizada em 24 de Abril de 1952,
elegeu sua nova diretoria entrando assim com
novos elementos para suas atividades no decorrer
do corrente ano.

_

A nova diretoria ficou assim constituída:

Presidente de .. Honra: -álvíno Schmauch
Presidente;' m�ulino Neckel
Vice dito: Carlos Meyer '

1. Secretário: -Henrique Mohr
2. Secretário: Kilian Sohn
1. Tesoureiro: Hermann Schütze
.2. Tesoureiro: Bertholdo M. Doering
Diretor Sooiãl: Paulo Fodi
Membros do Conselho Fiscal: Alvino Ha-
dlich 8 Hactwig 'Bauer

-

Comites: Helmuth Udpadsl, Henrique Pe
reíra, Leopoldo ''fVerch, Sebastião Fagundes .

(Í)) Sat1bäto (Marca Registrada)

'V'irgem Especialidade
'dia cn!� WEIlEt llN]))l[J§Il.llAl .. JJoiIDlvinne

recomenda�se tanto parà roupa fina como para roupa comum.

Oportunidades
Vende se

Terrenos - Casas etc.
no centro e perimetro
urbano.
Mais informações

Casa Carióca
Mal. Deodoro õ01

AUX_-, TRAT. ,SlfILIS

IMPUREZAS DO SAN8UE" ,

.

fLlXIB Df 10611RA

Sft.BÁ� Y'RCct.,
. '.

ESPECIALIDADE r
I
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