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TARAGUA DO SUL
Santa Catarina

" .

ASSINATURA ANUAL
e-s 50,00
ClERENTE
Pallino Pedri

o Trabalhismo e o Monopólio Estatal do
DISCURSO DO LIDER DO PTB NO SENADO.

Petróleo Atravessará
.
o Sahara numa

patinete
intervenção do Poder
Público na exploração
dessas riquezas, de que
dependem outras ativi
dades, para que se

abram novas perspecti
vas à própria iniciativa
particular.
Precisaremos, contí-

núa, corrigir ainda,

o Senador Carlos Go
mes de Oliveira, em

discurso no Senado,
justificou a sua posição
em face do problema
do petróleo, fundado no

programa do Partido
Trabalhista que busca a

solução para os proble
mas da massa do povo,
dos trabalhadores
operáríos e empregados
particulares e públicos,
pequenos lavradores ou

pequenos índustríaís
comerciantes.
Dis que as leis traba

lhistas com aperfeiçoa
mento que se lhes in
troduzam, atendem à
garantia '. -dos . direitos
dos trabalhádores, para p
deseavolvímento da sua

personalídade..
Mas, o problema do

suprimento, de que de
pende o b�m:"e�tar dos
trabalhadores só poderá
ser atendido com o de
senvolvimento das nos

sas fo�_ças economicas,
e colh o progresso'
técnico e .índustríal,
As fontes básicas de

riqueza, por Isso, hão'
de ser libertadas,' já das
entranhas da natureza,
já. do egoísmo dos seus

presuntivos donos, quan
do as deixem de explo
rar ou asexplorem com

espírito exclusivista de
luero,
Dai ii. necessídade da

certos vícios. admínís
tratívos nos meios go
vernamentais, para que
os poderes públicos
inspirem mais confiança
na sua ação interven
cionista, mas também
naveremes de mudar a

concepção inspirada no

velho liberalismo de

que os governos devem
alhear-se da vida eco

nômica ..
A sua ação nesse

sentido é cada vez maís
reclama4 e é salvado
ra, muitas vezes, para
as atividades partícula
res

Não ponhamos dúvida

na ação do Estado para
a exploração ao menos, LONDRES - O ez
de riquezas básicas que, de carros de corrida Rho
fóra das suas mãos, diano pretende bater o

cairá no monopólio de recorde de velocidade en

trustes incontrastáveis tre Londres e' a cidade

pelo seu poder e em do Cabo, atravessando o

que o interesse partícu- deserto do ôahare numa

lar é predominante. patlnete motorizada de
O petróleo é inteira- matéria plástica. Rhodia

mente nosso, não só dos 110 eepere cobrir os 16.500
19rasileiros, mas do povo kms. em 21 dlas, indo

todo, porque está ainda .em Setembro
-

próximo
em mãos do poder pelo caminho maís curto
público que o repre- e maís perigoso. Usa!,,_
senta.

.

pílulas que o manrerao

Êle há de ser, por acordado 4 dias seguidos,
isso, explorado pelo Es- e levará um rádio na

tado, para servir íote sua patinete de matéria

gralmente, ao Brasil, e

I plástica,
cuja velocidade

ao seu povo. máxima é de 88 kms.

Aprovado o crédito espe
sete milhões ..

mil .cruzeíres
A Assembléia Legisla- sos municipios, com edl

tiva aprovou por'maioria ficlcs pera querreis
. da

o Crédito especial de se,e Policia Militar e delega
milhões 150 mil cruzelros, elas policia' em Xapecö,
solicitado pelo- govêmo loaçaba e Blumeneu. gru
do Estado pera fazer face pos escolares pera Lauro
as despesas com a cons- Müller, Treviso Slderópo
Irução de importantes llis e Ribeirão da Velha,
öbres: públicas em díver- POSIO& de -saúde pare

. .

Camboriú, Nova Trento,
------.---- Orleans. Caçador, São

Dia 14 de Junho de
fluirá a data natalícia
do sr. José Gaia, digno
Coletor Estadual de Ja
raguá do Sul.

. i) aniversariante sou

be grangear as simpatias
e amisade da população
do municipio, não só
pelo ca valheirismo com

que a todos trata, mas,

também pelo -seu modo
correto como desempe
nha sua função.

Antecipadamente "Cor
reio do Povo" deseja
suas felicitações ao ani-
versariante. •

. Três grandas rios, o IliJínOi�, Nebr��ka, Iowa, I
com as autoridades da

Presidente da Federa- Missouri� o Mississippi e Wisc<.>n5i�,
.

Minnesota e região inundada e reco-

ção do Matte
I
o Red Rtver of the Norrh North Dakota,. mais

.

de mendou ao Congresso
. inundaram as ferreis re-110u.000 pessoas precisa-I dos estados Llnldos que

Em reunião ante-ontem giões do centro oeste dos ram abandonar seus Ia-I fosse concedido auxilio
reellseda peles cooperarl- Estados Unides. Esta res. . do governo federal.
vas do Marre de Santa vista aerea de uma cíde- Voluntarios trabalhando
Catarina, em Mafra ,foi de sltuede às margens do De todas as parres dos arduamente nas regiões
eleito Presidente da Fe- rio Mlssourí mostra a Estados Unidos foram situadas às margens dos
dereção Catarinense o sr. devastação causada pela enviados' auxíltos aos va- três rios conseguiram fi
dr. Aroldo Carneiro de enchente. Partes de clda- les flagelados pela inun- nalmenre controlar as

�arv�l�o, presldente do d�s e mesmo �idades In-: dação. O presidente dos agues da enchente.
�dlreto.rlo da UDN em tel ras foram .inundadas.!Estados Unidos, Harry
Cenoínhas. Nos Estados de Mlssourt, S. Truman, conferenciou (FOTO USiS)

eial de
150

José' Gaia

Nos Bastidores do Mundo

Credo
A democracia não é

Uma dçutrina "do con
tra". , .

O mal de muitos de
mocratas sinceros é\que

/
êles se preocupam em
dizer que são "contra"
isso ou aquilo, e se es�
quecem de dizer que
sã� "a favor" de alguma
cOisa. (

Porisso David E. Li
lienthaI começa o livro
NISTO -EU CREIO es
crevendo textualmente:
"Minhas convicções não

Be referem tanto áquilo
que eu sou .ontra como
ao que eu apoio .. ."

Democrático
Por AL NETO

Joaquim, Iaragué, Bom
Retiro, Ararangué e Con
córdia, Coletoria e Ma
ternidade de Italeí, ba
nheiro carrapaticida em

Türvo. Alem de amplia
ções e conclusões de
�TUpOS escolares, maca

damização de estradas e'

pagamento de subvenções.

Bxcesão dos Deputados
Siqueira Bello e . José
Bahia Bittencourt, os de
mals peesedtstes presentes'
votaram contra o proléta
governamental, que eindà
teve contra o voto do
trabalhista Volmey Olível
ra. Apesar disso foi o'
projéto aprovedo.

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

e

o fiouerßn�or do fstB�O, recebeu ·du Sr. Pro
fessor lucas' nOßueiro finrcez o

seguinte rg�iOur8mo

e não apenas uma dou' Entretanto, Lilienthai . "Eu creio, e é esta a

trina negativá". acrescentou: base da nossa Constitui-
Lilienthai é um dos "Os Estados Unidos ção, como é a base da

mais destacados pensá- possuem tudo o que é religião, na proposição
dores do momento atual. necessário para manter- fundamental do valor do
Foi nresídente da Comis- se á frente da Russia, individuo.
são de Energia· Atomica já seja no campo militar
dOS Estados Unidos. pacífico das pesquisas "Tanto o governo co- O Sr. Governador. do pre motivo para nós de
É tambem um dos atomicas. mo as instituições . pri- Estado recebeu o seguinte indelevel recordação. Re-

principais fesponsaveis' "E nos proximos anos! vadas devem ter por rádiograma do Sr. Profes- novo neste momento con

pela criação da Tocnes- - revelou Lilienthai - objetivo promover e sor Lucas Nogueira Gar- vite
.

que tive honra lhe
see Valley. Authority, nossa distancia á frente proteger e defender a cez ilustre governado:- de fazer pessóalmente para
que é, em certa forma, da Russia será tão gran- integridade e a dignida- São Paulo que recente- uma visira oficial de V.
um modelo para as de que poderemos evitar de do infdividuo .. ," mente esteve ehtre nós: Excia, e sua Exma. Sra.
obras da bacia do São qualquer agressão". \

.

«São Paulo, 3'0 ....:.. Ao quando teremos feliz
Francisco, no Brasil. Mas a bomba atomica "Qualquer forma de regres3ar ao Estado São oportunidade agradecer.
Muito antes de que não é a maior arma dos governo' ou quaisquer Paulo desejG ainda uma

I.todas. atenções t.ributandOTruman anunciasse uma Estados Unidos.. instituições que façam vez expressar ao eminen- lhes tambem nossas me

explosão atomica lia N:I opinião de Lilien- dos homens meios em te governador e .ilustre lhores e justas homena
Russia, Lilien thai hav·ia thaI, a pdnuipal força vez de fins; que exaltem amig(1) meus mais sens,· gens queira aceitar o

O livro de Lilienthai é deolarado: norte-americana é a de- o estado ou quaisquer bili�ados agradecimentos iminente Governador com
um crédo democrático. "Outras nações, inclu- mocr·Hcia. outras instituições acimü pela fidalga acolhida a nosso reconhecimento a
O autor insiste no la- sive a Russia, acabar ão É a democracia afir- da importwcia· do" indi- nó� dispensada pelo go- saudação afetiva que en

do construtivo da demo- por
.
descobr�r por' si mativa, construliva, po- vlcluo; qué1'fdê a homens verno e pelo povo catari- dereçamos por seu inter-

cracia. propnas o qll" n6s sa- s tiv . poder' lH'bitrário sôbre nense. As manifestações médio ao heróico laborio-
"Tradicionalmente bemos hoje. Lilil-'lIt.hHI traça o ere- 0111 (la homens - são de carinho e apreço pres- so povo irmão..

escreve Lilienthai - a "A Russi� tam'bem do delJlo(l1 át.i,'o firn quI-' (l,IIsaS contr'arias ao con- tadas a São PaUlO na Lucas Nogueira Garcez
democracia .tem sido formar'á um d. u6sito de aCl'edit11 Ila" HPguilltes ceito de democracia ..." pessôa d� S. Excia. Gp- - Governador do Estado
Uma doutrina afirmativa bombas atomi" palavl'H)': vernador constituiram sem- de São Paulo.
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:�í�T�,ISA N fi U E N o L' Q . I ClINICA GEII�! �II��G: - DOENÇAS I. DE SENHORAS - PARTO� '1
fi"==--=='''''==''='='====='=''='�='='� I ci���!i!O!daB �r��_�:;��a:Odd::�o�::� I
ii ß COMfRCIHllIDß ADVOCACIA.- COIfTABILI- ir -I'" Inflamações: pore� ..:r�umátICas. artrI,te,s. lem- I'ii

•

- DADE - SEliUKUS ii _._ bagos, nevralgiae, CiatlCa. Abce�sos, furun,culos, :tOii -
, !! -1- inflamação dos seios, dos ov,árlOs, da prostata. Iii B. Mal. Deodoro, 136 • Cx. 19 - Te1..51 - Jaraguá do Sul iI'I- Afecções da pele, fístulas, var!zes e úlceras re-

I'ii
. Co'ntratos, distrátos, Atas, Balanços e com- li II beldes .. Asm�. afecções do estomago, etc...

ii ii =: MAS'SAGENS EI...ETRICAS - Tratamento
:.:i pleta assistência técnica contábil, jurídica e

,i.i. I das Paralisias com I;eativaç.ão das funçõés I� fiscal..( Escrituração fiscal e comercia!. Servi-
fii ços comerciais e,m m>ral. HI:ii musculares e nervosas� Atrofias, fraqu�sa un- IIIli 0-

ii R cional dos músculos em geral, da bexiga, or- !II.. Corretores da -c. Rac. Seguro� «Iplranga�: operan- .. -- ..

t
�

III
ii

d T b Ih A'd !! iii gãos digestiVOS, e c...
"ir do em Fogo, Acidentes o ra a o, CI en- li III ONDAS CURTAS _ DIATERMIA _

ELETR.O-, "I
.. tes do Trabalho, Acidentes Pessoais. Trans- ..

iii ELETRO COAGULAÇÄO IIii
portes, Automóveis,' Responsabilidade, Civil e ii III' CIRURGIA -

A -

nli Fidelidade. ii :,:.. BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e iiiii '

V'AR G d ii I� mfr'l-vermelho..."
,

. I!Ili Sub.agentes da I: Passagens e encomen as. ,ii::: OONSULTORIO � R u a dos Bom'helros 'Ii! /A OöMEROIAL LTDA. ii III (Jardim Lauro MueUeR) esq. Rua 9 de Março
_ii uma organização as suas ord�ns! ii l-ii dasA 9 ás 12 e dae. 3: ás 6 horas, III

. H -x- ii.� RESIDENO,IA - Rua Mmlstro Oalogeras, 350 'lUii Eugênio Vilor Schmücket' ,- economista e contador.' H m ,Fone 305 - J O I N V I L L E • S. O.
_------------------ .�•••..•••••••••••...••••••.••••••••••• ,',••••.•.:••••••••.••••••• , .._ ••�••••••_ :!.: !iii555iE!ii!!iEi!� !!iiIi!i!j!!!!!!i!iiEEl:=l!i!!!IBI.i=�E!I! '!I!!!!I!!!!illl

-

_............................................................................
.

In,stftoto de

m��� - �u�itt�� - �ariz e· �ar�anta
do

OH. ARMINIO 'TAYABES
Formado pela Faculdade de Medicina da

Universidade do Rio -de Janeiro
Professor Oatedrático de Biologia da Es

cola Normal Pedro II
Alilsistente do Professor David Sanson
Ohefe do Serviço - Otorino do Oentro

Saúde de Blumenau.

-_.::.:::--

.

PARA DIAGNOSTICO E ,TRATAMENTO
DAS

Molestias de Olhos - Ouvidos -

Nariz e Garganta
}tete Instituto Especialisado está Magnifica
mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo �

Qualquer Tratamento da sua �.,

Especialidade.
'

Todo o seu Instrumental foi Recentemente
Adquirido e Importado da Suíça
Alemanha e América' do Norte.

--=:::::...---

Gabinete de Raio X
APARELHO MODERNO SIEMENS PARA

DIAGNOSTIOOS EXOLUSIVOS DE
DOENÇAS DA CABEÇA.

--====--

Gabiaete de Fisioterapia
BISTUIU ELETH.ICO (para operações sem

,

sangue)
ONDAS OURTAS (Ultraterm Siemens

modelo 52)
INFRA·VERMELHO

A,EROSOL (Aparelho inglez
para nebulisação no tratamento das sinu
sites sem operação). Electrocoagulação.

Diafanoscopia etc.

-====--

Gabinete de Refração
PARA EXAME DOS OLHOS.

(EQUIPO-BAUSOH ·LOMB)
PARA, REOEITA DE OOULOS E

RESPÉ'OTIVO CONTROJ;.E
DAS LENTES REOEITADAS

0/ VERTOMETRIA.

--====

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXOLUSIVAMENTE PARA TRATAR AOI
DENTADOS ,DE OLHOS-EXEOUTA PE-
RIOIAS-CONFECOIONA LAUDOS, E

DESMASCARA SIMULADORES.

--===:--

Rorapio:.

O InstHuto funciono �e mon�a' e d tor�e
Rua 15· de Nov., 1135 • l' andar

TELEFONES:
INSTITUTO: 1232
RbSIDENOIA: 1461

,

Ao lado da Caixa Econômica

.JI "11 E I,a"

. u·nici'pal
ata d{l Reunißo Ordiilári.@ .de t3-5-1952

I Pioibição I '

o 1 1

,P.JlQibo termínantemen..

Jß a entrada de pessOas Aos treze díaa do mes de Maio de um milem minhas propriedades, noveeentos e cincoenta e dois,' pelas sete horas,afim de caçar, pescar, na sala do Forum no edificio da Prefeitura Munitirar cipós, palmitos etc. cipal de Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores:
'. Não me responsabilizo Ney Franco, Mario Nicolini, Frederico Curt Alber
pelo 'que possa aconte-I to Vasel, Otaviano 'I'issi, Herbert Sohneíder.. Wal
cer 80S infratores. ter Jark e Alfredo Lange. Estando presente 'o

,._--�-----� J,raguá Alto, 15/5/52. snr. Alfredo -Lange, suplente convocado, o snr.
Frederico Keiser Presidente convidou-o para prestar o compromisso�

.' legal. Compareceu o mesmo perante a Mesa e em

v6z alta proferiu o termo, sendo logo ap6s deola-

Ho povo em rad,o. empossado pelo snr. Presiden!e. 'Pass�)U-se a

sef{Ulr a leitura da ata da sessao anterlO� que=======

depois de lida e discutida foi aprovada e assinada
Façam suas eco- pela Mesa, sem eme_nda. O expediente cónstou de:

nornles depositando- um telegrama recebido do Dep. Luiz de S�1!.za;
as na «Caixa Eco- Ofs. expedidos 154/52, 155/52 e 156/52; um requs-
nomica F e d e r a I » rimento do snr. Herbert Schneider, que pos�o em

anexada ao Depdrta' discussão e vo.tação .foi aprovedo Um rQq�eri!lle!l-mento dos Correios to do snr. Alvim Seidel, encaminhado a Oomissão
e ·Telegrafos desta de Economia (il Finanças; Oficio de Joaçaba; Pa-
cidade. recer da Comissão de Finanças, referente ao ba-

lancete do mes de Fevereiro do corrente ano. Pos
�-=-==-=�===;;;;; to em votação foi o mesmo aprovado por unani-

,I midade de votos. Com referencia a proposição do

ß eist He�1 'tem a snr. Alvim Seidel, na. qual pede seja telegrafadoD U U
-

grata ao Exmo. Snr. Governador do Estado, foi aprosatisfação de participar vado. Foi aprovado tambem, a proposição que so
sua clientela e 9 povo licita a atenção do snr. Governador, digo, do snr.
.em gsral, que de dora Prefeito, da falta de dedetisação de algumas es-,
em diante te.m a �enda tr adas em Oorupá. As proposições do snr. Alvim
tomates eelecionados. Seidel, que tratam da Estrada Rio Novo-Alto e

A SIFII.IS SE APRESENTA SQB
do Oemitério Municipal de Oorupá, foram enca-"'ÚMER"'S FORMAS.TA'S COMO: ��
minhados a Oomissão de Viação e Obras Públicas.REUMÓA:rISMO Cure se�s '!Iaies e poupe seu Livre a palavra SOliCi'tOU e obteve-a o snr. Her-E8CR FULAS bom dinheiro comprando na:A _ES ,P I N H AS bert Schneíder.: agradecendo a atenção dos snrs.

F I 8 T U L A a FARMACIA , NOVA vereadores. dispensada a seu requerimento. Pas-�;; : � : : sando-se a Ordem do Dia, foi submetido a 2a. e
F E R IDA 8 de ROBERTO 14 BOBST. última discussão o projeto de Íei que "Oria dois
o A R T R OS .t, que dispõe de maior sortímen- (2) cargos de proíessores Padrão "1". Em votaçãoMAN C H A. S to na praça e oferece seus arti foi O projeto aprovado unanimemente. A seguir"ELIXIR .1)[ NoGUEIRA It gos à preços vantajosos foram Iidos e discutidos cada um de per sr, os

Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua pareceres da Comissão de Legislação e Justiça,
��� r�fet'ente aos requerimentos, da Paróquia São Se-

,

bastião e Comunidade Evangélica Lutherana. Pos-
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!i!!'�� tos em votação, foram os pareceres aprovados por
Fabrica de Ferram.entas, Agrí

..

c.olas l u.nani�, ida?,e
de votos.

N,ada �ais ,have�_d,o
a tr�"

tar foi designado para a próxima reumao o dia
DE PEUR.O R.�NGEL 20 do corrente .oom ª seguinte .Ordem do .Dia :

Estrada Jaraguà:�squerdo .-._
- -

Discussão das 'próposiÇões: Limpeza do Oemitério
JARAGUA DO SUL • STA. OATARINA Municipal em Oorupá; Maeadamização da Estrada

- Rio Novo-Alto em Oorupä; Suspensão da Taxa de
Executa-se qualquer serviço de ferramentas calçamento a Paróquia S. Sebastião e Oomunida-

agrícolas pare uso de lavouras, como: '

de Evangélica. Findo o que, foi encerrada a ses-
Machados, Enchades Foices etc. são a qual faltaram os vereadores: Willy Germano

Serviço rápido e garantido eatende-se qualquer pedido Gessner, -Adolfo Antonio Emendoerfer, Kurt Her-
!!--õiiiõ ;;;;;;;;: iiiiõiIiiii bert Hilbrecht e Alvim Seidel.

(ass) NEY FRANOO

MÁRIQ NIOOLINI

Vende-se
Terrenos - Casas etc.
no centro e perímetro
urbano.
Mais Informações

,

Casa Carlõca :

Mal. 'Deodoro 301
I,

Machinas de costura de
pé e manuaes diversos
tipos V. S. encontra ne
Casa ReaV defronte ao
eine Buhr.

f1:::::::::::::·::··:::::::::��:::::::::::::!::::::::::::.�
li Nas suas compras ii
II prefira sempre ii
li C ft f f R ß U f ft ii

Q::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::-lJ

CONHECIDO HÃ " NO.
VENDE·SE EM TÔO-' ,. Art.

SANGUENOL ,

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINAHCOßACQNTEM

OITO ELEMEf.lTOS rÖlllCOS: Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta I

SERVE PARA QUALQUEK IDADE, CONFOR-
,

ME o n. 1, 2, , e 4
Protej� a saúde de seus tilhos (' � !>ua p.rópria!
Evitará muitas doenças e poupara dl11helro em

temédios

COIJlpre hóje mesmo' ,uma LOMBRIGUEIRA
,

MIIfANCORA para o St"U tilhinho. _.

,

E um produto dos � Laboratórios Minancora
- jOINVILLE-

ARSENIAT.O. VANADATO.
FÓSFORÓ, CÁLCIO, ETC

TÔNICO DO CÉRE810
TÔNtCO nos "OSCULO'

Oe Pálidos Oapaupera4oe. .....

orga�I.MO co'" o J.

lados, Anim.cos, Mies que .....

MaglM,. Criança• .raqultlCas ,...
,

.,
ceberao a tonlft� ••,al do

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,iNoticiário
Nova direção da
A.B.I. para �952
Rio de Janeiro, 10 (BJI)

- De acôrdo com o es

tatuto, logo após a

renovação do terço, reu

níu-se o Conselho Admí
nlstrarlvo para eleger a

diretoria e os demals
órgãos dai .Assocíeção
Brasileira de Imprensa.

do . Interior r-=':vTSO=-'
Regressou o Gover- Rio d e La ne ír o, 20 drugada, porque 150,ele- II '

,

. II
nador Matogrossense (B.J.I.). --: O _iormllista mento� ar�ados ameaç�- II'

, Clube Atlético Baep�ndl ", José Vltorlno, DIretor do vam. invadir s.uas resr- II Ginástica Infanto. JutenU para ambos os selDS IIRio de Janeiro, 10 (B)I) Bureau dos Jornais do denclae e agredl·�o� por- II II- Regressou pera o seu Interior, recebeu comuní- que .fazem oposrçao ao

li A diretoria deste Clube leva ao conheci- IIEstado o Sr. Fernando cação de Peira de San- prefeito local. menro dos srs. essocledos e. simpatizantes do
Corrêa, .Governédor do rena, na Bahia das arbl- O B.J.1. já protestou li mesmo, que o seu Departamento de Educação II
Estado de Mato Grosso, treríedades alí cometidas junto -aos Srs. Ministro II Física reabrirá as aulas de ginástica infanto- Uque ee encontrava no contra ,o� jornalistas A. da Justiça e Governador II juvenil para arnbos os sexos, devendo li aula IIRio há díes, a chamado Gonçalves de Souza e

,dO
Estado da Bahia e a

li inaugural realizar-se a 21 do corrente,
. IIdo sr. Café Filho, Vice- Antonio Torres Coelho, pedi'W do B.J.I. e A.B.I. As aulas' serão' ministradas nos segum-

I'Presidente da República, diretores do jOfnal "O já lavrou o seu protesto li tes horértos.- .

para tomar parte ne ela- Combate", que sairam da,' em nome dos jornalistas ß ;} a 15 aros: SÁBADOS das 14,00 ás IDando cumprimento ao boração do Projeto de cidade fugidos, pelá ma- de todo o' Brasil. II 1500 horas - sec. masculina. ItdispositiVO estatutário, 'fo- Lei da criação do Parque
'

II'
,

SÁBADOS das 15,00 ás 16,00 horas -

'nlram reelízades as' elei Indiaena.,
'

f
...

-

m a presença de ti> •

II sec. ermmna.çoes, co
"I.. De 15 anos em diante:- 2as. FEIRAS II40 conselheiros. O resul- O Brasil está ficando IP Dr. Mu'rl"llo Da'rreto' 'de Azevedo ',', das 19 DO ás 21,00 horas - sec. femínlna

IItado foi o seguinte: Díre- 1 ''''�s. FEIRAS das 20,00 ás 21,50 hor.asroriã - Presidente, Her- ma uco., uu

"bert Moses; 1. vice· S. Paulo, 20 (B.J,I.) _

I I
It - sec. masculina.

presid�nte, H�itor Beltrao; O Departamento de As- ADVOOADO II NOTA:- Matriculas na séde do C.A.B
.•
a It

2. vlce:presldente, .!"l. slstêncía a Psicopatas, da • It a partir de sábado, dia 14/6/52" d�s 14,oo/s It
Paulo FIlho.;. secreta.rIo,' -ôecreterle da ôeúde, man- n 15,00 .horas para a sec. md�c�hna, e' as nd S d 1

0 y

I
�

1�,00 as 16,.00 pera a sec. femmma. '

IIFernen o
. �gism�n o, . rérn internados em seus Escritório no prédio (lJante Sthiochef)' It�ub-se.cretarlO, Enéas Ma�- hospitais 'peíqutatrtcos da o=_========o=========otIOS FIlho; 2 sub-secreta- cepltal e do inferior Avenida Getulio Vargas N. 26

rlo, Francisco �e Assis 12.780 doentes, sendo laraguá do SulBarbosa, t�sourelro, Ma- 7.675 homens e �.105
noel Antomo Gonçalves; mulheres.

'

sub-resoureíro, Crlstovem
Breiner; bibliotecário, L.
Leal Guimarães' diretor
cultural, Orígenes. Lesse:
diretor de séde, Vicente
Lima. Mesa do Conselho
Administrativo - Presí
derite, Herbert Moses; 1.
secretário, Manoel Lou
renço de Magalhães; 2.
secretário, João Etchever- Arbitraried.ades oon-

ry. Comissão Dlretora do', tra jornalistas
Departamento de Assis- Bahianos
�ncia Soci� - Amador

���������������.���,�����������Cysnelros do Amaral,
Antonio Bento de Araujo
Lima, Augusto de Freitas,
Lopes Gonçalvez, Gestão
de Carvalho, lgnacío Blr
tencourt Filho e Mérló
Sombra de Alburquerque.
Comissão Diretora da

Caixa de Auxflios - Ab
ner de Freitas, Afrânio
Vieira, Eduardo Lemos,
José Vitorino de Lima,
Luiz Guimarães e Vitor
Costa. Com issão 'de Sin -

.'-::::::.::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'-:::::::: '::::::::::::::::::::::::::::'.
dicância - Aristeu Achil· ir
les dos Santos, Antonio!l Empr. Su 1 rc;zsileira de Ele trecidade S.A.
Carvalho Guimarães, Deo. a
doro da 'Costa Lopes,!!
José, Luciano' P., Leite ii Para a n6ssa di5tinta treguezia mantemos em estoque:
Basto e Mario Lisboa:: Uma -linha completa de motores [Jacionais e' estrangeiros de alta e baixa
Barbosa. ii rotação, d<! 1 a 97 HP, para 220/380 V. 5u/60 ciclos. APARELHOS qE MElJ!

I. çAO - Bomba�, para uso doméstico e tins indústriais: A.RTIGOS ELETRICO"l

I.i,· PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de, LUSTRES, C.'\STIÇAIS LO-
..i.,I.IOS, de ARANDELAS, MATERIAL. EIETRICO em geral para instalaçõe& de

ii uz e torça de qualq'!ler c�pacidade.
.

_ H '

ii A nossa seção de instalaçÕes atenderà com presteza e qualquer pedIdo de i:

IIli in�talação de luz e força, � , ii
:; \

-

}}"'::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::;;::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..' PRODUTOS DA
Nota do B.J.!. iNDÚSTRIA DB CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A.

O jornalista José Vito- !(@@!@®Y@®,,!,®@!®®í'@�®r@®!@@j':'@@!@(g)Y@)®y"@)@� I CAIXA POSTAL 11

�:o C�'m��m':i. �:����!� I· Tosse, Asma, Brollquite, Rouquidão, e Resfriados ;� . J AU G ui o o SUL SI.II CIIwiRi

g�o S��a�o���:�I'N��i�: {@ 'l'ODAS AS MOLÉSTIAS DO 'flPftRUH� RfSPIRHlÓftlD �
nal de Salários do 4. @. Encontram alfvio imediato com v, uso do �'
Congresso Ni'cional de (@ @)

���;;:�3��\�r s�� i P�iI�r�t .i�Dln;gie�
á

p�I�:�nll! I
Caixa de Auxílios da (@ @j
Associação Brasileira de §) O PEITORALMAIS CONHECIDO ..NO BRASIL

, �Impreosa. it.®@l®@.i®@.i®�@.;.®@l..®®.i®®i.®@i®@.i®@.i®@j®@,a

���JI���iUf����.Sit"u.aClJ
LO''rH.A.R SONNENH.OHL , ..... IRoa Mareehal Deodoro da Fonseea 84 • Caixa PostIlI 17, - Fone 6 - End. Tel. «LOSON» - Ji\RAGUÁ DO SUL - Santa Catarina

-----�����������==���.���������--���������--��--��----�--�------��

,do Bureau
.

dos 'Jornais

lr�}:::::::::;;:::;;:::::::;�;:�:o:�:;;:u�;;;;::::::::::::::��!i
d n formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre ii!Registra-!e aln a que _- r III!!III • •

��nc:���s úll��o a!t�o:a� fi
r. W-aIJe-mltro Mazu'reche,n I !I operaç�ri�lca6er8roença�aJ: :::h��:

- !Ilnternados 409 novos pa- UI U ..

Ih d At' O n
cientes.

, 6l".8,• ai aauai
I !i ...i Alta Cirurgia com Apare o e nes esia aeiosa

,'.i��� _ • lSS1 Consultório e Residência:
POSifiv.amente o Brasil

'Á :.:!. Jaraguá do S.ul -. Rua Be.njamin Constant !.!:'

fh d I Rua Mal. Floriano n. 152 - JAHAGU S.esta icen o ma uco... li ex-residência do Dr. LUIZ de ouza :1
Climca gtral mé Iico - cirurgia de adultos e

'

crianças :::::-. li1'''
_ Partos Di a t hermia Ondas curtas e Ultra-curtas !l::::"':::::::;'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:: '

. Indutotermia � Bisturi-elétrico - Electro-cauterização
H áios Intra.vermelhos e azuis.

F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5, E TC.

,C Dr. Norberto Rodolfo Schlemm,
PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
I N F L A M ;4,c O E S,

Formvdo pela Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade do Distrito Federal

--;----

COCEIRAS,
Ex-assistente ne Clínica Cirúrgica e Gine

cológica do Hospital Getúlio Vargas; ex-In
terno no Hospital N. S. do Socorro Jo Rio
de Janeiro.

MArlRIZ: JO][]N'VILLE

Clínica Médica; Cirurgia Geral; Partos; Mo·
léstias de Senhora�.

Consultôrio no Hospital Jesus de Nazaré,
em CO"upá neste município,
Consultas das 8 1/2 ás 12 e das 15 ás 18

horas

A posse da nov� dire
toria, também de acôrdo
com o estatuto, dar�se-á
no próximo dia 13, em
seSSdO solene do mesmo
Conselho.

CA'LCADOS

I R G O
I

são os melhores e mais baratos

@IIIlil�@I!il8liltil!El@8_86�f6)_1bB_�81SIbB.IbB�
CHURRASCARIA GAUCHA

1\DE OOAO PE�EIA _

Rua Mal. Decdoro, 1,6 (pertinho do P<?sto Beyer)
1 araguá do Sul - Santa Catarma

Ate-nde a qualquer hora do dia e da noite, sem·

I pre com es mais apetitosos churrascos de co!>t�la, •
filé, etc. Atende tambem cum churrasco Je cabnto

Ie Frango no e5peto. , _'

<!J1!i!I8SI8�88@6�81S_88<!JlbBlbBsiElJ!!!Eji-"'1bB8IS1@18

A CASA

BrCIULETAS ,MÁQUINAS DE COSTURA MOTORES COMPLETO SORTIMENTO DE
REFRIGERADORES MÁQUINAS DE ESCREVER GERADORES ROUPAS FEITAS:

IRÁDIOS' MÁQUINAS p. lavar roupa ASPIRADORES DE pO
RÁDIOLAS /MÁQUIN-AS p. môer carne FOGÕES (lenha) CASACOS p. SENHORAS
VITROLAS DESNATADEIRAS FogareIros elétricos CAPAS de gabardine e Chantung
DISCOS p. vitrolas

'

BATEDEIRAS p. fabricar Ferros de EngomB;r VESTIDOS (marca «IBE»)

IBALANÇAS manteiga . BOMBAS PARA AGUA ARTIGOS DE MALHA de Lã e Algodão
PEÇAS p. BICICLETAS LIQUIFICADORES MATERIAL ELÉTRICQ CASAOOS, BLUSAS PULLOVERS etc.

I' TERNOS p. Homens e Rapazes

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

�� ,

. �!J
����SIIFäIm�fiii���"���������

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�;� EVOJ1
membro da Orgamzaçao
das Nações Llnídas.

Prefeitrrra Mrrni�i�al rre Jara�rrá do �rrl Coluna Católica �.p��:08ceJ�� cada

,

V" b 1. Foi o Anjo que Coube a um arquiteto

REQUERIMENTOS DESpAC'HADOS oce sa e anunciou aos pastores, francês, Sr, Eugene Bau-
I \ I \ perto de Belém, o nas- douln, o encargo de

responder ?' cimento de Jesus Orís- preparar o plano de
to, (Evangelho da Missa conjunto para a futura 58 países solicitaram o

do Galo, na Noite do sede da UNESCO, em
auxilio da Organização

1. Quem foi que disse Santo Natal), Paris, Mundial de Saúde (OMS), "

"Não temais; porque 2 S-' T é dí
uma das entidades' espe-

vos anu�cio uma grau- "M' ,�o h
om

,

isse :
Não obstante as legls- cialízadas da assistência

de alegria, que será pa- Deu,,, (eEn or lhe 'dme1u lações nacionais em vi- récnica, e 37 países já se

ra todo o povo, porque Deu� dvang,e dO pOá 'gör a regulamentação beneficiaram dessa essts-
h, ,

ld d d D I ommgo epois a s-' , tência Os programas J'aoJe, na Cl a e e av, . ' existente ainda não basta '

_

.. ,

vos nasceu o Salvador, I coa). 'A. '
•

ara impedir o trabalho em, execuçao, abrangem
que é o' Oristo Senhor? 3, Foram tres - Pedro, p

d d I t projetos da luta centra a

2 Quai� foram as p�_ Tiago e João, (Evange- pr�m�t�ra. e a 10 escen �s, doença, crlaçâo de zonas

lav�as de São Tomé lho do 2, Domingo da em dO os UOS ugardes dO I de demonsrracão sanitária
Quaresma) mun o, m esru o a

d
.

f" Iquando Cristo Resuscí- ,

.

'.. Or anlzação Internacional e o. e�sl�o pro Issl_ona
tado apareceu e lhe 4. D�POIS da terceír a

d
g
T b Ih (OIT) d especiellzedo, nos dlver-

Iàlou ?
" tentação no deserto, NO _

ra � 'cl Ab
as

sos domínios de saúde
3, Quantos Apóstolos (Evangelho do 1. Domín- aço�s';1 as,! sâ re

b
o

pública.
t go da Quaresma) emprego a mao e o ra

es ava!D ,pr�sentes na
5 N 'b l'd ._ infanlíl e a frequência

Transflguração ?
h

.
' a para o a 8: �I escolar obrigalória levado As 20000 casas que4. Quando disse Jesus n a� �m que um pai e

a efeito em 1:::.7 'vaíse's -

d id
"Vai-te Satanás Porque Iarnllia contratou traba-

I
U

ti t'
estao sen o constru as

está es�rito' A� Senhor lhadores, pagando aos reve a que_! pra Ica",lbe.nde na 'Coréia, para refugia
t D' últimos o mesmo que sem exceçoes, e pro. IOdos de guerra,' são a
eu eus adorarás e a, ,.' empregar menores de 12 primeira fase do progra-Ê1e só servirás"? pagou aos pruneiros I

-

dú�

5 E
. .

(Evangelho do Domingo anos, em qua quer in us- ma das Nações Unidas,
. m que parábola d S t êsíma) trta A regulamentação. cujo objetivo é restaurar

�correm estas palavras :
.

a ep uagesnna .

quando existe, é menos cêrca de 400.000 lares
�or que �stals aqui o

" rigorosa no caso da coreanos, destruídos pela,día todo OCIOS JS?"
'

" Kenn_y & Keane - DI-
agricultura ou, em geral, guerra..

'

vulgaçao ASP - ex. 5415, das ocupações näo-Indus-RESPOSTAS (marque RIO.
rrlals, casos em que, . _ ,

. .

I
- ermi-I A, recente adrnlssão a

!!!!II-----------. certas iegrs açoes p
.. Organização de Allmenta-

, tem o trabalho de cnan-
çäo e Agricultura (FAO)

t n'grildOßI-mnnct'o &as de 8 �no:iI��Ç::a;t:� da Argemind, Japão, Ne-

1:1- I: ' Ih�r�, qu� 'p��ciso haver ���ei'� d�a�em;���ades�escolas _suficientes, para a
sa Organização, das Na

P?pulaç�o escola�,. o que ções Unidas a 70.
ainda nao se verifica em .

certos países do mundo.

�::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;::;:::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::;::::;:::::::':':
I r r ((}) § l[(Q) � IE.f IE I :]1
� RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158
ii JARAGUÁ DO SUL STA., CATARINA

� Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,
ti - combustível e ·acessÓrios. '

ß Lubrificação-carga de Baterias etc. ii
ti :::.� CONSÊRTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃ.O DB AUTO- .i.·.i.ii MÓVBL B CAMINHÃ.O.
ai ii
fi ii
i SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO ii
\::::::::::::::::::.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i} .. _

\

Raulino Neckel - Requer alvará de «Habite-se»
Hedwig Moellel' Hiendlmeyer - Idem Idem
Jorge Weinzierl - Idem Idem Idem
João Ballock - Idem Idem Idem
Alberto Maiocki - Idem Idem Idem
Luiz G. Airoso - Idem Idem Idem
Edmundo Splitter - Idem Idem Idem
Arthur Emmendoerfer - Requer cancelamento

, do imposto si uma Padaria,
. Bayer & Bachmann - Requer cancelamento do

imposto si um caminhão de passageiros
Despacho - «Sim»

Leonardo Demarchí - Requer licença pera
construir casa de madeira

Arnoldo Harbs - Idem Idem' Idem
Arlindo Salai - Idem Idem Idem
Lother Carlos Ernesto Sonnenhohl - Requer

licença pare construir uma garage d/ madeira
Alberto Bauer » Requer licença ' pera construir

um galpão de madeira
Nicolau Kretzer - Requer licença pera efetuar

pequenos concertos em SI propriedade inclusive
pintura Interne e externa.

Adolfo Sohn' - Requer licença pera construir
uma cêrca de sarrafos em e] propriedade

Curr Rohwder - Requer licença pare estabele
cer-se com uma Lavanderia

Odário Pereira - Requer licença pare estabele
cer-se com urna churrascaria

Carlos Brandenburgo - Requer licença para
efetuar um aumento em alvenaria em sna proprie
dade.

Gilio Lenzi - Requer licença pera anexar em

si estebeleclmento comercial, um açougue, não diário.
Alberto Howe - Requer licença pera estabele

cer-se com uma oficina dê reforme de Chapéos,
bem como licença pera colocar uma placa em dito
estabelecimento com os seguintes dizeres: Reforma
se Cllßpéos.

Despacho - «Deferido»

Elly Fehrmann - Requer licença p"'ara construir
um mausoléo na sepultura de RêÍnaldo Köntopp.

Manoel F. da Costa S/A. - Requer Ilcença pa
ra' negociar ambulante com, o ramo Laticinios

Albert Harbs - Requer lic�ça para estabelecer-
se com uma Padaria ,_..

Manoel F. da Costa S/A. - Requer licença
para construir ,um pr.édio de alvenaria ,destinado a

fábrica de Lacticinios.
Ewaldo 'Horst - Requer transferência dos im

postos s/ uma lavanderia para o nome do compri'
dor João Saganski.

Joaquim Atanasio da Costa . Requer seja
transferido para o nome de Ricardo Froehlich, os

impostos rer, uma casa - residencial sita em terra de
Faustino Rubini.

'

,

Despacho «Como Requer»
,. Silvio Tomelin - Requer licença para conslruir

um boeiro em s/ propriedade
.

Paulo Horongozo • Requer licença para cons·
truir um tapume em terras de s/ propriedade para
instalação Ge um gerador de energia elétrica.

'Despacho • «Sim, resalvados os di-
reitos de terceir08»

Carlos Budde - Requer licença para eSlabele.
cer·se nésta cidade com um Parque de Diversões.
nespacho - «Sim, pagos os impostos devidos»

João Ballock, - Requer alvará de «Habite·se»
Despacho «Deferido, de acôrdo com a

'Iinformação») -

Emma Mielke e Herdeiros - Requer !icen (

para construir uma cêrca de aram� em leia defronte
a sua propriedade.

'

Despacho «Como Requer, nos termos da
informação»

Diretoria do D,E�E.A.S. da Prefeitura Municipal
de' laraguá dD Sul, fi de Junho de 1952.

OCTACILIO p, RAMOS
Dir. do Dep. do Expediente

Cartões de FelicUações I.t\lbuns para fotografias
Imex Internacional Ltda. Imex Internacional Ltda.

Profundamente consternados comunica
mos a todos nossos parentes, amigos e

éonhecídos o falecimento de meu querido.
esposo, nosso pai e' avô;

.

Gustavo Schmidt,
com a idade de 66 'anos, 2 meses e 6

,

dias, Ialecído no dia 29 de Maio do' cor
,? rente ano. Ars famílias enlutadas vem ex

ternar por este' meio os' seus sinceros
agra1ecimentos e manifestar o seu reco

nhecimento as pessoas- amigas e de suaI!!

relações que"8S "confortar,iim durante, o

trans� que passaram ,e tambem a todas as"

pessoas que enviaram' corôas e flôres e

acompanharam a sua última morada. •

Agradeflem ao Dr. Albano Schulz de
Joinvile e especiàlmente ao Hev. Pastor
Waidner pelas consoladoras palavras pro
feridas no lar e nó cemiterio.

Jaraguá do Sul, 6/6/52.
VV8. A�ele Schmidl e familia

t lu�esßnleiue Ind 'OaßISaOUng

nil

Escritório de S. C.tarin( ��
Rua Felipe Schmidt, 17 b " ,d
Sob . ., FLOBIANÓPOLI�b

-

fin

Agente em Jaraguã do �1'S
';c

Jl.eIl -

O

Edmundo Afonso Barbi U'5 lUa
,10'19Inl

SEDE SOCIAL�, :1!�:>!?
RUA DA ALfANDEGA, 41-ESQ, QuiHà&f i �p;:.�

(,dlll';o

�,,!a:ap)
�b

_. 611l"OJRIO DE JAMtlRO ;5:}3IJ�eA,

il:j'�lm,I d��
-��1

..=='''''''' L AVAND ERI A�ii='\\ �
II Aviso ao público que acabo de5���� I! �
ii

lar uma Lavanderia (TINTURARIA) <mW:!5f. ii �
A1faiataria Olibio Müller. lOH'1'IV ii

Ili Estou apto em atender lavaçã��')B'� II :

li sagem de qualquer rouP!1 para cav�oo.:VR8. ii
ii bem como casacos e taller para

SftD,B'À?:§:Jj.q
ii

ii .Com o lema "Bem servir" coloco-me �.
!:.:I::..

ao dIspor de suas o�Z;:s'Rohweà:r ,- � �ol�.
.. (Junlo á Alfaialaria Olibio) ,

-

,m���.f
��::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::�:

O Japão aceitou ofici
almen Ie . as obrigações
decorrentes de sua adesão
à Organização Internacio
nal do Trabalho (011),
passando a ser o 65.

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

Locais
-

(Continuação da ult. pág,)
Dia 13 aniversaria-se

o sr. Antonio Hafer
mann. Dia 14, o sr.. Ro
berto FUncke Filho. O
sr. Domingos Rech, re

sidente em Itapocusi
nho.
Na mesma da a me

nina Norma Terezinha,
filha do sr. Alberto
Sbardelatti.
Os cumprimentos do

"Correio do Povo",

Enlace Rüdiger-MOlier. Foi
celebràdo ontem o en
lace matrimonial da
gentil senhorita Irma
Rüdiger, filha do sr. Er
nesto Rüdiger e de 19-
nes Rüdiger, residente
em Estrada Schroeder III
com o sr. Amando Mül
ler.
Os cumprimentos do

"Correio do Povo".

Vende-se
Po:r motivo de viagem,

Uilla caminhonate ( mar

ca "OACKLAND" em

perfeito estado de fun
cionamentà.
Informações nesta ge

rência.

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

templadas; recebe- "«

rão imediatamente
o capital garantido.

,

Wir teilen hierdurch allen Verwandten
und Bekannten mit das es Gott dem Al
lmächtigen gefallen hat am 29 Mai meinen
unvergesslichen Gatten, unsern lieben Vater
und Grossvater

' ,

Gustav Schmidt
Im alter von' 66 Jahren 3 Monaten und

6 Tagen, nach kurzem Leiden aus dieser
Welt abzurufen.

Herzlichen Dank allen die durch ihr6n
nahesein am Krankenbette und beim lelzten
Gange zum G.rabe ihre Herzliche Teilnah
me erwiesen.

Ferner danken wir Herrn Dr, Schulz
und den lieben Krankenschwestern im Hele
nenstift für ihre bemühungen, Besonderen
Dank Herrn Pastor Waidner für seine tros
treichen· Worte im Hause und am Grabe.

Jaraguá do Sul, 6/6/52.
Die trauernden Hinterbliebenen

Witlwe Adele Schmidt geb. Pieske
Hebs Kinder und Enkelkinder

Unser Liebster weilt nicht mehr,
Sein Platz in unsern Haus ist leer,
Er reicht uns nicht mehr seine Hand,
Der Tod zerriss das schöne Band
Nun I!"ehst du fort, läst uns allein,
Wir waren doch so Ilmg zusamen,
Nun wird das scheiden uns so schwer,
Du bist gegangen so weit, so weit
In die stille ferne Ewigkeit'
Doch stetz sôll Dir das Lob erklingen
Das Du uns einst ein guter Vater warst"
Ach nun ist es so still und leer
Wir haben keiQen lieben Vllter mehr,
,Du hast gesorgt mit Müh und Schmerz
Du gutes treues Vaterherz
Ich bin dér gute Hirte, der gute
Hirte läst sein leben für die Schafe.

COMBINAÇÕES CONTEMPLMIAS .

NO SORTEIO DE

Maio 1952
U S'Z
L V J
N 'f.G
E G 8
K S D
K ,V S
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 8",6-1952' 5

:l'r5erá: incentivado
I

bate à 'Febre.

ßSSOCiBCBO HurBI

o
oi COIJI- Registro ,?ivil Primeiro PJo�otDr �e Resumo das declarações de

Aft
Irene P. Günther Oticial do -- ce�81BS Ridgway ao Congresso

osa·; Registro Civil ,do 1°; Distrito WASHINGTON (USIS) membro do comando das
'.!l

' da Comarca Jaragua do Sul, Porto Alegre - O De- _ Podem ser assim te- Nações Unidas empregoutrês milhões de vacinas Estado de Sa.nta Catarina
partemenro Nacional de sumidas as declarações germes, ou gas, em qual-anti-aftosa a serem epll- Brasil.

, , Estatística, pelo seu Ser- do genetel Matthew B. quer frente e em tempocedes .no território f1umi- Faz saber. que c��parece- viço Agro-Pecuário, acaba Ridgway em sessão con- qualquer».
nense e em outras zonas ram no cartorI? .exlbmdo o� de apurar a estimativa da junte do Congresso norte-
leiteiras de abasteclmento d�cume�fos eXl��dos pela lei produção de cebolas do americano: Guerra CoreaBa - «Em
do Distrito Federal. Essas afim de se habdltare� para Estado. É esse, por st- 18 mêses, o Oitavo
medidas, bem como a casar-se: nal, uma das ,,:'\culturas

.' Armistício na Coreia -

Exercito, compreendendo
instalação de três mata-

Edital N. 3.180, de !1-õ-li. que pouco se essentiu da «Encontra-�e em mãos forças' da' Republica da
doures no Estado do Rio

Otavio Hermtlle Cardoso seca, sendo estimada a dos cumu�l$tas um,a pr<;>- Coreia, da Comunidade
têm sido tomadas com a safra' 1951·52, em 3 ml- posta logtca, razoavel

_

e Britanlca, Turquia, Grecia,e Laura Fontanin h Icolaboração do governo lhões ,562 mil 560 erro- ,ooro�a pera a �o �ç�o India, França, Eríople,Ele, brasileiro, solteiro, d t
-

t pnncrpaisdaquele Estado.
comerciário, dornlc i1iado bas, ou sejam 53 mil 438 os �es pon ?S \ Belgica, Holanda, Luxem-

toneladas. Continua as- de dlvergencíe: a cons- burgo, FioJipina�, Teilene residente nesta cidade,
sim o Rio Grande do truçao de aerodro.mos, a dia, Dtnamerce, ôuecía,á rua Mal. Deodoro da t

Fonseca, Iílho de Herrnl- Sul como o maior produ- proposta cornums a no Noruega, Colombia e

tor de cebolas do país, sentido de. que a Russi.a Ire lia', deu uma dernons-lio Mafra Cardoso e de fô t t
Olga Henke Cardoso. figurando esse produto ?sse acet a co.mo_ par 1- tração de valor, fidelidade

em zrende escala na cípante da. �oml55ao neu-. e cooperação jamais ul-Ela, bresíleíre, solteira, e
d aexportação no Estado. tre supervisrone ora, -, e trapasaada na htsroría.»doméstica, domiciliada e ,.

Ih para
_ (Agêncíe Nacional) eXlgencla ve�me a, 'residente nesta cidade, I:>

trl
-

d
.

'10a repa naçao "o»s pns -

Delegação de armistlcio _filha de João Fontaníve e
neiros de gue,�1 a .

"0 tnsuceseo dos dele-de Lea Fontanlve, "

�s E AN2:MíCJ." i1 Guerra bacteriologica - gagos aliados, nas con-
Tomem: «Constrange me aludir no f�rencias _com ?s . �omu-

VINHO Cl?EOSOTADO varnenre ás acusações' da DIstas, nao slgDlflca. o
,

•• S I L V E; I R A. • •

propagenda comunista de seu' malogro, mas sim

Imprapdo CIIII irIII ..: que o comando da ONU um tributo formid�ve.l .ao
Toss.. teria - recorrida á guerra seu apego aos pnncrpios
,ResEri.tI. bacterlologlce. de dignidade e de direitos

Quero reiterar o que, já humanos das, Nações
disse publicamente sobre Unidas e aos seus estor
essas falsidades; nenhum ços Pela paz,»

O Instituto de Biolog,ia
Animal, atualmente loca
lizado no quilômetro 47
da estrada, Rio-São Pau
lo, vem se

'

dedicando
intensamente ao preparo
de vacinas, tendo produ
zido no período de janei
ro a, abril do - ano em

curso 225 mil unidades,
das quals 148.550 desti
nadas ao combate do
epitelioma contagioso das
aves e 48 mil centre 'a 'Ainda com o' objetivo
aftosa. Por outro lado, de ampliar o I.B.À., me
foram preparados 17 760 lhorando o seu pessoal,
cms. de an.tígenos e rea- dois dos seus técnicos
lízados 1.111 exames e irão à Holanda estudar
diagnósticos. ,métodos de cultura de
No mesmo período ío- vírus descoberto pelo dr.

ram tomadas, diversas H. Frenke, e outros três
provldências tendentes a obterão bolsas de estudos
reaparelhar aquêle InStitu-] da União Sanitária Pa
to, procedendo-se à aqui·' namerícena, a fim de Edital N. 3.18t, de 28,5·52.
slção de '

novas máquinas estudar, nos Estados Paulo Hort e
de preparação de vacinas, Unidos, a brucelose. Maria. Borges
inclusive do equipamento " Ele, brasileiro, solteiro,
necessérlo à produção de • (Agência Nacional) torneiro, domiciliado e '

________------------'--' residente nesre distrito, á
estradá laregué, filho de

Prefeitura Municipal' ���:ld8e�;:�. e de Ger-

E'la, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

S.ão convidados oe sr,.s. Este Departamento acel-
residente neste distrito,

A bl em Retorcida, filha deSOCIOS para a
. ssem, ela ta inscrição para aquisi· Antonio Ca1ixtro BorgesG,:r�l! a rea!lzar-se no ção do gado Jersey ad- e de Angelina Digão _' A'edlflclo da. sede, as 10 quirido pela Prefeitura Borges. Fogões economrcos .dahoras do díe 15 �o cor-

para, revenda, até o dia afamada marca «ReiS»
r�nte, com a seSlUlute or- 16 do corrente. Edital N. 3.182, d� 36-52, gaitas pilinadas Todesdem ,de' trabalho: '

Gustavo Knoop e chini e Hering de todosFestejos . do "Dia' do Informações poderão Gertrudes Ana PUes os tamanhos têm a vendaColono". ser obtidas nrste Dt>par- '
,

na Casa ReaL ,IDistribuição do gado tarnenta, nas horas de Ele, brasileiro, viúvo;,
Jerst-y� , expediente. lavrador, domiciliado e ff:::-'::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=::�
Assuntos div�rsos. residente em Arrozeira, li

Tome o saboroso ii
Jaraguá do Sul, 6 de 'Jaragu� do Sul, 1 de municioio de Timbó, filho ir !l

Junho-' ,qe ;,19��. " Junho de 1952 de Oscar Knoop e de ii 'e,' F E" B lU EH
ii

ARTUR MULLER
I

ANTONIO QUADROS M��:'�e6�as����,P.solieira" ii ',' I II �"··""·"F"!'!"e"·s"·t·a··"�··"d·n·a
..

-:i\.tS"··a···D···t···l:S·"S··:;··�i;�:d�d�···_···�, Presidente Enc. do Expediente lavradora, domiciliada e n Jj �, �

--------.-----,---I
----- �'::idÕ!�ib:ld�:e fi�:tri�� -.::::::::::::::::::::::;�,:::::::::::::::::::::::::::::::;.o li Realizar-se á em AHo Jaraguá "Barikhardt", �

Gustavo Pli�s e de Berta IMPUREZAS DO SANGUE?

I� no dia 8 de Junho próximo a tradicional fes- rMarquardt Plies.
fLIIIB Df 1861flll : ta da Santíssima Trindade. :

Edital N. 3.183, de, 3 6-õ2. � As 9' horas será celebrada a S. Missa. 1
Helmuth Lange e AUX., TRAT.' SlPlLlS � Hôverá: Galinha assada, churrasco, doces, �
Lucia Hornburg ,

�:
c�fé, Strudel etc. 'ilaJ;.l�o��asJ��f�ili��I�eir?� Artigos para presentes. � mÚSi'c�. festa ,será animAadcaOMPolSrS"óotima �:.:residente neste distrito, em geral, sempre nIJvi . J.\

em Itapocusinho, filho de dadas. Jt ••••.••.• � ", e -,:.,. ". ",�� ':r••••••••••••••••••

Gustavo' Lange e de Lui- CASA. REAL
za Catharina Lange. ��c:::::=oc::::::c::::::-::::;::c:::::ac:::>C>lIC>CC>oe::-c�(Ã)
Ela, brasileira, solteira,

�o
'

Olavr.adora, domicilia.da. e' Foguetes marca
,

'

kalreSidente neste
( dIstrito, Bomba Atômica

\

Dr. Jol.·o Do.·'_ 'V.·,e.·ra,em Ribeirão da�, Pedras, 'Imex Internacional Ltda.
filha de Frederico Horn-

I
burg e de Ana Horn- �:::=:::::::::::::::::::::::-'::::::::::::::::::::::::::'•• O

J._____ .: i O I C O .

burg. fr li
ii Peça sempre ilO OLHOS - OUVIDOS NARIZ

ii CAf É B AU E 8 Jj � RECE�TA:��N���OR �.
"'=:=:==:.� � T::::�E::�: :eO:::A:�S O �11111 UfDSOTIDO O dl''';gnostico e controle de' pressão �(SILVII.À) to

GRANDE TO 100 O arter:ial.
Consultório: Rua do Principe 507

O
Farmacia Central � 00 Altos da Casa Richlin Jilinvile.

00
:�..�=�� _�II�;S�r_DS�!����.
Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, � fI' AU TO JARAGUÁ. s.' A. II'
a dispOSição do distin,to. PÚbliC,O, apresentand,o, �

"

Rua Marechal Oeod�ro. 991 Userviço criterioso e Preços Módicos � ii
....--........_--�...................__.---.-..........__....� Oficina Mecânica ,e Posto Texaco ii

Serviço FOkD Autorisado ii
ii

Consertos e Reformas a preços razoáveis i!

li executados por pessoal 'com�etente li
ii H
ii \ !i
ii . Solda Elétrica 9 á Oxigênio ii
ii Combustivel e LubrifiCantes iiEi· ::

:::)!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::=tf-

E para que cbt;gue ab co'

nhecimento de todos, mandei
passar o presenk ("ditaI que
será publicado, pela impren-
sa e' em cartório onde será
afixado dUl an1t: I 5 dias. Si
alguem soub::r de algum im
peàimento aCll&e-O para o�

- � - .;,., ....,., t- I
.1.,oW"'''-'_''�>-""-(!�r'''CII'-r'''"<l�'''(!_�,,,,,,,,_�_,-l!'J_....��(il.;\__ .\ inS egal!>

..

IRENE PED·RI GUNTHER
Oticlal

,Jaraguá da SII

NA FALTA DE
APPeTITE

Magresa
Canç�ço
PaUidez
Fraqueza

E iDdi,pIeDsa.,e1
o uso do

1000lil0
DE ORH

Dep. Agra-Pecaério

III
CoI

:5
;:;

DESPACHANTE ADUANEIRO
sÃo FR NCISO DO SUL - Santa Catarina

Caixa Posta'JS - End. Tel••SR NCO. - Telefone, 103
Rua Sabitonga, 23 � Edifício Próprio

Despàchos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem COIIIO todos os serviçosjunto a alfândega de Säo Francisco do Sul, são 'executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para' este fim
de uma organização perfeita COIII escritório e técnicos.

, Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua.dro da Estação e DOS trapriehes de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em, geral, j�nto aos trapiches 4� embarques na ci!fade.

Encarrega. se de Embarques de Madeiras de ,Outras { ::::::::::::
,

Mercadorias para o elterlor do Brasil, ,� FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS
-

, Localidades BrasUeiras \

i
c Laranjeiras, Peceguelros, Kakiseiros, Maciel-

,
. .

. ras, 'Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dablias. Ca-
Despachante das prinCipaiS

�tjrmas
do Estado. e � ,mélias, Coliteras, PabDeiras, etc., etc., �dor Fostados Vizinhos., mt Pecam Catálogo lustrado - Lf'IOpoldo Seid.1 - Corupá m

����-..4)0���, ��Wl�m��m�

B,onquitCI
Escrofulos.
'Conv.lescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR De SAÚDIL

Realizar-se-ä dia 22' de Ju'nho na Capela
São João Batista .em Vila Chartres em Itapo
cusinho a tradicional festa.

RAVERÁ: churrascada, galinha assadas,
doces, cafe, bebidas, etc.

, A festa será ailimada por bôa música.

A COMISslo.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Encontro futebolístico hoje
1 .•

"earal
'.

Tombem haverá preliminar

Diretor: AR'rUR MÜLLER - Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA _POSTÁL, 19 - Administração: Rua Mare�hal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TBLBFONB N. 39

JARAGUÂ DO SUL SANTA CATARINAANO XXXII

Há cem aBOS êra instalada a prilJleira
Linha Telegráfica no Brasil L O C A' I· S

\

v
.

Botos
mats crescidos

Bolos
mais macios

Bolos

�s/ôfos J

COMUtA caSPA,
QUEDA DOS CA-

)'.<11,",,'O,('APllAR
POR E?C'CELHf<}A

I •

(i)) sabäo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dta ClA� WIE1flIElL llN]][J§1[IJAl Jotnvälc s�ßÃ� ylRcCA,

. -.

ESPECIALIDADE I
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


