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Ventilados, no' Rio', assuntos
do alto interesse 'do Estado

•

Assentado ö andamento da construção do
Porto de São Francisco

RIO, O Gover- menro Nacional de Por-
nador do Esrado, que tos, Rios e Canais, o

aqui se encontra afim de Governador catarinense
tratar com as eutoridades deixou assentadas com o

federals assuntos de rele- seu' diretor medidas pera
vancla pera a admlnlstra- 'a dragagem dOI) portos
Çao .cetertnense, visitou de Florianópolis e La-
díe 20 o ministro. da Vid- guna. '-'

.

çäo, mantendo com o O sr. Irineu Bornheu-
mesmo demorada confe- sen esteve, (linda, na sé-].
rêncla, no" decorrer da de do Serviço Neclonal
qual toram- venrllados vá- de .Tuberculose,

,

sendo
ri'o5 problemas, ficando recebido pelo seu diretor,
'assentado o-andamento I prof. Pereira Filho, com'
QOS serviços' da . constru'l quem deixou estabelecida
ç�o do perto de São a abertura imediata de
Francisco e da Estrada concorrencla pera 100
de Ferro' Santa Catarina. leitos ao Hospital Nereu
Tàmbém !oràrr. ventilados Ramos. Nesse' Serviço
os estudos pera a cons- teve o governador a

trução do ramal ferrovíé- oportunidade de verificar
rio de Brusque, o qual a planta do hospital pare .

será iniciado imediata- tuberculose que será
mente. /. construido no municipio
Visitando o Departa- de Tupdrão.

/Novo

Resultado final do·
Recenseamento

I, ,�

Rolilru . [Iubl! dI!
]ilfilgUíÍ' do, inl
Desde ontem, encontrem-se nesta cidade,

diversas delegações, de vários municipios cata
rlnense e paraneense, de rotarianos que vieram
participar da Festa de entrega da Carta Consti
tutiva de ROTARY CLUBE de nossa Cidade.

Ontem, a cidade amanheceu, engaleneda e

em festas, 'porque.. diversos .dos componentes do
Rotary Clube local, não mediram esforços, em

enfeitarem, com faixes de dizeres alustvos ao

acontecimento as ruas de nossa cidade.
E, porque toda esta atlvídede, é bem de

monstratlva. da capacidade de realização do
nosso povo, não podemos nós os qúe moreia
mos na imprensa, deixar passar desapercebido,
este acontecimento, q�e, não só .para o Rotary,
mas pera todo o povo, .é motivo (Je contenta
mento e de Alegria.

Fundou-se e instalou-se, solenemente, o

Rotary Clube. de Jaraguá do '.Sul, que, coerente
com suas finalidades" de Paz e Harmonia So
cial, trará pera nossa Terra e a nossa Gente,
oe ensinamentos de Concórdia e de entendimen
to entre 08 homens, trabalhando pare o progres
so e fellcídade de todos nós.

Hoje, domingo, às 10;30 da manhã, na

Praça Espedlclouério, no Largo da Estação
Ferroviária, terá lugar a, festa simbólica do plan
tio di! ARVORE DE AMIZADE.

.

Um jovem e bonito Jacarandá (exempler
:milaqre' típico da região), simbolizará, numa cerimônia PARAT!; 27 _ Um sentenciados durante o

.fesnve, as esperanças e certeza, de todos nós, dos presídíäríos recap- motim.' Entremeados a-

e ID . LOUrdes ne riguesa punjante de nOSSd terre;' - e, seus turados aqui, afirmou,queles .atos • de van-da
ramos floridos e perfumados, lançarão sombras

que 08 dirigentes do lísmo.. jâ todos conhe
. . de amizade e confraternização, e, sob o frescor 'plano executaram u!Da c!dos pelos r�sgos. deA crente ficou completamente curada de tu- deste ambtenre agradavel e ameno, reunir-se-ão, "Ill:ànobra, i.: estratégíca píedade que ,lnVß(il'!l, ()

- berculose.�tonalL.:e --a.tn�too.Ydos . .oSSOS ;.·-g.regà8, 0' �ll'oJc1IPO-S.., :mm Jutaa.� ce. djJ�e!Jças qU9tL- . -afilit <de ·;fíJglr' ,p'àrn',' ''8' cOra'çãe ' •. dos. ,.-_.fl()m&ll's�.; ,.. ,.

dorso-Iomoares .

,
dianas, de· nossas vidas. '

Serra do Mar. Teriam sedentos 'd_� 'lIberdade e
O povo de Jaraguá do Sul,. exulta de ale..; eles ordenado que dez vingança, Pereira Lima,MARSELHA". - Um� havia ex,licação nafural

_, gria e contentamento, pela realização .desta festa
companheiros, menos de_ �etraJ�adora _, nacura miraculosa, em Lour- ou cientifica" para a cura, tão significativa e tão solidária; e, por este importantés e menos mao, ImpedIU que mudes, duma mulher que o arcebispo "julgou � orgão de nossa imprensa escri ra, congratula-se dispostos a prosseguir Iheres e crianças dosofrid de amolecimento declarou" que a cur,a "é com os rotdrianos locais, e cumprimstlta a to�
na fuga, se entregassetQ, presidio fo�sem tocados,dos ossos dorsolumbares miraculosd e deve ser, dos· os visitantes, ' formulando votos, qUe seu distraindo assim a �ten- los amotmados. Outroe de tuberculose pei-itooal btribuida li especial inter- ideal de PAZ e de SOLIDARIEDADE HUMANA, ção da policia t'nquanto fatô digno de registro;foi oficialmente anunciada venção da Sanra Virgem seja dentro em breve, cl aurora dourada dos no- eles se embrenhavam quando 8S hordas de Ipelo arcebispo de Mar- Maria Imaculada Mãe de vos dias da Humanidade, tão flagelada, por tão
na �ata. sentenciados passaramselha. Deus". çruentas e injustas guerras.

'

UBATUBA, 27 _ O a saquear aI!! casas dos,.

Diz o relatório do ar-
----.---___ juiz corregedo� dos p�e- f�ncionários civis � mi�

�e��snPhoorl)t!anMDa-r�lleaYTheqrUe� N- b' d
--.-------.----------.--....

-

sidios, �ntoDlO M�Ira III�ares, um deles lfiva-
y �.. u OVO· em a.lxa or

M.·lagres: em Caravaglo' Neto enVIOU. a AnchIeta dIU e roubou tudo ose Canin, de Marselha,
em '.-EI Salvador I um râdio ao secretá.rio que havia no, interiorchegou a Lourdes em

de segurança afirmando da reiidência do médico
. estado muito sério.

RO'MA. _ Houve uma m,eio, paralitica há a�o e que a situa,..ão da ilha do. .presidio, fu.ncion.ârioFoi curada· ai tão ma-

'

Rip. (Allap.) . - O Senado y

por 31 votos contra 5 aprovou cura millIgrosa no san- meio, repentinam�nt se jâ é de completa nor- esse que haVIa. qUInzeravilhosamente que o a escolha do diplomata Heygas tuario de Caravagio onde ergueu de sua cadeira de malidade, eaclarecendo dias tinhl:l. c.asado. Pe-caso mereceu a aprecia Chalras Pereira para o cargo de
segundo os Jornais, ,uma rodas e safu anddndo. que os fugitivos haviam reira Lima gritou: Quemção das autoridades embaixador junto ao governo
menina de tres (!Inos e destruido (IS documentos roubou da casa doeclesiasticas... I

de EI Salvadc;)f.
dos seus crimes ante- médico? «dirigindo se"Verificando que não
riores, adiantando que ao bando que estava
o presidio tem

. que dentro da lancha. UIllaUm pouco ao nor-
passar por completa voz respondeu «fui eu»te�;i;rda fronteira do reforma para servir de e ato continuo, Pereira

México com a Cali- colonia correcional. Lima ordenou ao cem
fornia, nos Estados UBATUBA, 27 - Só- panheiro a devoluçãoUni.�os, existe ulJl,a mente agora, quando a das joias e ele mesmo.

N :-eglao qu�nte e ar.- calma reina DO presidio deVOlveU-AS ao médico
O

. �%s��RKBu\���I.) da da, conhecld� como, de Anchieta' é que da enfermaria, bem alS-

Washing,ton, acaba de di'- o Vale Imperial. começam a aparecer as sim o dinheir.o que tam-
vulgar "os Gados finais Siruâda em altitu- histórias vividas 'pelos bém lhe rouba.ram.

1 relativos ao rec�nseamen- de inferior ao nivel
to de 1950. A 1. de Abril do mar e cerca de .

_ .

daquele ano a popUlação �� metros abaixo do

I
((Apelo do' sr. �ourival Câmara, Secre-

'dos Estados Unidos era
.

1'10 Colora<fo, que t" G 1 'd C' Ih N' I;de 154.233.000 habitantes. constitue o' limite arlo era o onse o aCiona
A. população atual é' cal- norte do Vale, a de Estatísticaculada em 156.865.883. terra é toda coberta ;

T�dos os estados, com· de Iodo em conse- A Secretaria Gerp) do capitais e as Agências
exceção de quatr<>" au-I quencia da� nume�· Conselho Nacional de Municipais de estatística,
mentaram de população. rosas inundações, Estatística (IBGE) solicita nas cidades dó interior.
O maior alimento foi da embora ali não exista praticamente, um regime pluvial.. No entanto, a introdu- a todos os informantes A eficiencia dos servi
California,' que passou ção de um adequado sistema de irrigação e controle de inundações, transfor- dos inquéritos econorili- ços nacionais de Estatís
do quinto para o segun- mou a autrora deserta 'região, numa zona altamente 'produtiva.

.

cos, do Registro Indu�- tica, depende, em princi·
do lugar. Os três estados Exi�te nesse vale uma fazenda pertencente a Niaz Mohamed, que t�ial e todos . oS- demaiS pio, dos informantes.
mais populosos são: No- nasceu «no outro lado» do mundo, em .pequena vila agrícola perto de Laho- inquéritos da Campanha A atu::!lidade e li exati
va. York, com 14.830.192 re; Paquistão. , Estatística do corrente dão dos dados �nfregues
habit�ntes; Califórnia, com Estas fotografias mostram o sr. Mohamed com a fazenda e ,sua familia. ano que pre�ncham 05 a divulgação estão subor-
10.586.223 e Pennsylvania, '«O �ão que minh� mullleI' assa 'é do mesmo tipo que eu comia na' seus questi,onários e os dioados a pontui!llidade
com 10.498.012 habitantes. minha infancia. E nã� lhe foi dificiJ aprender COllio fazer. Os «chapattis» são devolvam rigorosamente com que são restituidos
Apesar de' um aumento muito semelhantes ás «tortiUaclt que se comem_ no Mexico. Minha mulher vem dentro. dos prazos e�ta- os fo'rmulári?s devida
de 42,2%, Nevada conti d.e uma familia mexicana. A seu lado na' foto está nossa filha Barbara e a belecidos, pelos' Órgaos menre prienchl�os e, bem
nuou como o estado me- seguir nosso 'filhö mais velho, Niaz., Estou a cabeceira da mesa, e á .minha de coleta, isto é" ao,

s

I assim,',
a atenção �ispenn6s. populoso, com ape- esquerda está Addul, o mais novo, e sua irmã Mary. O caçula esrá dormin- serviços, secções ou .sad·a ao preenchimento

nas 160.983 habitantes. do e não poudé participar da fotografialt .. '
(Foto USIS)

,

Agências de coleta, nas dos mesmos».
'

VerdadeirQs
campos: de

da

cemitérios os

concentração
Russia

Mais de um milhão e meio de prisioneiros \_
já pereceram ali, de frio, de fome em conse

.quéncia dos trabalhos forçados
PARIS 27 - Mais' de

I tração
soviéticos podem

um·,mHhãó' e 600.000 prí- ser chamadös de cemí
síoneíros de guerra pe-, t�riós. D�quele �ot�l,
receram nos campos de dIZ o boletim, 1 mI!h�o
concentração soviéticos e 331.000 eram prIslO-·
desde Maio de 1945, se- neiros ,de guerra ale
gundo i

.

n f o r m o u mães ou sejam 36 pO,r
a Orgaaíseção do cento do total de 7 nn

Tratado do Atlantico lhões de .alemãíe captu
Norte: O" boletim íntor- rados pelos russos du
matívo da .Organízação rante a guerra. Os de
assegura que 852.000 mais eram prisioneiros
morrem anualmente de japoneses, rumenos, hun
frio fome em cunse - garos, italianos, austría
qne�cia dos trabalhos cos, Iílandeees, holande
forçados, motivo porque. ses, franceses . e aspa
os campos de concen- nhois .. ,

Voltou a calme
, Anchieta

a

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 29-6-1952 2

O_ cidadão Erico BIosfeld, juiz de paz em O cidadão Ney Franco, presidente da Câmara O Cidadão Erico ßlosfeld, juiz de Paz em
exercicio na comarca de Jaragu6 do Sul, Estado de Municipal de jaraguá do Sul, faz saber que a Câ- exercicio na comarca de Ieraguä do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, ne forma da leí, etc: mara votou e eu sanciono a segulnre:- Santa Catarina, Brasil, na forma da' lei, etc:

PAZ SABER a todos oe que o presente edital FAZ SABER a todos os que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de vinte dies, virem

'

.

l R E S O L U ç Â O de primeira praça, com o prazo de (20) dias, virem
ou dele conhecimento tiverem ou Interesser possa, Art. 1. _ Fica concedido ao Senhor Willy ou dele conhecimento tiverem ou íntereesar possa,
que, findo esse prazo, hão de ser arrematados por Germano Gessner, 'licença que o mesmo requereu, que, findo esse prazo, hão de ser arrematados por
quem mals dér e maior lance oferecer, em frente às em base ne letra D do artigo 29, do Regimento In- quem rnaís dér e maior lance oferecer em frente as
portas do Edifício do Forum, no dia 21 de julho terno da Câmara, pelo prazo de seis meses. portas do Edifício do Forum, no dia 21 de Julho
proxlmo vindouro, as 10 horas, os bens penhorados Art. 2. - Revogam·- se as disposições em proximo vindouro, as 11 horas, o� penhorados a
a JOAO KARGER, na ação executiva que lhe move contrario. \

. ADOLFO ZOEFEI.!D nê ação executiva que lhe
Emma Gorisch Benetta, abaixo descrlmínados : Sala das Sessões, 17 de junho de 1952. move Herbert Iultus Eipper, abaixo descriminados:

10.) Um terreno edificado com uma casa de 1°.) Uma quihta parte de um terreno situado
madeira e tijolos, situado nesta cidade, a rua CeL (ass) NEY FRANCO em Corupá, neste municipio, II rua General Fernen-
Procopio Gomes de Oliveira, contendo a aree de Presidente do Machado, com duas casas de morada feitas de
1.175 merros quadrados, fazendo frente com 25 me- alvenaria, cobertas com telhas, sendo uma grande e
rros na dita rua, fundos com terras d� linha ferrea,' outra pequena, ambas velhas, em mau estado, imo-
confrontando por um lado com 47 metros em terras Câ rT"la ra' M Li n ic ipai vel esse registrado em [olnville, avaliado em e-s..
de Harry Fruir e pêlo outro 'lado com terras do 20.000,00.

'
,

"

comprador. Avaliado em Cr$ 70.UOO,00. Ata da Reunião Ordinária de 27-5-1952 Asslm serão os referidos bens arrematados em
Assim serão os referidos bens arrematados em primeira praça, por quem mais der e maior lance

prlmeíra praça, por quem mals dér e maior Ience Aos vinte e sete dias do mes de maio de um oferecer, no dia, hora e lugar acima, mencionados,mil aovecentos e cincoenta e dois, pelas sete ho- C ..oferecer, no ·dia, hora e lugar acima mencionados, por .preço acima ao da avellaçêo, isto é, r..,. _
...

por preço acima ao da avaliação, isto é, Cr$ .... ras, na sala do Forum, no edificío da Prefeitura 20.000,00 (vinte mil cruzeiros). Podendo os mesmos
70.000,00 (setenta mil cruzelros). Podendo os mes- Municipal de Jaraguâ do Sul, reunidos os verea-

serem examinades por quem interessar, em o local
mos serem examinados por quem ínreresse tiver, dores: Kurt H. Hilbrecht, Mario Nicolini, Adolfo onde se. acham situados, isto é, em Corupá a rua
em o local onde se acham situados, isto é, a rua Anto�io E�m.endoerfer, �Fred�rico Ourt A. Vasel, General Fernando Machado. E pera que chegue a .

CeI. Procopio Gomes de Oliveira, nesta cidade. E Otaviano TISSI, Herbert Schneider e Alfredo Lau: noticia ao conhecimento de quem interesser e a
para chegue a noticia a público e ao conheclrnento. ge. Oonstatada � pr.eseiíça de �umero legal, f�1 público, se passou o presente edital que será afixa
de 'quem Interesser. 'se passou o' presente edital que p.elo snr. Kurt H. HIlbrecht �resldente em exerci- do as, portas do Forum, ao lugar de costume e
será- afixado as porta .... do forum, no luger de cos- CIO! declarada aberta.a sassao,. ordenando a. se- publicado oelo jornal local "Oorreío do Povo". Da
turne. e publicado pelo jornal local Correjo do Povo. guir, ao snr. s�cretârlO. que procedesse. a le�tura do e passado nesta cidade de jaraSluá do Sul, aos
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, da �t� da .sessao anterior. Posta em discussão e 20 díea do mez de junho do ano de mil novecentos
aos vinte jias do mez de Junho do ano de mil votação fOI aprovada sem emenda pelo que pas- e cincoenta e dois. Eu, Ney Franco, escrivão, o
novecentes e cincoenta e dois. Eu, Ney Franco es-

sou a. ser ass�n.ada pela :Mesa. No expediente fo- subscrevi. (Assinado) Erico BJosfeld, • 'Juiz de paz
crivão, o subscrevi. (assinado). Erlco BIosfeld -

rarn Iidos: .�fIClos expedIdos nrs. 162/52, 163/52 e
em exercício. Está conforme o original do que dou

Juiz de paz em exercicio. Está conforme o original, 164/52; OfICIOS recebidos nrs. 165/52 a 166/52; um

I
fé

do que dou fé.
. parecer da Oomíssão de Finanças, Economia, Or-

.

Jtmlguá do Sul, 20 de junho de 1952.,
jaraguá do Sul, 20 de Junho de 1952. çamento e Contas do Municipio referente ao ba

lancete do mes de Abril do corrente ano. Em I
. I

O escnveo
.

discussão e votação foi o parecer aprovado por
NEY FRANCO unanimidade; Um requerimento do snr. Frederioê

. Curt A. Vasel, no qual requer inscrição em ata de .rI'O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!"'_!!!,!_��!""__

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<'II um voto de congratulações com o sr. rev. Praeses
Ferdiuand Schluenzen, pela passagem do 50°; aní-

O P'ER fiRIO5 vers�rio de vida religiosa. �m votação foi o r�-
. I querímento aprovado unammamente; um cartao

\ I de agradecimento da snra. Viuva Artur Oscar
Meister; Of-circular- de Lages e dois Diários da
A.ssembléia Legislativa do Estado. Ninguem fez
U80 da palavra. Prosseguindo os trabalhos pas
sou-se a discussão da Ordem do Dia: Foi lido,
discutido e aprovado o parecbr da ,Comissão de ",---..----_.--...---.rIII[II-'"
Viação e Obras Públicai referente a proposição:
"Macadamisação da Estrada Rio Novo-Alto, em

(Jorup"'. Da mesma Comissão foi aprovado tarn':
bém� um parecer referente a proposição do 'sur.

1I.- iiiõi;õiiiiii..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11 Alvim Seidel: "Limpe2a do' Cemitério Municipal
---- --

-:-
- - -_____;__ :::n���UP::�aN:d;r:X�:::ah::Se8��0oa d�:a�rdefolu:;� II ' Farmacla Central �Icom a ordem do di'a seguinte: "Suspenção da

II
DE HAFERJH:A.NN d: CIA. LruA.I taxa de calçamento a Paróquia S. Sebastião. e 8

Rua Cei. Emillo . JOlrdan I. &2 - J.raaui �O Sul -" S. c. C�munidaàe Evange!ica. Lutherana". �'indo o que,
,

, fOI encerrada a 88ssaO na qual faltaram os VArea-

I
� dores: Ney Franco, Willy Germano Gessner, Wal-

Drogas nacionais e tstranfleiras, encontra-se, � ter Jark e' Alvim Seidel.
,

,

a disposição do distinto público, apresentando � (ass) KURT HILBRECHT
'serviço criterioso e Preços Módicos � .

'

'MÁRIO NICOLINI
����� ,...__.����

------�_.------------

...e:-.-m._-_.-.--_ _--.=:x::=::::::==::::::===::::::-.:::;..1(-------···-···--··--- ,
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i:' iiI r]P>@SIO l1Ef1El.� ii
� ti

-:O-::::::::::::::======::::::==::::::=:::=--==:::==\\...
RECEITA DE OCULOR H RUA MAREOHAL DEODORO DA. JrONSEOA, 158 ii

n. ••• 8111.0 II.U.SII ·fi TRATAMENTOS E OPER�ÇÕES ii JARAGUÁ DO SUL BTA. OATARINA II
I: " i·1 Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, li!I formado pela faculdade de Mediciaa de Porto Alegre li Exame fundo de olho

. combustível e i\CfS5órios. 'u"

Iii Operações - Doença. �e Senhoras - II diagnostico e controle de ���:8ã� fi Lubrificação_-carga de Baterias etc..
, !!I CUnle. Geral - rarlo se. Der i: •

I ' .. -

·Iiii .. . II arterla .

\ • CONSÊRTO - RBPORMA B RBTIPICAÇAO DB AUTO-
, :

ii Alta Cirurgia com Aparelho de Anatesla Oalosa I!, I •
•

• •
n '

MÓVBL B CAMINHÃO. '

ii
.._ i� Consultório e Residência: li O

ConsultorlO. Rua. do. PrlDCl�e �07

� I. liii Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant ii O
Altos da Casa R,lChhn - JOlllvIle.

O ii Á TIDO liii ex·residência do Dr. Luiz de Souza ii fi I = SERVI_çO R PIDO E GARAN
ii

::"1_.••_ ••.._._.••__•__ •......••__.••••__" .•..;._ -_.__m••••_1f"" l�=-=--__=w= �� !ii
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Edital de Primeira Praça
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Resolução n ..
· 12·

Portarta nr. 27
Artur Müller, � Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, usando das suas atribuições, resolve:
Conceder sessenta (60) dias de licença _ ao

Intendente Exator Rudolfo Fey, para tratar de inte·
rêsses particulares, a contar de 25 de Junho do cor
rente ano,. e designa para substitui-lo o Escriturário
Padrão «U», Egidio Voltolini. -

Registre-se e Oumpra.se
Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul,

junho de 1952 •

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

-OLHOS OUVIDOS - NARIZ

Edital de Primeira Praça

O Escrivão
NEY FRANCO

GARGANTA

;. C A. L C A DOS

I.R G O
são os melhores e mais harato.

PRODUTO. DA

I�DÚSTRIA DB CALÇADOS GOS,CH IRMÄOS S.A.

CAIXA P,OSTAL -11

JA R aGuA o o SUL - San'a Catarina
r

'I-...--�-----II
== CASA KOPMANN ==

R";a M. Deodoro da' Fonseca N. f92-2oo

.Jaraguá do Sul

Mc'lntem variado sortimento de; Tintas� Es
maltes; Vernizes, Pincéis, Oleo de Linhaça,
Agua-raz, Dissolventes e todos os pertences do
ramo da Pintura. Tambem oferece; Maquinas
de costura, Radios, F�rros de enflomar, Lan
ternas � Pilhas, Lampad"s elétricas, Dinamos·

I c/ Faról, etc... Tem para pronta entrega - .

I Cimento e Cal. -

.i-___;.--�--��----II

- C Dr. Norberto Rodolfo Schlemm,
Form;tdo pela Faculdade de Ciências Médicas

da Universidade do Distrito Federal

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

léstias de Senhoras.

Consultório no -Hospital Jesus de Nazaré,.
em Corupá neste município.
€:onsultas das 8 1-/2 ás 12 e das 15 ás 18

horas.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Pesle dos Porcos
Outra coisa que o

criador deve fazer é
queimar o porco que
morre da peste. O fogo
é que limpa tudo. Deí
xar o animal apodrecer
no tempo é um verda
deiro crime. Enterrar,
simplesmente, é perigo
so. O melhor é mesmo

NOTICIAS MILIT'ARES

(Continuaçio Ja EJiçio passaJa)
Deverão Comparecer com a maxima urgencia possível na Junta de

Alistamento Militar de Ieregué do Sul, afim de tratarem de assuntos de seus

lnreresses, os cídedãos abaixo :-

, queimar.
Quando isto não fôr

"de todo possível então
. se poderä enterrar o

porco em cova muito
funda, cobrindo o corpo
com cal virgem. Euter
rar sem o cal não vale
muito. Não vale mesmo
nada. Ou queima, ou
enterra com cal. Isto é
necessário para . que a

Iazenda fique limpa de
qualquer resto da peste.

Por isso e que acon
selhamos e insistimos
para que o criador faça Gustavo Guilherme Schroeder Guamiranga - Mun. Guararnlrlm
a vacinação quando a Antonio Gervasio da Silva. Guaramirim
peste anda longe da Ia- Waldemar Silveira Albanas Guaramirim
zenda, para dar tempo Silvestre Brichi Guaramirim
de vacinar e- proteger Marino Iuvenal Luiz Guaramirim
os animais sem nenhum Cerillo Demarchl Est. ôchroeder I - Mun. Guaramirim
risco. Gerherd ôtrutz . E8tráda Bompland - Corupá

O que é preCiso lazer! José Dalprá Estrada Itapocuzinho
A boa vacina contra Guilherme Rickert Estrada Três Rios do Norte

a peste é de côr rpxa Daniel Stazeski Rio Josefina - Mun. Timbó
carregada, quase preta. Hilário Franzner Estrada Francisco de Paula
A agulha deve ser bas- Edgar Carlos Zender Estrada Isebél - Corupá.
tante grossa. Tanto a

S I 7 d
.

h d 1952agulha como a seringa Jaraguá do u, 2 e tun o e .

devem ser fervidas an- Manoel Carvalho Lopes
tes de usar. No lugar' .. 1. Ten. Delegado da 7a. D.R.
da picada é bom passar

�-----------
um pouco de álcool ou
iôdo, antes de dar a

injeção.
O remédio de curar a Irene P. Günther Oficial do

peste é chamado sôro. Registro Civil do {o. Distrito
Mas é muito caro e di- da Comarca J araguá do Stil, E para que chegue ao co

ficil de aplicar. Mais Estado de Santa Catarina nhecimento de todos, mandei
fácil é a vacina. Esta é Brasil. passar o presente edital que
que deve ser_ preferida Faz saber que comparecp•

será publicado pela irnpren-
sa e em cartório onde' serápor quem nao quiser ram no cartório exibindo os

ver a p.este. aparecer no documentos exigidos pela lei afixado dut ante: IS dias, SI
seu chíqueíro. afim de se habilitarem ?ara alguem souber de algum im-

A criação de porcos casar-se:
. pedimento acuse-o para os

pode dar muito dinheiro. tins legais .. '

Mas é preciso não dei· Edital N. 3.188, da 23-6-52. IRENE PEDRI GUNTHER
xar a peste aparecer. Alfredo Steinmacher e

Oficial
Para concluir, vamos Unílda Steirnacher
repetir como isso se Ele, brasilelro, solteiro,
consegue: lavrador, domiciliado e
Vacinar os animais residente rieste distrito,

todos os anos; e á estrada Jaraguá, filho -c

Evitar � e.ntrada de de Ignacio Steinmacher Por motivo de viagem,
outros ammais, e mes- Junior e de Oatharina u a camínhonete mar

d
.

so e t I ca "OACKLAND" emmo e pes as, qu e· Steinmacher.
nham anda�o em Iuga- Ela, brasileira, solteira, perfeito estado de fun-
res onde h8-Ja a doença. doméstica, domiciliada e cionamento;
Com estas duas oon- residente neste

'

distr ito . Informações nesta ge
díções, �. à-iI;tda mant�n- á estrada -Jareguä, filh�� rêncía.
do o ehíqueíro com lím- de Jorge. Steimaeher e
peza, a peste dos por- de Catarina Salomon
cos não representará Steimacher.'
nenhum perigo nem
dará prejuízos ao cria-
dor.

"

Isto é importanle!
O porco é uma cria

çãQ como outra qual
quer. Precisa de trato.
Este negócio de criar
porco dentro da lama
está errado. O porao
tambem gosta de limpe.
za. Vive na lama quan
do nã.o tem outrO' remé,
dio. Mas êle gosta é de

�&r:ue:!���ine��:J� p�� OO==5:======�=======$$OO
1'a dormir. GOl!lta ainda ,111,"1--- .........am ....ill!l'.....

-

"'1',11de ficar debaixO' de uma v- ""�W'R� .,9" 1."1

cober'a de palha quan· II As tintas e vernize .. TUCANO são pn'parados pOí II
do O sól �stá muito for· II processos quimicos modernos, e com matérias IIte O'U quando as noites

'I primas rigorosamente seleciO'nadas. SãO' d� grande IIestão muita frias ou está
I' resistencia, altO' rendimenta, e secagr.::m rápida. IIchovendo.' Pretiram pois semprl!. as tintas marca - TU-

"Para ganhar dinheiro U CANO - Distnbuidor unico neste municipiO';
"com a criaçãQ de porcO' II 2. Disse' o Centurião:

é preciso saber criar. 1111
- CASA KOPMANN -

UI' "Senhor, eu não sou
Deve-ile criar bem, por "�I' Rua Marechal �eodorO' n. 192

. ,m digno de que entrei na
dois motivos: O primei- --=00 minha casa, mas dize

t· é �:::::===._ ;-.._........._,,_,,IIl't".-...........,....�...,,....,.-.._.ro mo IVO que o por- zm===------o------==_ uma só palavra e o meu
co vale de acordo com servo será cu"r&do'�, o
o pêso da carne e da �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O:J!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!

I
que efetivamente scon-

banha. Quando êle é -Fabrica de Ferramentas Agrícolas' teceu.
'

bem criado,' engorda _

mais e aumenta alguns D::E PEDRO R.�NGEL 3.
.

Encontramos êste
quilos de carne e de I!strada )arAguà Esquerdo trecho na descrição da
toucinho. Quando êle JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA Entrada Triunfal doe Je-
é criado sem cuidados, sus em Jerusa)em. (Evan·
vive sempre magro e dá Executa-se qualquer serviçO' de ferramentas gellIo ,

lido . no Dom.ingo
t

.

h C agrícolas para uso. de lavouras, como: de Ramos)Dá d�no�inação a uma rua .em Corupá. pouco OUClO o. arne
MaehadO's, Enchadas Foices etc.

'
.

ARTUR MULLER, Prefeito Municipal de Jara- dá ainda alguma, mas 4. Jeius disse estas
guá do Sul, no uso das suas atribuições. assim mesmo não é boa. Serviço rápido e garantidO' e atende-se qualquer pe didO' palavras a08 Seus dis-

Faço �aber ,a todos os habitant�s dêste Muni- O segundo motivo que- cjpulos que O acorda-
cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono deve levar a gente a

Cartões de Felicita"'ões I Albuns para fotografiail ram "durante a tempes-
a seguinte lei: criar bem é que, ,'na Y tade no mar.

Art. 1. - fica denominada "1. de Maio", a criação feita com cui- Imex Internacional Ltda. Imex Internacional Ltda. ,/ E4a. rua que deriva do lado direito da Rua Isabel, dado, o porco não adoe- '.. 5. Conforme o van-

em Corupá. ce e só 'morre no dia ":'f T 'ffi'V� 'WJHL \MFI3Ii$S�

��
gelho de São Lucas,

'Art. 2 .
.-... Esta lei entrará em vigor na data de em que. a. g'ente quer. �� kEr.:=a�&J.l� Jesus respondeu ao Bom

sua publicação, revogadas as disposições em con- Na criação mal cuidada, .::::::::::: II..." I ::-.:::".::::' L!ldrão: ."Em verdade t.e
trário. o porco vai indo e de- FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

�
dIgo, hOle estarás coml-

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 27 repente adoece e mor· .

PKk" II f t go no paraiso". (Cáp. 23,
de Junho de 1952.

'

re, causando grande Laral�.lras, e<:eguelros, a Iselrus, as e -

Versos 39 a 43). '

prejuizo. Coioeu e deu ras, Jabuticabeiras, etc. • Roseiras, Dahlias. Ca-. '

Artur Mdller � Prefeito Municipal trabalho, mas não ren- mélias. Conlferas, Palmeiras, etc., etc. Kenny & Keane _ Di.
Gctacruo P. Ramos· Diretor do Dep. do Exp. d�u nem um cruzeiro li! Peçam Catálogo lulrado - Leopoldo Saldei - Corupá m vulgação ASP, cx. 5.415,
Alzira M. Mathlas - Escrilurário "O" para o seu dono. ��W;{��,� JM� RIO.

Porco _morIo, logo com ele pele, ou na perna ou

no pescoço, por cima
da paleta, ou ainda
atrás da orelha. Quando
a pele estiver bem esti
cada, enfia-se a agulha
e aperta-se a seringa
que está carregada com
a vacina.
Há outra maneira

tambem, de dar a vaci
na. Na orelha, bem ns

ponta. Uma. pessoa tem
de segurar o leitão, dei
xando a orelha do ani o

mal livre para o vaci
nador. 15ste, o com uma

dai mãos segura e estí
ca bem. a orelha do
animal e, com a outra
mão, ,enfia a agulha da
seringa bem na flor da
pele e injeta. A vàcina
forma uma bôlha roxa.
As duas maneiras de

vacinar são, diferentes.

Vacinar é- se_pr,e lIelhor!
Na injeção de baixo da

_ pele da perna ou do

Já explíeamos também �!escoç�, a quantidade.
que a peste só dá quan.1 de vaeiua � de 5 c�n
do 08 porcos não são �im�tros CÚbICOS. Na In

vacinados. A vacina _I jeçao à tlor da pele da

que' é o remédio de orelha a gente usa só"

evitar a. doença' _ tem �ente 1 centímetro cü

de ser 1ada quando o bICO: Há, portanto, eco

leitão beira os 2 meses
norma de vacma.

de idade, e repetida to- O "segredo" é proteger a
dos os anos. O Govêrno . -

e muitos laboratórios cnaçlo

particulares fazem esta
vacina. Em alguns Esta
dos, os Governos man
dam até vacinadores às
fazendas para fazer o

serviço; Assim, só não
vacina quem não quer.
Mesmo 'sem

.

vàcínador
do Go:vêrno o

_ criador
pode da.r a vacina no

animal. É muito fácil. É
a mesma coisa que dar
.uma injeção numa peso,
soa. E todo ID�ndo já
viu fazer isso. É claro
que há alguma diferen
ça! Para vacinar o lei·
tão deve-se repuxar a

.

RESIDENCIA

O porco vacinado num
dia não fica livre da
peste nesse mesmo dia.
A vacina vai agir den
tro dêle e-só depois de
duas semanas é que co

meça a fazer efeito. O
efeito,' como se sabe, é
evitar que a peste pe
netre no corpo do aní
mal e êste adoeça. As
sim, fica bem claro que
só depois de 15 días de
vacinação é que o por
co fica mesmo protegido
contra a' doença. Nesse
meio tempo êle pode
adoecer.

I

Ãedistro" Civil em Rio Cêrro, filha de Coluna Católica&ít Clsmens Koepp e de Au- _

gusta Schroeder Koepp.

L E 1- oN.

lIIpI'8pIIo _ tIi&I' ..:
,

Tp....
Re.f,iadoe
Bronqulta
E.erofaL:os.

Você
�

responder ?
sabe

Edital N.3.189,de25-6·52.
')

Hilbert Rowe e

Cecília Koep ,

Ele, bra'sileiro, sO'lteird,'
lavrador, domiciliadp e

residente neste' distrito,
em Rio Cêrro, filho da
Leopoldo Rowl:! e de
Herta' La u be RO'we.
Ela. brasileira, solteira,

lavradora, domicili:tda e

regidente· neste distrito,

Tomem:

1. Em que trecho dos
Santos Evangelhos ooor
re esta pessagem: "Dís
se também outro: eu me

casei, e por isso não
posso Ir."?

2. Qual foi a resposta
do Centurião quando
Nosso Senhor ofereceu
se para ir à casa dêle
curar seu criado?
3. Em que passagem

dos '&8ntos Evangelhos
ehcontramos êste tre
cho: "E a numerosa

multidão estendeu seus

mantos pelo camínho.. e

outros cortavam ramos
de árvores e os enten-
diam na estrada"?

'

4. Quando disse Nosso
Senhor: "Porque temeis,
homens de pouca fé"?
5. Quais foram as pa

lavras que Jesus disse
na Cruz, ao Bom La
drão?

Vende-se

15

'FRACOS e: ANEMICO.,; I

VI-NHO C:RE05OTADO
··SIL.VEIRA··

RESPOSTAS (marque
20 pontos para.· cada

I resposta certa). .

1. Ésta. passagem OCOf

re na parábola do ho
mem, que fez uma gran
de ceia e convidou mui
tos, que se escus'aram
d.e ir,' dizendo alguns:
"Eu comprei uma chá
cara, ou eu comprei
juntas' de bois; . ." São as

desculpas comuns, ainda
agora, quando fazemos
convites para ir à Santa
Missa. ,í

Concede tim auxilio a Guarda
,

. de Vigilantes Notúrnos.
ARTUR MULLER, Prefeito Municipal de Jara

guá do Sul, no uso das suas atribuições.
Faço saber lJ todO's os habitantes dêste muni·

cipio, que a Câmara Municipal votou e eu, sanciono
a seguinte lei:

Art. 1. - Fica instituido um auxilio de Qui
nhentos cruzeiros (Cr$ 500,00 mensais, a partit: de
Julho próximo, ti Guarda de Vigilantes noturnos,
désta cidade.

Art. 2. - O sor. PrefeitO' Municipal fica auto
risado a abrir um créditO' extraordinário para paga
mento do auxilio mencionado no artigo anterior..

Art. 3 - Esta lei entrará em vigor na data de
sua pub., revoga-das as \ �i'SP05ições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 27 de
Junho de .1952.

Arlur Maller, Prefeito Municipàl
Iclacilio P!.. Ramos, Dir. do. Dep. do Exp.
Alzira Murara Mathias,. Escriturária «O»

- Cennlescen.çu
VINHe CREOSOTAD9

L E 1 N. 16
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MILITARES
o Valor dos Dentes

NOTICIAS >Nos Bastidore·s do Mundo

Diz-me que dentes á ciencia odontológica lembra Agra - abrindo
tens, e dir-te-ei quem foi a descoberta da o caminho para um mé-
és. anestesia geral: todo hoje largamente
Pelos dentes não se Ao dizer isto,. Agra usado em medicina cí-

conhece somente o ca- recorda que o mundo rurgica.
valo; conhece-se tam- deve - esta desce- "Monton utílízou-se de
bem o homem. berta aos Estados Uni- éter sulluríco", .

Um homem de dentes dos;
,

Concluindo suas ob-
sãos .é geralmente um "A grande contribui- servações sôbre a anes
homem que tem boa ção ríos Estados Unidos tesia a serviço da odon-
saúde. á ciencia ondontológica tología, Agra observa:
É claro que,' exístem l-« explica Alexandríno "A parte cirurgica em

pessoas cuja dentadura Agra - foi oferecida odontologia, como a eí
é perfeita mas cuja através da descoberta rurgia médica, muito
saúde geral é precaria. da anestesia geral, cujos progrediram depois que
Estas últimas, entre- autores foram dois odon- foi introduzida nas clí

tanto, constituem a ex- tólogos: Morace Wells e nicas um meio capaz
ceção que permite esta- Wilian Monton. de fazer desaparecer a
belecer a regra de .que Wells utilizou-se do dor tísíca nas interven
uma bôa dentadura é protoxido de . azôto -' ções sangrentas".
quasi sempre sinal de
um organismo saudavel.
O cuidado dos dentes

é, hoje em día, coísa de
ímportancis tão funda
mental. que a odontolo
gía desempenha papel
de relêvo nos destinos
dos povos .

....f,;.rE:;;:=S:l�B;:il:;;;=d�==Eí:;:;d:d;'S�A.� UCcI�u�I;r���q�u�edp�s:e�:�tOr;a:traa�d:e� ª!;;rE�i*:��!;l���.�b�;
],'IA�JR.IZ:: JO][NV][][,:m:,E _

dos com 'pontualidade e presteza, dispondo para este fim

!i um povo progresaísta. de uma organização perfeita com. escritório e técnicos.

,. ii Para a nóssa distintatreguezia mantemos em 'estoque: / _Talvez estas observa-
Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua- í..li Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa çoes possam parecer dro da Estação e nos trapriches de embarque da' Ponta

I ..i ro!ação, Je 1 a 97 HP, para 220t-38o V. 5u{60 ciclos. APA�ELHOS qE MEQI- Acojsa� do Oonselheíro da truz, bem como armazém para depósito de mercado-

ÇAO - Bombas para usu doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETB,ICOS l' cacto, já que são ver- rias em geral, junto-aos trapiches "'! embarques na cidade.

II PARA O LAR. Sortimento compléto e variado dé LUSTRES, CASTIÇAIS LO· II' dades evidentes.
ii OS, de ARAN�ELAS, MATE�IAL, EIETRICOi"em geral para instalações .de -Ii Entretanto, foi precí- Encarrega· se de Embarques de Madeiras de utras l
ii uz e torça de qualquer capacidade. .

. ,ii samente com elas em Mercadorias para o exterior ,do Brasil e ,
ii ,

A nossa seção de instalações atenderá com presteza e .qualquer pedido de li mente que eu perguntei Localidades Brasileiras {
ii instalação de luz e força. i! ao Dr. Alexandrino Agra 4
li... _ _ _ _ � _ _ _ _jj qual é o aspecto maís Despachante ddaO� �.r!tnaCdioPSaisV).fzil�DlRhaOsS. do, E,stado

�e.:.........._ _ _._ _ - � .. - - _ __ , .._._ � extraordinário da mo- •
.

�:::;::==========="r derna cíencís odontolõ-
,.,

P A R A F E R IDA 5, gieß.'"
� - .

.

,��.

/
. Agra é um odontolo- _.' ..eAtde _,._

......... ..o -- "O n

E C Z E MAS, go brasileiro, cuja car-'- e -- 'II:!! V:V'_® UViL 1L
reíra se iniciou em São 10M "1'1 8 d A dI f'J F L A M A ç OE S, "

�:uJ�'n����in���e f�i RJi� 'J. un O arreto e zeve O
C o C E I R AS, retor dos serviços pú- II. I" IF� R I E I R ASt blicos de odontologia II' ADVOQADO

'

para crianças, e elevou- ti. '

E S.P I N HA 5, E TC. se a niveis ínternacío- IP
nais nos ongressos

I.EiB"!I!'88_..iI!iIi!8lfi11i!!1�@8Iil@!8����_lil!ElI(!J Odontológicos Latino-
•

CHURRDtS��l�I��EI�AUORA I t?:::::::::::'::":::::::::"-:::::::::::::::::::::::::::'': !�:�i�a�:va�ea. Buenos
Rua M IOd 6 (

.

h d P
.

B )
:: Nas suas compras

.. Na opinião de Agra o

ar' ec, °dro, Sql pers�lll o 'co �sto eyer
..
:l
..
:! .:.:� ..:! aspecto mais extraordí lide nriO nd'JFhded023d'J®

aragua o u - anta atarma prefíra sempre nário da moderna cíen- � - - -- .. ., -- - � - --

Atende. a qua�quer h?ra do dia e da 'noite, se�. ::

C f
:: cia odontológica é a

I"

I ti:,
��c� ;':n';;:IS":b:�o��mc�h�,�:��� �: ��;;�\� 1 t=-.�.::..� �

'

'� _�.._-u I � d
••» ra�i"l�â��tolOgia - diz rHwMfRC!i"lloH�=�":�;i;;�:��s't����:;��le Frango no espeto. �. Agra - só se desenvol- ii ii

1iiB��I!;B�����8liiIiI!iil9!��I@iIIg:(!J. veu como cienci& depois il R. Mal. Deodoro, 136 . Cx. 19 '. Tel. 51 • Jaragu' do Sul ii
,

.

da introdução', na cUni- ij ii

r®t@®f@®Y@)®Y®@!@)�®1"®�<®'i'®��®Y@)@� I �fa.dentária, da radiolo- ii Ple�aon::���ên�ii�rát�Ocs�i!ta���:���Çj�rí�i��m� 1:.1:.
� Tosse, Asma, Brol7'qude, Rouquldao, e R.esfrla.dQs, �.c&. en';:� �o��;,ff!g.�::m ��: �.:!.: _ ���a�·o:esr���l:ai!o g����l e comercia!. Servi-

(@ TODAS AS M014ÉSTIAS DO ßPßRflHO H(8PIRftI�Rm @ velhos métodos de tra i! Corretores da C. Nac. Seguros «Ipirangb: operan- II
; ..

�
balho acrescenta ii do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden- ii

Encontram alívio imediato com (.; uso do •. Agra ...... forain de tal li tes do Trabalho, Acidentes Pessoais, Tran,s- !.I.
_ I _.', \ monta que podemos COD- ii porles, A:_!ltomõveis, Re5ponsabilidad�, Civil e

(i5) ',n C O m p a r a ,v e I .

.

� sider�r u,ma !l0va odon-, I! Fidelidilde. ii
�. . . '@j tologIa depOIS que pa>:-!i Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas. ii

I PI!II�ríll dI!' nogieo Pl!lotl!Ull! I �H�!�;!:���!i:!�.::��� I! um.Aor�â���ç��I.�\u����d,ns! ii
L>�=:=:=C::==��==d ::F.a::�:�:��t������� t!�:�::�:,!=�:�:�,:.::,:::::�::::J .

��������Jl�������
A C A: S A' L 'O T H A R S O N N E N H O H L

.

....S2li11Roa lIareehal Deodoro da Feoseea 84 • Caixa Postal 17 - Fone, 6 � ,End. Tel. «LOSOlW» - J ARAGU DO SUL - Santa Catarina'

I'RBlCICLETAS MÁQUINAS DE COSTURA MOTORES, COMPLETO SORTIMENTO DE
EFRIGERADORES MÁQUINAS DE ESCREVER GERADORES" ROUPAS 'FEITAS:

RRÁÁDDIIOOLSAS MA,QUINA� p. lavar roupa' ASPIRADORES DE PÓ '1MÁQUINAS p. môer carne FOGÕES (lenha) CASACOS p. SENHORAS
,

.

I
.J VITROLAS DESNATADEIRAS·

.
.

FogareIros elétricos CAPAS de gabardinQ e Chantung.

DISCOS p. \1itrolas BATEDEIRAS 'p. fabricar Ferros de Engomf!r' , VESTIDOS (marca I«IBE»)'

I. BALANÇAS manteiga' / BOMBAS PARA AGUA ARTI30S DE MALHA de Lã e Algodão

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

Ac,
TERNbs p. Homens e Rapazes !'la

.

- ASA DOS BONS ARTIGOS E' DOS PREÇOS. BAIXOS - CAMISAS - OHAPÉUS - etc.
,

' 'I
..{

��. .' ��
����������IJ��������

Poderão receber seus certificados de situação mílítarv na Junta de Alis
tamento Militar desta. cidade, os cidadãos constantes ,da relação abaixo:-

1 - Eduardo Wachbolz 29. - Edmundo Prust
2 - João Bertoldo Pereira � öO r- Antonio Jagielski
3 - Herbert Arno Mohr 31 - Henrique Pangratz
4 - Henrique Antonio Efeting 32, - Carl Friedrich Stuhlert
5 - José· Feuser

,
33 - Otto Buttendorf

.

6 Willy Helmuth E. Kretschmer 34 Manoel Pinheiro
7 - Vergilio Balduino Scheid 35 Affonso'lia Silva
8 - Alberto Bassaní '36 Alvim Schulz
9 - Brwín Gessner 37 - Frederico Schulz
10 - Francisco Engel 38 - Francisco de Amorim
tt - Rodolfo Borchardt "39 - Juvelino da Maia

-12 - Albrecht Ramthum 40 Osmar Lopes
13 - José Pedro Schmidt 41 - Oslito Paim de Aguíar
14 Jaime Silvano dos Santos 42 - Eduardo Wachholz
15 - Ilario Manns 43 Otavio Moretti
16 - Horst Heinz Harry Gumz 44 - João Hermílío Cardoso
17 - Gentil Bevílaqua 45 -, Dornelio Luíz Schiochet
19 ." Jenésio da Silva 46 - Victor Alves
20 - Trineu Theófilo 47 - Waldemar Larsen

'

21 . Alfredo 1< Isoher i 48, Alfonso Baade
22 - Heinz Mathías 49 Abilio Flohr
23 - Dante Schíochet 50 - Ambrosío Dal-Ri
24 - Arnoldo Wiedmann 51 - 'Advim Radünz
25 - Antonio da Silva 52 - Alfonso Kolz

- 26 - Henrique Gonçalves Sobrinho 53 v - Alvim Waldemar Seidel
27 - Henrique Fernandes Klock 54 - Lauro Herculano Schmitz
28 - Afonso Rothsal 55 . - Claudio de França.

Manoel Carvalho Lopes
1. Ten. Del. 7�. D.R.

Por AL �NETO

Branco
DESPACHANTE ADUANEIRO

sxo fRANCISO DO -SUL - Santll Catarina
Caixa Posta J5 - End. Tel.•BRANCO. - Telefone, 103

, Rua Babitonga, 23 • Edifício Próprio

NUNOR EXISTIU IGURL
Escritörio no prédio (Dante ôchíochet)

. Avenida Getulio Vargas N. 26

laraguá do Sul
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 29-6-1952 5

Vende-se

Ur. 'Waldemiro Mazureehen
ea.a 811a'81

Rua Mal. Floriano n., 152 r: JARAGUk
Clínica geral médico - cirurgia de adult�s e crianças
- Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutoterrnia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

,

. H áios .Intra-vermelhos e azuis. I I

I
�

Vermit'qgo sua\'e e de pronto
� ! deito Dispensa purgante' e dieta!
...... � � SER VE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR-
= It:)! ME o D.' 1, 2, j e 4
� !ti � Proteja a saúde de seus tilhos e a :>ua própria!,
� (�

'j
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

..... ;g 1 emédios
,

'

.

.

-

�' • ci: '

.

COlTlpre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

cg .. (O MllfAKCOBA para o seu tilhinho.
,

_
.

iI!ftJ/J "O E. um produto dos Laboratórios Minancora,' •

'a:5;�" OINVILLE-

98"84 '
..

�

r �.... ' .. � i " �1=1I!!!!E:i!i!iim=�t_!l!iii!!i!lIlE!!lll!!!!!II=Ii�:I!!iiii!i!!!m
. E-=�tIDR KE1'lI)TO \Jf\LTERI

.....". � � III MEDICO, ...

� :.E

't'. m CUNICA GERAL - CRURGIÀ - DOENÇAS m
• §"'" DE SENHORAS - PARlOS . m'j:: ex·. m ULTRA SOM "'- Tratamento moderno e afi- iii� ,I ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e Ig

DCONTiu..8B I. TODI. PARTE ii Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- ·1·ltIII bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos, J
,

ii" inflamação dos seios, dos ovários, da próstata� I
.._._ _ _ _; __ _ _ _ _.� Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- OI:

....!j-_
_ _ _ _ _.._

-::
..

y
..� : �.. beldes. Asma. afecções do estômago, etc...

Iir ,,'·H. MASSAGENS'ELÉTRICAS - Tratamento
II AU TO JARAGUA S. A. '!! I das Paralisias com reativ"a�ão das funções

. O 10sil0lUlo' fUnCloOnl :de mlnhi'.e 'g Ilrde
i5 �ua Marechal Deodoro 991 "ii

'I'··
musculares e nervosas. AtrofIas, fraquesa fun- 1.11u U u Ilu U u U ii " .

li ,cional dos músculos em 'geral, da bexiga, or- U!i ,Oficina Mecânica e Posto Texaco ii" gãos digestivos, etc...,

"I·',Rua iS, de \< Nov;", t t35 - t· andar ii '

Serviço FORD' Autorisado !!. ONDAS CURTAS - DIATERMIA "' ELETRO- .

T E L E FO NRS':
. II !! I cniu�GI� - ELETRO-C?AGULAÇAO ;�

INSTITUTO: 1232 ii .

Consertos e Reforwas a ,preçÇ>s razoáveis !! iii
•

BANHOS DE LUZ .:... Ralos �ltra,vlOleta e iii
RESIDENCIA.. 1461', executados por pessoal competente ' :: III mfr'll-vermelho... '

, UIH iii CONSULTORIO - Ru a dos Bomheiros, ii
Ao lado da Caixa Econômica c !! III (Jardim Laúro Muell�r) tlsq. Rua 9 de Março' ISolda Elétrica e ,á Oxigênio UI,' das 9 ás 12 e das.3. ás 6 horas II• I " II I " " • Combustivel e Lubrificantes ,li ... RESIDÊNCIA - Rua Mmlstro Calogeras, 350 .:r

__________________ .')':::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::»' I, ''''::::i:. EH .T �I I NIV I � L�. s; �':""!Eiii!1

�---------------------

Instttute de

mno� �uvin�� - �aril � Gar�anta
do

DR. ASMINIO TAVADES

I

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
Chefe do Serviço - Otorino do Centro

Saúde de Blumenau.

--=--

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DAS

Molestias de Olhos - Ouvidos i
Nariz e. Garganta

, Êste Instituto Especialisado está Magnifica
mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualqliler Tratamento da sua
,

Especialidade.

, Todo o seu Instrumental foi Recentemente
AdquiridO .e Importado, da Buiça
Alemanha e América do Norte.

-,-::..:=--

,Gabinete de' Raio X
APARELHO MODERNO SIEMENS PARA
:DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE

DOENÇAS DA CABEÇA.

Gabiaete de' Fisioterapia
BISTURI ELETRICO (para operações sem

.

, sangue)
ONDAS CURTAS (Ultra term Siemens

modelo 52)
INFRA-VERMELHO

AEROSOL (Aparelho inglez,
,

para nebulisação no tratamento das sinu
sites sem operação). Electrocoagulação.

Diafanoscopia etc.

--=--

Gabinete de Refração
PARA EXAME DOS OLHOS
(EQUIPO�BAUSCH ·LOMB)

PARA RECEITA DE OCULOS E
RESPECTIVO CONTROLE
DAS LENTES RECEITADAS

CI VERTOMETRIA.

--==:::=--

G�biDete; de ,Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS-EXECUTA >-PE-
RICIAS·CONFECOIONA LAUDOS E

DESMASCARA SlMUL.A'DORES.

� --;::::=--

Hopapio:

.

Proibição Pr�f�itura Mu�i�i�al �� Jara�uá d� �ul
REQUER IMENTOS DESP f\CHf\DOS

Por motivo de mudan-
Nós abaixo assinados, ça:

residentes à Estrada Seh. 2 chões de casa;
roeder, municipio de Gua- 1 motocicleta;
ramirim, proibimos terrnl- 1 guarda-roupa e 400 Siegfrid Athanazio da Costa .: Requer alvará
nantemente a entrada de moirões. de ('Habite se». .Rlcardo Frohlieh - Idem Idem Idem.
pessoas, em nossas pro- Tratar com o sr. Guí- Wigando Franke - /Idern Idem Idem. Mario Nicolini
prtedades, afim de caçar, - Idem Idem Idem. Carlos Hardt - Idem Idem Idem.
ou outro qualquer motivo, lherme 'pJ·adi, no Bar Ricardo Fröllck - Idem Idem Idem. Abelino :::>ascoal"Orion".sem nossa ordem. - Requer licença para estabelecer-se com negocioNão nôs responseblll- de generos allmentíclos e bebidas. Jorge Arl - Re-
zamos pelo que possa quer licença pera estabelecer-se com uma peque-
acontecer aos infratores. Artigos para presentes, na lndúsrrle de artefatos de metals Adolfo �01-Estrada Schroeder, Gua- em geral, sempre noví- Jtmann, - Requer licença para estabelecerse com
ramirim, 18 de Junho de dades. ' :salãó de baile � botequim. João Saganski - Requer
1952. CAS� REAL' transferência para o nome do comprador Max Horst,Carlos Zierbien, AUi &' do imposto sI 'uma Lavanderia, Erwlno Siewert
gusto Albrecht, Wilhelm�� Requer licença pera construir casa de medeíra.
Zierbien. Alberto Mohr, Cure seus' males e poupe se\! Adolfo Jacob Carlos Reimer • Idem Idem Idem. Ver
Paulo Bolduan, Alvin bom dinheiro comprando aa' gilio Moretti - Requer licença pare construir casa

I Mohr., Ernesto Fischer, F'ARMACIA N'O'VA de alven�ria. Teodoro Coelho. Vieira - Idem Ide�Alvino Rüdiger, Oscar Idem. LUIZ Bosse ' Requer licença pera construir
Fischer, Oscar Paganelli, de ROBERTO J'4 BORST. um prédio de alvenaria pare servir de depósito.Germano Bolduan, Euge- Wigando Franke - Requer licença para construir
nro Albrecht. Augusto Den- ;l que dispõe de maior sortimen-

uma cerca de sarrafos defronte a sua propriedade.k M F' h J
to na praça e oferece seus arti. '

C er, .
erre ISC er, orge gos à prt!ÇOS, vantajesos Paulo Plastwich - Requer licença pera .colocar na

Bolduan, Artur Bolduan, fachada de seu estabelecimento comercial uma plece
Julio Bolduan, Gustavo Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua com oe seguintes dizeres: Bar e Cafe Popular. Kurt
Zilz, Carlos. Rüdiger, ���.. Adler - Requer licença para efetuar uma reforma em
Erich Zilz, Alexandre si propriedade. Carlos Stein - Requer licença pare
Heringer, Reinoldo Volles, construir duas casae de medeíre, bem como fazer
'Willy Ziebell, Henrique uma remodelação num prédio de sua propriedade.Hasse, Orto Volles,' Erico i UMA [)(\ENÇA GRAVlS81MA Marta Marhlas . Requer licença pera construir casa
ôchultz, Frederico H,asse, MUITO PERI·GOSA PARA A 'A.

de madeire.
'

MII..IA E PARA A RAÇA, COMO.Carlos Weiss e Max UM BOM AUXiliAR NO. TRATA.

V. MENTo.otSSEGRANDEFI..AOEI..Otogt, I IJ SE o.

., r1 ' ,I. I' I-

'I

Despacho - «Deferido»

IA SIFILIS SE APRESENTA S0.8
·INÚ"MERAS F·GRMAS, TAIS Co.MO:

REUMATISMO
ESCR6FULAS
ESPINHAS
FlsTULAS
ú-t. c E R A 8
E C Z'E MAS
F E R I D' A 8
DA"TAO,S,
MANCMAS

, Evanlra Klug Pereira - Requer Irinta (30) dres
de licença pera tratamento de saúde. H: Koppmann -

Requer licença pare colocar. uma vltríne nova em si
casa comercial, bem como efetuar o . retelhamento
'de uma parle da reíerida casa. Anna E. MUller -

Requer transferência pare seu nome dos imp-ostos
sobre um cinema denominado «Ideal», adquiriftb de
Alberto Santos. Carlos Helnzle • Requer licença pere
construir um mausoleo ne sepultura de Berta Vol
Imering. Ricardo Zumacht- Requer trarrsíerêncla para
seu nome do imposto sI uma caminhonete adquirido
de Ernilio Doge.

."

Despacho _..:: «$'im» -: :

{(:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::::.�
ii Tome o saboroso \Ii

II CAfÉ BuER II
II ' ::

�:::::::::::�:::::::'!::::::::::::::::::::::::::::::Jj
Machinas de costura de'

pé e manuaes diversos
tipos V, S. encontra na
Casa Real defronte ao
eine Buhr.

' ..EUXUt .Qf NOGUEIRA"
eottHaCIDO HA '1. ANo.a
Vutoa·1IE Ii,M T6010 ',AI..,'t.

I

Joaquim Piazera - Requer baixa dó, imposto !�I
uma sâla de 51 prédio que se achava alugade. ti'

Despacho --=_ «Reduzª"-_�e e P�rte Alugada:t.
"Alfredo Karoll - ReqUer baixa do tmposto :.5/

mercador de rádios. " -.,
, ,

'Despacho"':", «Cancele-'se» '

Diretoria do D.E.E.A.S, da Prefeittwii Municip,,1
de Jaraguá' do Sul, 19 de [unho de 1952.

OCTACILIO, P. RAM,OS:
Dir. do Dep.' do Expediente

,O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOM8HIGUEI,ßA MIIANeO"A'AVÓ! MÃE! -fILHA!
TODAS OEVEM USAR

I fLUXO-SE,OATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

ALIVIA AS CÓUCAS UTfRlHAS
"EmDt.ca-a. com wantapm pa,,.a
combAt.r •• Irreeularidades das
fun�eo perlódioas dir. ".nhoras
t Calma"t. � I.,ulildor de.,aa

fIJß4f6e.

FlUXO·SEDATINA
pela • &til comprovIodll eflclicta •
multo ••••itada. Dev•••r u...

com confiança,

flUXO-SEDATINA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Domingo último, rea

Iizou-se em Oorupá o

primeiro jogo entre o

D. Pedro' II • o Bae
pendí, desta cidade.
Na preliminar os aspi

N°. 1.699 rantes de Jaraguá per-
==============;;i;;.;;;=====_;;;;============.==================;;;;i;;;;;;= deram para o D. Pedro

.

,

-

por 4 a 2.

L I B E rR D A DE? 'ta��emj��o ., if��;���i
,

CP cl J - 8 Ib)' perderam 'pela contagem
Conlinua II morrer o gado. interposto pelo sr. José Gostariamos de saber

a re ""O ote o de 5 a '2.

Embora todos os esfor- Emmendoerfer, pera anuo si o Rudl, que é avesso Aquele mêníno bonzl- berdade pera I perder e l Hoje .terá lugar o.
ços empregados continua lar

.

a let que criou o ao progresso e modernls- nho começou a fumar. própria independencia â segundo log.O no campo
C d T b

.

d h do I do Baepenut.a morrer atacado da o ígo ri utärló. mo, viajou e avião ou Aconsel aram-no li que Iazer-se
.

escravo o J?-g'o Domingo último tam-raiva o gado no munici- Dos signatários, díver- de barco de vela. tal não fizesse. Êle res- e da probreze, Em muttos
bem realizou _ se empio. sos nem tem terras su-

A'd' I I I I N d pendeu que era llvre, que países do mundo. a de- G' , M'
,

o· o oA Prefeitura tem feito jeitas ao calçamento, em- CI en e IImen ave. o ia
usava como queria de sua mocracla faz alarde de uara . I!'Im 1 g

tudo o que está a seu quanto GS ha tambem 21 do correnre, deu-se liberdade. Adoeceu. Foi liberdade sern saber o que Acar�í X Av�y daquela
alcance para combater o que assinaram. por Inre- em Rio Molha, um ací-

ao médico. Êste lhe prol- significa llberdade. Resul- lcoalidade, �am.do veacrmal,' desde o pedido aos resses subalternes. dente que deixou consrer- biu o uso do fumo. Já se tado: em muitos países dor o prnneiro pe a

tecnicos do Ministerio da O que doi na maioria nada toda a população tinha habituado, Não po- do mundo a democracia contagem de 3 a 1.

Agricultura até o ferne- dos signatários, derrota- daquela localldede. dta mais deixá·lo.' Usara usou da liberdade pera
cimento em grande esoa- dos politicas, é que eles Bertoldo Hillesheim, le- da liberdade pera ser es- perdê-la, pera escravlsar-
la e gratuitamente, da 'estlverem no . governo vrador, de 19 anos de

cravo do fumo. Aquele
I
se ao despotíamo de re-

.. .,

d idade, filho de Domingos h di'
.

Pvacma antí-rabíca. .

quatro anos e na a pro, rnocln o vistos.o e ve,z glmes tora itarlos: .or
I Em uma estrada, Ja- duziram, deixando ainda Hillesheim, trabalhava na

em quando bebia por di- desconhecer o verdadeiro
raguasíuho, em 30 dias 'cerca de 700 mil cruzei- derrubada de mato, quan- versão. Disseram-lhe que sentido da liberdade usa
foram imolados atacados ros de dividas. do uma arvore caindo' o não facilitasse. Êle retru- se dela para substituí-Ia
do mal, 28 eabecas de Mas o direiro de exper- epanhou ne cabeça, den-

cou que era llvre, que pela escravidão. AndareiY do-lhe morte ínsrentenee.e-ado. Os teenieos 'da near é livre. Não adianta, . usaria como quisesse de o Brasil por êssee carnl-
Defesa Sanitaria Animal porem 98% da população .

O ent�rrament? ,f?1 rea-
sua liberdade Hebiruou nhos ?

do Estado, qge desde o da cidade é favoravel ao h�ado. no cerníteno de, se. Embriagava-se' fre- (Copyright do Bureau'
inicio, em Janeiro, diag- calçamento, apenas' 2o/r RIO Molha, com um

quenterneute. Quis voltar dos Jornais do lnterlor).:
nosticaram a doença, pense que isto deve con- grande ��ompanhamento. atrás. Não tinha male
afirmam ser mesmo a tínuar como a 50 anos

A famlha.enlutada apre- forças. Usara da líberda-
raiva que grassa naquela atraz. sent�mos smceras condo- de pare ser escravo do
zona. . As vacinações no Estão. os Que chefiam lenclas. álcool. Aquele jovem ti-

.

entanto, não surtiram a resístencle, romando-se í, Iniversários. Fazem anos nha um nome bonlto. Era
efeito. O gado vacinado ridiculos perante o pú- hoje a sra. Paula Wieie, mesmo apontado como
a seis meses .e menos bliC? .'

.
funcionária do Departa modêlo de �Qriedade e NEW YO�K, (B.J.I.)

ainda, continua a morrer. Amda ontem, num cafe mento dos Correios 8 trabalho. AbrIU uma vez

1- Os fabricantes de
Daí chegar-se a con- fazlu se blague em torno -TelégrafOS nesta cidade; ��u, coração a um arnor compensädos de p!nheiroelusão da que o diagnos- do assunto. a sra. ,Edica Hemann, Hícito. Alguém o procurou Douglas determinaram

tico está errado ou a esposa do sr. Kurt He- pare dissuadi-lo, pera recentemente um aumen-
vacina que. ri Serviço Contava um, d�e tele� mann, residente em Rio etasté-lo do mau caminho. tp de 8% no preço do
vende não, é eficifilnte. Rudi, o homem

ao Sul; ii menina Te.re- Prometeu, Mas, no fundo, V.·oduto· para revesti-
� emquanto persistir grama, que via;ou, para a

zinha da Costa. procurou convencer se de mento (sheathing), muito
f· Europa" havia tambem I d

-

a cen uiilão, termos ainda
sido comissionado pelos Na mesma data o sr. que era ivre, e que po- empregado na construçao

maior decrescimo' -na Pedro Pery Mascarenhas, dia usar de :sua libe.rdade. d(l casas. Ao 'que se

produção do llilite, que companheiros para ir ao
digno Agente" da R.V.P. Um dia de calma perce- afirma, entretanto, os

já . desceu li mais de interior da Abissinia, es-
SO., em Nereu Ramos. beu quanto a,ndava erra· seUs distribuidores estão

tudar ali um nov.o 5istema,60%. Ainda na mesma data o do, como se afundara no encontrando dificuldadede calçamento, muito Tl'Ainda o CaICBmIRlo. Está mais barato, �ub5muindo sr. Luiz Prestini, rGlsi- vicio.
.
entou regenerar- na co oC8ção desse tIpo

em nossas mãos umi!l co. I I
.

d delito em Itapocuzinho. s�. Sentiu-sei fraco. Usara de compensado, apesar
os para e. eplpe es por Amanhã passa a data da liberdade para fazer-se da redução da produção RIO, _ Informam de,'pia do telegrama enviado cascas de banané!l...

I H'l d d da d re"ul
para III Assembleia Legis- Esse novo $istema seda nata icia da. sra. I. de- �scrav? o peca o e

.

e um-a llIemana" ".
-

Helo Horizonte, segundo
lativa, solicitando urgen- aplicado daqui a 4 anos, �ard G. 'MeIster, VlU.va, Imorall?�de. Aquele pBI tante de uma �rav,e �e·. um levantamento proce
cia na votação do reCurlJO quando ele fosse Prefeito d� sr. Oscar Meister. Na de famUla procedeu sem- cente

. n�ssa . IDdustna"j dido pela Secr9taria do
'.

.

mesI!la data !'.I garoti�llia pre be�. Certa vez. <!IS- No prIm�Iro trIme.f>tre d� Tribunal Region,al Elei-
5lil!III!ÍI"lSIIIEliSSiiIiEÍiEEiiiiiiEli!Eii!il5i'!!lIli!!i!il i, li5Eiß! EUDlce dos Santos, fIlha sentou·se a mesa do Jogo. 1952 as vendas gr. com toraI do Estado, Minas.
iii

.

'1-· do sr. Germàno d,os Chegou tarde e.m' C(lsa. pensados excederam de
I conta atualmente com

IIIF br - (Se�õ9�, Malárias, ...

Santos, profeíilsQr ,em Sua fiel e�pol5a estra- 20% a. proàuçã'o, mas dois milhões e 100 mil
Iii ""'5 Impaludismo I Rio da Luz Alto. nhou-Ihe o .• i!lto. Ele se em AbrIl, ant�s da gre- 8leitoreil. Pe dezembro
.. . � � Maleitas, Tremlildeira. Dia 1. faz anos o Ir. I �efendou dlze�do que era ve, a produçao. exet.,deu de 1950 a esta parte

.

III
_ CURAM.-SE RAPID,AMENTE COM _ I Guilherme Pradi, pro- livre, que podia e�pregar o total dos pedIdos. houve um aU0l9nto deIII prietário do' Bar ÜdOll, onde quisesse a I�berd,a- 500 mil eleitore�.

I "Capsu las Antisesonicas m neeta cidade. de. Pouco tempo depOIS, rt:::-.::::::::x:::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::U .

I
M

'

"
.._ Dia 2 a sra. Alvina uma f�milia inteira na ii Peça 8e�pre :iinancora m Schwedlar, professora miséria. Ele usara a n- ii, li ' ,

IEm Todas B·' F 'á' iR em Estrada Itapocú- I:.i!l. C Af E . BAU·E R ' :1.:.I:.i. Ho UIUO em aera "

as
.

·oas arm CIas
III Hansa. Passa dia 3 a

i um produtê dos Labor�tórios
.

MINANCORA I �:�ro ����1��:8 in��str��i �:rtC;'s���ntâ�t�er!8:�� l�:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: .:» Façam suas eco-

1,,- - .Joinville - Sta. O,atarin!1- I·" em Rio Cerro. !ja mes- não somente para a fa- npmias depositando-

C R I
as na «Caixa Eco-

,E l_, >=:'1__';' n:i li ma data a gentil senho- milia, mas tambem para n '''I el - :er"2t aa nomica F e d e r a,1 »,rita Ana Isabel Masca- toda a 80citldad'e coru- UO U ... CA

renhas, filha do sr. Pe- paense. .
satisfação de participar anexada ao Dep�uta

dro Pery Mascarenhas, Por tão feliz data, o iua clientela i o· !)OVO.
mento dos Correios

digno Agente da R.V.P, "Correio do Povo" envia em geral, que de dora e Tele2'rafos desta

s.e. em Nereu Ramos. ao casal Pett as suas em diante tem a fenda cidade,

Dia 5 a sra. Lili Mül- felicitaQõ�s. tomates celecionados.
ler, esposa do sr. Arno
Müller, industrial nesta
cidade. Na mesma data
o sr. Carlos Hafermann,
proprietário d3 Farma
cia Cen'tral, nesta cida
de.
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LOCA,. S

Mercados dos
Compensados

ßumento de �ßO' mil
eleitores

�odas de Oura. No dia 5
de Julho o casal Emílio
Pett-Marta Pett, residen,.
'tes em Oorupá, festeja-. "

.

rão o seu 50. aniversario
I

COIlItA eilSPA,
!tUEDA DOS CI-

D
lUGS f !JEMAlS

AfECÇ8ES DO

COURO CABELUDO.
:r0'N!co",(.\�'fi.Ak
po� E_XI:.H·�NéIA,

i \

QD §a�ão

Virgem �specialidade
,

dia CliA� WlETZEt llN�lIJ§'[JP(ll!l ca JoinvHle"
'

_/ (Marca RegIstrada)

torna a roupa branquissima !'

�9Á� ylRCfA,
É&P!,(j�iIOAPE •
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