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25 d'e Julho •
Dia da Fundação de J_arag�á

.

Dia do Colono
Inauguração do Posto Agro-Pecuário Municipal, com a presença do sr. Covernador lrineu Bornhausen. Após esse áto o Chefe

do Executivo Catarinense )nspecionará as obras da ampliação da usina de Bracinho.
-----------------------------------------------_.----------------.------------------------------------------------------
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Sta .. Catarina N. 1..700Domingo, 6 de Julho de 1952

Substituição do, papel moeda
dilacerad,Q,: ..

·por;' no.tas
Preveítesa para o Estado a

novas do Sr. trinen Bcrnhaasea
Suprimento .ós E�tados ·da -Federaeão

FPOLIS., 30 -,- De re- Sta. Catarina, tais como tarína; inclusive dos
RIO. O míníströ pe, Espírito Banto, Santa elas recebidas anterior gresso de sua' viagem a andamentos dàs óbras estudos para a constrn-

-da Eazenda dirigiu cir- Catarina,' Mato Grosso, mente ou a 100.000 capital da República, do Porto de ,São Fran- ção do ramal de Brus-
eular ás .. Delegacias e Goiás, 10 milhões de notas. Dessas remessas chegou dia 50' o 'sr. cisco do Sul e da Es�' que; inicio da dragagem
Fiscais do Tesouro Na- cruzeiros; Pará e Para- e. seus. montantes será. Governador Irineu Bor ... trada de Ferro Bta. Ca� dos pertos de Florianó-
cional recomendando se· nä, 20 milhões; Pernan- a Caixa de Amortização nhausen.· Durante a per-

'

. '

polís e da' Laguna;
[am

.

nelas
.

criadas' as bueo e Bahia, 50 mi- ayisada com antece- manência na ,capital
\

construção de maís cem
caixas especiais «Caixa lhões: .

Minas Gerais, 40 dencia de 15 dias para do país sua Excia. man- leitos no Hospital Ne-
de Notas Novas Para milhões; São, Paulo e 'preparar o novo suprl- teve ..inumeras conterên- rêu Ramos; construção
Substítuíção» e «Oaíxa Rio Grande do Sul,

,

50 mente de notas novas. cias com altas autoríäa- do Hospital para tuber-
de. Notas Substituidas», milhões.

\

des Federais, com as I culosos em. tI'ubarão;
tendo em vista a neces- As remessas 'pelas A Contadoria, Geral quais tratou de impor- acôrdos com orgãos
sídade da substítuíçäo Delegacías Fiscais', se- da Republica e a Caixa tantes e relevantes as- Federais para �r;nplia,ção ,

do .. papel-moeda e res-: rãó efetuadas quando o de Amortização expedi- suntos para a admínls- do serviço de reflores-
peetívo controle. Nessa montaute -das . notas rão,as

.

instruções com- tração Estadual. Dessas tameuto e sobre Ó ser-
circular foi

recomenda-I dilaceradas atingir á
I
plemeotares que s fi- conferências resultarão viço ae fisc,allzaç�o e

da para essas Caixas metade das Importen- zerem necessarias. reais beneficios para ] arrecadação. .no Estado.
a adoção de modelo .

I Com o', presidenteitlentico ao do «Oaíxa I ' Vargas tratou sua Excia.
de Notas,Novas. Assina- Fatos e

.

n a-o p·a..Ia·v r'aS·I' da eonstruçãe da-grau-1as» mandado adotar .

,

.'
.

.
de rodovia que ligará

pelo. Decreto n. 11.846, Xapecó . ao litoral e
de 6 de março de 194�. .Chegam os fios para a ligação Florianópolis Jaraguá

' ainda sobre a intensifi-
'AS repartições supri 'cação da cultura do
das

.

só poderão utilizar . ·eloria,nópplis. 4. - Pro- cionamento de luz e ener- SUa promessa de resolver trigo e a exportação da
às notas novas exclusí-I cedentes do Canadá eca- gia elétricas que periódi- aquele angustioso pröble. Gov. 'rineu Bornbausen madeira.
vamente na substítuíção bam .de chegar ao perto camente causava enormes ma' do Norte Catarinense \

�� papel-moeda dilac�- de, .ltàj�L '360 .t.onelddas I pre.
juizos a. industria. ·Io� que é a escasses del

---------

.

rado qu em reeolhí- de fios de alta tensão, callzada nequele região. energia. TR�S. BILIOES DE CRUZEIROS
mento na forma estabe .. adquiridos pélo

'

govêrno
-

Com o suprimento que _......_......._______'
.

�:l��rda �i�:ndO C!���:! ��pr�1�: P:�. Ii;:��� t;�b::�i. da S�:��:rgi�: Rotary elul) de Aamentafloa' PS álllprástimos bancários
a sua aplicação em elétrica Florianópolis Ja,-' Nacloqal, as empresas J araguá d,o. Su I
'pagamentos de qualquer ,ragtJá ao .ôul, o que que exploram os servlçoe
natureza.

. 'poselbtllterä' a transmís- de eletrecidade em Blu- POl' falta absoluta de
O montante, dos prí- s&o. de energia elétrica menau.e Joinville ficarão espaço, daixamos ue pu

m�iros suprimentos as da
, usina", de 'Capivari com a sua capacidade de- blicar IIH",te Bume! o

I

H

Delegacias Fiscaia, (ie piJra o parque industrial fornecimento grandemente r'eportagem dos festPj!)s
acordo com a circlllar, do norle

... do Estado, 'ampliada, podendo safis- rdalizados pOl' oc:u,-iäô da

dãO. pOd.erâ:o
.. ,
..e.xercer Q.s at�-élv�s dcíl Empresul de fazer plenamente os aliais I entrega ela cilllta.cOI.lstisegumt�s,b,mItes: ,Am�. JOlOvllle f da. Força ,e de pro2'ressos' dos ,seus tu.tiva deste 11lube, o que

zonas, Maranhão. PJauí, Luz de Blumenau; aca· numet9sos clientes. faremos, entr'etanto· no

,\Jearã, Rio G. �o Nórte, bando.se assim de· vez Cumpre dessa forma ri proximo aparecimento
Paraiba! Alagoas, Sergi com o fantasma cio ra Governador do Estado. a jeste jomal.

'

viagem
Rioao

RIO. - nóuve 'rE>,cen- to da produção. O que
temente,', graúde . :grita não há é dinheiro para
contra o� banco!(em que fins especulativos como
file alegava: estarem ,eles é inter�sse de .muitos.
negatldó 'c,r.éditos apesar Agora, '·Conjuntura IEco
das declarações. das a.u- nomica" divulgou inte
toridades, ,de' que h3vja ressantes

'

estatisticas
expansão das op�rá9ões sobre 'essas op\!lrações
da'.financiamento.

.

de crédito, que mostra.m
O ministro Läfer e:x:- haverem os bancos au

plicou que os ,ba.ncos mentado em 5 bilhões
estavam·· erruirestando de cruzeiros os· emprés

.,

I
cadá 'Vez mais; entre- timos ao público... Tem

coreanos tant? . os. empréstimos razão; portanto, o titular
destmavam se ao fomen- da Fazenda.Nações Unidas

Seguro e

Tr::abalho

aos refugiados
·Paralelamente ao in" Un'idas estão vacinan·

teresse das 'Nações do a população civil
Unidas em melhorar o da Repubnca da Co_'
padrão de saude. 'e lTeia contra as molestias
bem·estar dos· povos, mais comuns nessa
o Comando das Na- região <[o globo.· Esta ., .

.

ções Unidas na Coreia il1)unização se extende O presidente da Re-llimite �e Cr$ 1.000,00
está desenvolvendo um aos soldad,os da Repu publica assinou mensa- para' efeito de inciden-
programd que visa re- blica Coreana e das gem' a ser enviada ao cia nos premios :de se-
duzir o sofrimento e outras naçõ�s que par· Congresso Nacional, en- guros e acidentes, deevitar epidemias entre ricipêjlm 00 esforço das camirihando O projeto trabalho, na carteirao pessoal civil e mili· Nações Unidas no sen-
tar. Nesse' programa tido de r�pelir a agres.

de' lei, para nova reda-' respettiva. da Caixa de
estão incluidos refugia-, são não provócada dos ção, visando abolir O' Aposentadoria ePen-
dos da Coréia. e do comunistas chineses e sões 'dos ServiçQs Aé-
Norte e comunistas v norte coreanos. Os co- re6s e Tele comurlÍca-norte-coreano e ,chine- munistas retidos nos Haependí X Estrela ções os quais passarãoses que. cairam prísio- c-ampos de prisioneiros
neiros das forças das das Nações Unidas re' Num encontro amisto- desse modo, a ser cal-
Nqçpes Unidas. cebem tambem o me- so preliarão hoj/e em culados sobre o salário
Alem de alimentar,' Ihor cuidado médico, e Retorcida. os quadros do integral.

vestir e abrigar milhões social.
'

Baependí e do Estrela.
de coreanos, às Nações

_ As atividades sanitá.
rias e soc!as das, Nações Unidas na Coreia sempre éstiveram abertas á inspeção internacional. Depoisda agressao comunista, em junho de 1950, éY Comissão Internacional da .Cruz Vermelha, organismo neu
tro, ofereceu seus servi-ços a ambos o.s lados. As Nações Unidas aceitaram a oferta . ofer�cendo plena
cooper�ção aos membros da comissão na inspeção aos campos de 'prisioneiros de' g�erra. Alem disso,

.

os elementos da Cruz Vermelha periodicamente observam o tratamento dispensado pelas Nações Unidças
àos civi-refugiados na Republica da Coreiêl.

.

.

.',
, Entretanto, os comunisras impediram o acesso da comissão da Cruz Vermelhà êlO territorio da

COrei? do �orte. Invarlavehnente a Comissão tem sido impedida de observar as condições nessa região
e. de inspecIonar os campos onde se encontram retidos os prisioneiros. feitos pelos comunistas, para ve
rificar se recebem alimentos; roup�s e cUidados médicos adequados.

.

.

.

A fotograf�� mostra a :onstru�ão de casas para refugiados da Coreia do NGrie, parte integrantedo projeto de aUXIlIo das Naçoes Umdas, Materiais de construção e a supervisão das obras estão a car

g? da Secção de Assistência Civil de pitavo Exercito dos EsíacÍos Unidos, com a cooperação· do' governo dt! Republica da Coreia. Fot� USIS)
.

PremiaS, de
Acidente de

1·�,····,�···�··;';··�·�',M·
....

·······i
�:�. Pedimos aos senhores agent�s do Cor- ,,�,:�)g reio, nas diversas localidades onde temos g

�:::'
assinantes, o obséquio de providenciar a

:::'1entrega imediata dêst�· jornal.
.

'

(: A regularidade do serviço' de entrega :1�:.' . p�stal evitat o .,grandebJ?dúmero de réecdlama- :.'� çoes que emos rece I o, o que e es-

�.::�/ tranhar porquanto .a expedição é feita .�:.:i� regularmente. I
e··"':·····*·�·····.··.. -:.:;··*· ..··.·'.... ·.··*··.·�··:·.······.:.:.-··*·�:·*··,�O..·

..··",··,:,;.�O
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ Proibo terminantemen
te a entrada de pessoas

.

em minha propriedade,
afim de caçar ou outro
qualquer motivo.
Não' me responsabilí

zareí pelo que possa
acontecer aos Infratores.
Estrada Itapocú, 3 de

----------------------------- Julho 1952.

AI/reclo Leverenz

Aos treis dlas do mes de Junho do ano de
mil novecentos e cincoenta e dois, pelas sete horas,
na sala do Forum, no edificio da Prefeitura Muni
cipal de Ieragué do Sul, reunidos os vereadores:
Kurt Herbert Hilbrecht, Mario Nicolini, Frederico
Curt Alberto Vase], Otaviano Tíssl, Herbert Schnei-

•

der e Alfredo Lange. Não estando presente o snr.

Ney Franco, assumlu a presldêncía o snr. Kurt Híl-
brecht, que constatando a presença de número lell�1 ..:_::::==:::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::-.:;::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::�declarou aberta a sessão e ordenou ao sr. Secreta'!. • •

.,

rio que procedesse a leitura da ala da reunião ante- li ß CO'MfRCIßl 1lOß - ADVOCACIA - COITARILI- iirior. Lida � discutida !ói d mesma aprovada sem 11 •

- DADE - �EIiUHUS li
.
Por motivo de mudan-

emenda pelo que passou a ser eseínade pela Mesa, ii I. Mal. D.;;'doro, 136 _ ex. 19 _ Tei. 51 _ Jaragu' do Sal ii ça:
Não houve expedíente a ser lido. Pediu e

.

obteve a lI!! Contratos, dlstrétos, Atas, Balançoa e com- .:1.1: 2 chões de casa;
palavra o vereador snr, Alfredo Lange, requerendo , u o 1 motocicleta;
a extenção da linha de iluminação pública a roda II pleta esslstêncle técnica contábil, jurídica e li 1 guarda-roupa' e 400
zona sub-urbana da Estrada Isabel em Corupá. Em li fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi- II moirões.
votação foi o requerimento aprovado. Prosseguindo II ços comerclals em geral. II' Tratar com o sr, Guí-
os trabalhos paseou-se a dlscuseão da Ordem do II Corretores' da C. lac. Seguros «IpiraDgà�: operen- II· Inerme Pradí, no Bar
Dia. Foi lido, díscundo e aprovado o parecer da'l do em Fogo; Acidentes do Trabalho, Aciden- I" "Oríon". Foguetes marcaComissão de Finanças e em consequência releítada lili tes do Trabalho, Acidentes Pessoais. Trans- '!.I --________ Bomba Atômica6..,proposição "Suspensão' da' Taxa de Calçamento

i: poriee, Automóveis, Responsabilidade, Civil e li 'Imex Internacional Ltda.à Paróquia e Comunidade Eveng. Lurherana", Nada
.ill Fidelidade. li.!mais havendo a tratar foi designado pera a próxima

sessão o dia 10 de Junho com a Ordem do Dia II, Sub-a�eDt.s da VARIJI: Passa,gens e encomendas•. ii
seguinte: Trabalhos das Comíssões. Findo o que III/ A COMERCIAL LTDA. IIfoi encerrada li sessão li qual faltaram os vereado-

;, uma organizaçiio as suas ordens! ,'!.'res: Ney Franco, Willy Germano Gessner, Adolfo ..

x
Emmendoerter, Walter Ierk e Alvim Seidel. .

- ii Eaalnfa liler Schmückei -=- economista e contador. II·,

(sss) NEY FRANCO I ...... ::

, MÁRIO NICOUNI
.

"�:::::=9"--::::::::::::::::=:::=::::::::::::=-..::=::::::=::::::"!=:::::::::=:::::::::::::::$':

,
Aos dez dlee do mês de Junho do ano de um

mil novecenros e cíncoente e dois, pelas sere horas,
ne sala do Forum, no ediftclo da ::>refeitura Munici
pal de Jaraguá do Sul, reunidos oe vereadores : Ney
Franco, Mario Nicolini, Frederico Curt Alberto Va
sel, Otevlano Tissi, Herbert Schneider, Alfredo Lan
ge e Alvim Seidel. Constatada a presença de

'

\nú I
mero. legal, foi pelo snr. Ney Fr�nc<?, Presídepte,
declarada aberta a sessão ordenando ao snr. se- ,..- ..

crerãrto, Que procedesse a leitura da ata da sessão
anterior. Posta em discussão pediu e obteve a pala- j;:::=:::::::::::::::-.:::::::::::::::::.-:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.:::::::::::::::::::.'\
vre o snr, Herbert Schneider, requerendo que cons- 11 m; W IE 10)' 11
tesse em ata que usou da palavra na sessão pas- 51 E r � § I@lO)IE R � -II !i
sede, pedindo cópia dos relegremas expedidos aos ii � ,

.

ii O . cidadão Erlco BIosfeld, _ Juiz de paz em
deputados Waldemar Grubbe e Luiz de Souza. Em!! RUA MAREClÍ.lL DEODORO DA FONSEOA., 158 -� exercicio na comarca de Jaragu6 do Sul, Estado -de
votação foi a ata aprovada com o requerimento do iI u Stmtd' Odttuina Brestl, na forma da leí, etc:
.snr. Herben Schneider, pelo que passou li ser essl, ii ,

JARAGUÁ DO SUL - STA. OÁ"TABl'NA II
.

PAZ SABER a todos os que o presente edital
nada pela Mesa. A seguir peasou-se a leitura do ii ôecção de lavagem, depósito de lubrlflcantes, li de primeira praça, com o prazo Oe vinte dies, virem
Expedíente que constou de: uma certe de Iteieí, tra- r

_ combuslível e acessórios. :j ou dele conhecimetJto tiverem ou inleressar possa,
zendo incluso bilhétes de rifas do Aéro-Clube de li Lubrificação-carga de Baterias elc. 1.:1. que, findo esse prazo, hão de ser arrematados P?rSta. Catarina; Of. de agradecimento do rever�ndo " quem mais dér e maior lance oferecer, em frente as
Praese5 Schluenzen; or. nr. 180/52 do snr. Prefeito, ii CONSÊRTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃO DB AUTO- !!

portas do Edifício do Forum, no dia 21 de Julh!)encaminhando 08 projetos-leis: "da. denominação a ii MóVeL B CAMINHÃO. ii proximo. vindoura, as 10 horas. os bens penhorados .

ii I:

huma rua em Córupá" e "Isenta do impusto de Pro- '1 II
a JOÃO KARGER, na ação executiva que I e mOve

'dução Agricola e Industrild, a banha �e fabricação ii SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO li Emma Gorisch Benetra, ,abaixo descriminados:
em fri{lorífico devidamente registrado". Foram ditos iJ

,- :: 10.) Um terreno edificado çom uma casa rle
·

projetos encaminhados a Comissão de Legisldção e �:::::::::{:::-.::::•.:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::� mlldeira e I tijolos, situado nesla cidade, a· rua CeI.
lustiça; .oficio da administração da Guarda de Vigi- ,

I Procopio Gomes de Oliveita. conlendo a area de
· lantes Noturnos, solicilando subvenção. Fói . o re

'I
t .175 melros. quadrados, fdzendo frente com 25 me-

querimento enviado a Comis�ão. de Finanças; um
NA .FALTA DE I Iros na dita rua, fundos com terras da linha ferrea,

requerimento do snr. Willy Germano Gessner, soli confronlando por um lado com 47 melros, em terras
citando seis meSE:S- de licença; um diário da Assem· APPETITE -

I
.g I de Harry Fruir e pe.lo outro lado com terras do

bléia Lellislativa. Livre a palavrll solicitou e obleve- ... compl adoro Avaliado em Cr$ 70.UOO,00.
a o vereador sr. Alvim Seidel, �xpressllndo a favor = � u:5 Assim serão os referidos bens arrematados em

. - lI!Ir. ...I<' ...

Ido requerimento do snr. Alfredo Lamlle e .requereu :a '_
� 'E i=o primeird praça, por quem mais dér e mai?r ance

que a extenção dd linha de iluminação não só ... _,
� � z oferecer, no dia, hora e lugar 'acima lTIenclonad��,abrangesse'a Estrnda Isabel como também as de- cu • ::= U por preço acima ao da avaliação, islo é, Cr$ ....

mais zonas sub.urbanas em Corupá. Em votação, foi 'i .. IJ !! 1- 70.000,00 (selen ta mil cruzeiros). Pod�ndo os '!les-
· aprovado. Como ninguém mais quizesse fazer uso .. �. J lU mos serem examinados por quem mleresse flver,

, dll palavra e não haver Ordem do Dia a tratar, foi I !! � 8 .!! � em o local onde se acham situados. isto é. a rua
encerrada, digo, designado para a próxima reunião Magresa == :; � _u g;; CeI. Procopio Gomes de Oliveira, nesta cidade. E
o dia 17 de Julho com a Ordem do Dia seguinte: CanrAço ._ o .; -t Z ,para chegule a noticia a público e ao conhe.ci,m4ento- r- ;;::.0:·0- dIla. discussão dos projétos de leis: "Da denominaçao PgUide2 .: � o -= __ O de quem int�ressar. se passou o presente e lia

, que
a urqa rUll em Gorupá" e "Isenta do Imposto de ':: � � :!..... será afixado as porta� do forum, no lugar de: cos-

produção Agrícola t Industrial, ii banha �e fabrica- fraqueza I .... Q, � � turne e publicadú pelo ,jornal local Correio, do Povo.
ção em frigorifico. devidamente registrado"; discus-

'"
., 2.l .. cl! Dado e,passado nesta cidade de Jaragua do Su!,sã9 do pedido de licença do snr. Willy Germano É l.d••peoaa9:el li!! • � ...: =ª c aos vinle' Jias do mez de Junho do ano de mil

'd =AílZ"O N FGessner; discussão do requerimento da Administra- o UIO o' -

., o: E j; novecentes e cincoenta e dois. Eu, . ey ranco es-

ção da Guarda d� Vigilantes Noturnos. Findo o que -= .. ' � < < crivão o subscrevi. (assinado). Erico BIosfeld -

foi encerrada ii sessão ii' �ual faltaram os srs.: I O' O O"l II O '

:: � � Juiz d� paz em' exercicio. Está conforme o original,
Willy G. Gessner, Adolfo Emmendoerfer, Walter :5 CI:: do que dou fé.
Jark e Kurt Hilbrecht. c:; Jaraguá do Sul, 20. de Junho de 1?52.(ass) NEY FRANCO DE ORH

\

o escrivãoMARIO NICOLlNL .

OHERBERT SCHNEIDER •
NEY FRANC

�n_
A CASA LOTRAR SONNENROHL

Roa lIareehal Deodoro da Fonsee. 84 - Caixa Pos'nl 17 � Fone o - End. T�1. «LOSON» - JAiUGlJÁ DO HlJL - SaRta Catarina
----=���==����������������-------��----------

Câmara M'unicipal
Ata da Reunião Ordinária de 3-6-1952

Ata da Reunião Ordinária' de 10-6-52
C A.LeADOS

I\R G O
são os molhores e mais haratos

"'''OOUTOS DA

INDÚSTRIA DB CALÇADOS GOSeH IRMÃOS S.A.

CAIXA POSTAL 11 '

Ja R AGuA O II SUL - Sanla Calarlna

Edital de Primeira Praça

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRtEIRAS,

,

as P I N H.A 5, E TC.
�==�=============Z�f

Vende-se.

A 'S f. F I L I $.
II: U.A _EN" _"IWI .....
MU'TO PE"IOf>tIA .... , .

MILI .. t PÀR" .. AÀÇ". _MO
tI.M BOM "UXILtÀR NO T",,'A.
MENTO 9t4lSE GAÀNIK I'L"OEtoO

USE o

1'" 81"'1,'5 fiE APft6_I!fTÀ 60'
INÚMERAS FORMAS. TÀtS 00_:
..

. REltMATI...,ct
E8C-RÓFl:ILA'S
ESPI N H AS'
FIsTULAe
úi- E) IE R A e
ECZEMAS
FERIDAS
O A R T R," 8
MANOHAS

I
I

�EUXIft OE N9GUE1RA·
CONHI!OIDO HA 71 À.t'o.
VUlDI.·8E ut 1'600\ ....".,..

BlCICLETAS MÁQUINAS DE COSTURA MOTORES.
REFRIGERADORES MÁQUINAS DE ESCREVER . GERADORES
RÁDIOS MAQUINAS p. lavar roupa ASPIRADORES DE PÓ
RÁDIOLAS MÁQUINAS p. môer carne FOGÖES (lenha)

I
VITROLAS DESNATADEIRAS Fogareiros elétricos
DISCOS p. vitrolas BATEDEIRAS p. fabricar Ferros de Engomar

'

BALANÇAS manteiga BOMBAS PARA AGUA

�
PEÇAS p. BICICLETAS LIQUIFICADORES MATERIAL ELÉTRICO

�� - A CASA. DOS BONS ARTIGOS E' DOS p.Rltç6S BAIXOS
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��������II gmB'Ztm���:

, )

2

€1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::'"
ii Tome o sahoroso i!

II elFE Bun I
II ii
I;

, - li\;:::::::=:--==::�.::::...-::r.==:::=��

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

Casa Real defronte' ao
eine Buhr.

��
Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando .a

FARMACIA I NOVÄ
de MIEITO • 101ST.

.1 que dispõe de maior sortimen
to na praÇa e oferece seus arti

gos à preços vantajosos

Rua Mal. Deodoro 3 - jaragua

COMPLETO SORTIMENTO DE
,ROUPAS FEITAS: '
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OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 6-7-1952

o Coláp,so de Preços no Como preparar
Me'.reado Madeireiro Europeu' . Prezado lavrador: e dar acesso às carro-

Recebemos sua' esti- ças.

f t t
.

nos'so' 'Plínho mada carta na.' qual per- Depois, fazem-se 3a e a. grave�e'n e o· .'. .

gunta COßlO deve fazer curais, um ao lado do
,

para adubar as suas outro, com. estacas de 3
Medidas que pOderiam Atenuar .madeíra suéca de ta. pudessem 'ser consegui- terras. Desde que o seu palmos, fincadas bem
a Crise da Ecojlomia Madeireira qualidade era de �93 das na Inglaterra, mes-

gado é pouco e não dá juntinhas. Os currais
dos Estados Sulinos F.O.B., com um frete de mo dentro das' exíguas

para fazer. bastante es- medem: o 1° .• 10 palmos
aproximadamente �8, quotas estabelecidas, os

têrco recomendamos pre- de largura por 15 pal-LONDRES, 6 (B.J.I.) - perfazendo o preço de seus graudes estoques,
parar o E S T RUM E mos da comprimento; oO Escritório. de Expa�- cêrca de � t 01 por stan- teríam de ficar paralt- O O M POS T O, que é a 20., 8 por' 12 palmos e osão Oomereíal do Brasil dard C.I.F., preço esse zados até 1953.
mesma coisa. 30., 6 por Hr palmos.n.a <;trã Bretanha faz p�- que prevalecia mais ou A oerquinha serve pa-ríôdíeamente, uma revi- menos uniformemente Como consequência, o r O lixo de sua íazenda ra segurar O· materíalsão da situação geral e

para as melhores ma- pânico abateu se,' sôbre vale ouro. ,É questão de empilhado ou arrumado. das possibili�a�es dos deiras dos países euro- os exportadores suécos, saber aproveitá-lo. Qual- e tambem para evitarprodutos brasílelros que peus em geral. escandinavos, Iínlandê- quer' matéria orgânica que a ventilação enxu-tiveram e' teem, na 1n- Aconteceu, entretanto, ses e outros. A maior serve: palha de milho, gue demals 11 massa ..glaterra, .um m�rc�do de
que os escandinavos, Iírma finlandêsa expor- de arroz e de feijão; a AR cabeceiras devemgrande, Importãncía. A finlandêses e outros que tadora de madeira para palha de café, restos de ser mõveís, à semelhanatua� situação em qu.e teem posição de desta- o Reino Unido, 08 srs. beneficiamento, enfim, ça de porteira, para fa

se. encontra0? os madeí-
que como supríderes da Kemi Company, abaixa- de, tudo que se cultiva cilitar a carga e

.

descarreiros patríeíos tem-n_?s Inglaterra ,- estando ram o seu preço, abrup- na Iazenda. E �ste ma- ga e o trabalho de pilevado I a dar atenção sob a Impressão de que tamente, no día' 16 de terial é que o SI'. vai cagem da massa .

. e�pecial $, pr�sente :po-. os importadores britâni- maio
.

passado, de �93 transformar em estrume Trazem-se para alf,slção do Remo Unido cos .seríam no corrente para· �70' composto, que aduba e toda a' palhada que secomo um dos principais ano, obrigados a com- por standart F.O.B. Ime- reativa a fertilidade, em vai tr ansforrnar em hümer�a�os _

para o plJ.�ho prar os seus estoques, díatamente, a outra prín- vez de destruir pelo fo- mus, uma lata de quebrasíleíro. As Ilutuações mantiveram estável a- cípal firma Iílandêsa, os go, como fazia antiga rosene vazia, um burilque" teem ocorrído últi- quele preço para a sua srs. Enso Gutzeit, redu, mente. ,de água, regador, enxamamente e
.

outros fa��- madeira de alta qualída- ziram também o seu
.

Nas 'linhas seguintes, da, gadanho e um poucores cOJ?he�ldos, modííí- de até fins da primeira preço 'para �66 F.O.B. explicamos o modo de de estêrco de curral,
-

cam l�t�IramAente as quinzena de maio últim? por.standerd. I8.so .a.uto- labdCá�lo e aqui ficamos' cinza e cal extinta.- perspectIvas ,deste mer- Tornou se,' então, eVI mátícamente sígnítícou às suas ordens. Na lata põe-se umacado.
A .. dente que os ínglêses I que todos 08 outros ex-

.
r bola de estêrco e des-O Governo brítãníco, não iriam realmente I portadores' de madeíra ] . AtenslOsamE!nte mancha-se em água até

�� eonsequêncía da po- .comprar mais do que a não somente da Finlân- SerViço de Inlormaçao Aoricoia encher a lata. fazendo sehtle�_ anunCI.ada . por quota permitida, além di�, :mati tafilbéD? �a )
.

uma calda grossa. JunocaSIao .do �ltlmo <?r�a- do que as tentativas SuéCIa, \ Esc�ndmávIa, Lllnpa-se um t,ernmo ta-se à c�lda sbis punha-mento, Impos um lImIte
para vender em outros TchecoslováqUIa, 'etc., plano, com uns 6. mE'tl'Os dos de cinza e outro deao volume total de ma- mercados foram infrutL foram obrigados a tomar por 10 metrOi. As' con- cal, misturalMo se bem. 'Não sende possivel'deiras br�t:lcas que APO- leras.' Tiveram, assim, a mesma medida. dições requeridas; são: No 1°. curral, põe-se fazer li adubação, e en-dem ser, I�P?rtadas. este de aceitar a conclusão - estar perto da água, ter uma camada de -palha tenar logo o composto,ano. :esse lImIte eqUIvale de que, ,

se vendas não (Cont qo prólimo número) esuoamento, não alagar, dt:! um palll1o� bem di�- na ocasião em que fica
a sómente 450.000 ,stan- _.

tl"ibuida e oao comprI- proato, convém guardá-d8lrds. !. quan,idade jâ
.

.'.

'" mida, cobrindo totalmen- lo' em um buraco bem

�:fJ:!�Dt�onta3�ó80 Revelados IJOVOS segredos !�g�i���O.;.,!OI�'r:�ad�� ����:�O. ��.o í��:.riO�standards, reduzi}\do as-
. -até fICar entõ'oDada, sem massa vai se decompon-

:�i;:/:lr�r�Çr���oP��, acêrca do 'Globo Terrestre ��f����s:sc�tr��ifaep��; �i�z�t.é reduzir-se a pura

ano a somente 125.000
cima da palha, até ql,let d d' "

96 b 1 A massa deve ser con-S an ar s.
.

, "

'ê'"
'

WASHINGTON, D, C. profundidade _oceânica tente a, . 00 metros a ai: não se veja logal' impo
séi'vada' ,se'mprê' úmida,Para ter-se umã Id Ia., (USIS) _. Durante o ano conhecida (IO,M2 metros), xo do nível do mar. em parte alguma" i:)e ado corte o�erado �as de 1951 centenas de ex- uma �xpedição dinarr.ar- 3l Uma equipe' de ex- calda: não chegar, pre- tanto nos montes de

quot�s de. Impo�taçao, pediçõ� científicas ,au· quesa � encontrou vida ploradores franceses que- paI a.,se mais e lantas (Jreparação COIDO; depoisbasta menCionar o fato
menlaram seus conheci- anima'l e vegetativa ex��� brou todos os recordes vezes quantas forem ne- de pronta, protegIda do

de .que em tempos nor-
mentos acêrca de recan� re2'istrados de peneiração .cessál'ias. ar e do sol.

PlaiS - e de fato, em
tos conhecidos e desco vertical 110/ seio da lerra Arruma-pe nova cama-I__.

....,;, _1�51 � s�m�nt� a Sué,
nhecidos do globo terres- I C t '(. quando atingiram uma da sm cima da pI"iDleira,CIa e a Fmlandla exp?r- tre. Entre eles, relöta. á t,o una a o Ica profundidade de 456 012- molha se e salpica-se co-tar�m p_ara o Remo
Sociedade Ndcional de tros mima recem·desco" mo SA fêz antAS. M:tis

SUOnOldO'OOO sntaaO damrdeSno:e m�� Ge?grafia dos. Estados Voce". sa'be berta caverna nos Montes uma
.

terceira. e quarta
.' nA. Unrdos os segulDtes. Pirenens, na fronteira es' camadas de palha, iguaisdel�as brancas.. V� s�� 1), Ao Nord€.sle do Iran, panhola, Encontraram no I às primeh'as e tratadasaSI'�m, que a. atual h,!Dl foram desenterrados ossos respon·der.1 fundo uma vasta super(í como as duas anteriores,taçao. �as Impü;rtaçoes que datam da Idade da cie plana, por eles des- completam o serviço.tem tIdo u';D efeito .bas- Pedra, cêrca de 7.500 crita como suficientemen Agora, a pilha de ca-ta!lte _drástiCO na econ?' anos passados, segundo 1. Quantos Papas/ei- te grande para nela ,con mas de\"e ter l,lma alturamia que só desses dOIS declararam os cientistas, nar?,m com o nome Pe- ter duas catedrais. do pouco' maior que a CHI'países, �as t_ambem da

os quais tambern acres", .dro.?
, " ,'" porte de Notre Dame. quinha do curaI. NãoIu�oslávIa, T.checoslovâ- centam que êsses talvez

I
2. O que e Santa Se? 4) A dl>scobertd, no faz mal. Não devemosqUla, Franç.a e

..
outros

sejam as �ais antigas 3
.. Para que s�rve o Egito, da Avenida dás porém, aUmentar muitopaís�s - mclusl�e., o ossadas humanas já des- Castel� Gandolfo: . EsfjJJge['), próximo- a Lu- a �litUra, para que o pê-\. BraSIl ,- que partICIpa-, cobertas.

'

,

4. Sao Pedrq. fOI o prl- xor, na margem 'ocidental so das camadas nãoram das. expo�taçoe8 2) Nos Oceanos Pitcffi- mein) Papa; quem foi ,o do Nilo, deu aos arqueó- comprima. ,as de baixo,para o Remo Umdo no
cos e ArUco foram des- segundo?, . IIOgOS novas esperanças que' é preciso ficar tudoano passado. cobertas montanhas' sub 5. O. gue e a doutrma de encontrar o túmulo de um pouco fôfo.

.
, 'marinas de 3300' metros ,da lnfablhdade Papal? Cleopatra, falecida 30 Dentro de alguns dIas,Colapso de,_.P�eços no Mercado dlt altitude e em amostras RESPOSTAS (marque anos antes de CrIsto.. , o.bserva'se grànde aque'lMadeireirO Europeu recolh'ldas nas prOXlml 20' d CImento na pIlha. É b9IDpontos para ca a res·

.

"
.

Em principios do cor- dades, das ilhas Filipinas, posta certa). 5) O Museu Norte--Ame-. smal.
_

Se em ul�la sema-
reilte ano, o preço: da no Cabo Johnson, a maior ,ricano de História NaHJ- na, n'ao se der, o aqUEl- "

I
1. Sómenre um, São ral reporlou a descobert'd cimento, de�mancha-se

.-,1(j"",,--�.� Pedro, Apóstolo, o Pri- de uma.· cidade perdida tudo e aproveita· se o

I
meiro Papa. na Baia de Seistan,' na material. como Sd nunca

2. O termo "Santa Sé" .fronteira entre a Pérsia e tivesse sido utilizàdo.
designa Roma, a séde 'o Afganislão.· E' uma Dilas semallas depois
ofidal do Papa; e também área de 78 quilÔmetros de afl'umada a, pilha,
design,a o poder do Papa. quadrados que parece ter faz-se o 1. corte. Retira
, 3. E o lugar de repou· s'ido ocupada há 5.000 se a ca beceira do curr aI
so do's Papas, no, verão. anos. Placas de porcelana e começa'-se o corte porDespachos de importação do extrangeiro e por cabotagem, 4. São Lino foi O P5Ipa e cerâmica encontradas aí, até, chega.r à outraexportação para o ext�ior e dentro do país, tran�ito, SPd I dreembarque e reexportaçao, bem ,como todos os servlç'ls que suce�eu a

'.
e ro no Paquistã� traziam cabece�ra, cortan o-se

junto a alfândega de São Francisco do Sul, sio executll- na ChefIa da Igreja, es- marca'!> que, podem 'bem por' eltos" sempre de
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim tando ainda _ vivo São ser alguma forma arcaica alto a baixo;-' -levando ode uma organização perfeita com. escritório e técnicos.

João., de alfabeto, ó que, se golpe dn enxada bem

i
5.' E a doutrina que verdadeiro, representa o afiada, cortando poucoDispõe de páteos ·para depósito de madeira junto ao qua-

'.
.

ensin.a que o Chefe. Visi- modo mal's antl'go de d ...
· cada vez, '.

da. primei-dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta v

da Cruz, bem como armazem para deP9sito de mercado- vel da Igreja é PRESER- grafia que se conhece no r� à última camada.
rias em geral, junto ao� trapiches"� embarques na cidade. VADO POR AS�ISTEN- território asiáticd. Desta forma, fica tod,o o

elA DIVINA DE ENSI- material das diferentesEncarrega. se de Embarques de' Madeiras de outras { NAR O ERRO; EM MA- ii:::::::::::::'::":::::::::��::::::::::::::::::::::::::�� camadas bem misturado.Mercadorias para o exterior 40 Brasil e 4 TERIA DE FE' E DE:: Nas suas compras ii Pronto êsse trabalho ..
.

Localidades Brasileiras .

i MORAL.
'

:.:;.: .1::.:: aproveita se a ocasião
, prefira sempre�----_.

.

ii ii para regar o material
.

Despachante das princiPaiSvfirrnhas do Estado

�e' Kenny. & Keane - Divul- ii C ß' f t 8 ß H' f R ii picado, que se al'l'umafostados izin os.
gação A,S P, cx. 5415, 11 [ .

ii ag,Jrll no 2, curral sem

���, ,RIO. ;'�::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::$' pf'.eocupação de faztlr

DESPACHANTE ADU.\NEIRO
SÃO fRANCISO DO SUL - Santa .Catarina

Cftixa Posta ]5 - End. Tel. cBRANCO. - Telefone, 103 '
.

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio

o Estrume,
camadas, porém, conser

vando a altura de 3
palmos.
'Para' não deixar deso

cupado o 1. curral, po
de-se aproveitar de novo

para enchê-lo, de sorte

que nunca falta material
em fermentação no lo
curral e assim não se

perde ternpo.
O tamanho menor do

2. curral corresponde â
redução de' volumes do
material, provocada pela
fermentação..
Passadas mais 2 se

manas, corta-se o mate

rial, observando-se os

mesmos cuidados e tra
tamentos que na vez

anterior, e, passa-sé tudo
para O 3. curral.

I.

Depois de 3 semanas

o monte recebe o 3.
corte para entrar em

repou-so de mais 3 se

manas, quando se pro
cede ao último corte.
Nesta altura, a massa
estará reduzida a menos
da metade do volume
inicial,. � quase tôda pre
ta. Mais alguns dias de
repouso pai a acabar de
fermentar e estará ein

condições de -ser empre-
gado na adubação.

'

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE,

. Junho 1952
,

O O K·
NUF
H'F X
N T C,
H O B'
U O y'

Os portadores dos
tffulos em vigôr que
contiverem uma das
combinacões con-
templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritório de-S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIUÓPOLlS,

Agente em Jaraguá do Sul
"

Edmundo A.lonso Barbi

SEDE SOCIAL
lUA DA AlfÂNDEGA, 41-ESQ. QUITANDA

(Edlfld. Sula,apj

RIO DE JANEIRO

.
'
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Comércio e Indústria Schmilt S. A.
Instituto äe

m�ij� �u�inij� - �aril � �ar�anta
do

,
'

DR. ARMINID TAYAßES
\

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

Professor Oatedrätíee de Biologia da Es
cola Normal Pedro II

.

Assistente do' Professor, David Sanson
Chefe do Serviço - Otorino do Centro

Saúde de Blumenau.
.

--==--

-

PARA DIAG:.NOSTICO E TRATAMENTO
DAS

M·olestias de Olhos - Ouvidos -

Nariz e Garganta
:mate Instituto EspeciaÚsado está

.

Magnifica
mente M<:>ntado e Instalado com a mais
Modepna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da. sua
Especialidade.I

Todo o seu Instrumental foi Recentemenfs
Adquirido e Importado da Suiça
Alemànha e América do Norte.

. --==--

Gabinete de Raio X
APARELHO MODERNO SIEMENS PARA

DIÃGNOSTIOOS EXCLUSIVOS DÉ
DOENQAS DÁ OABEQA.

I.

Gabinete de Fisioterapia
BISTURI ELETJUCO (para operações ssm .

.' sangue)
ONDAS CURTAS (Ultraterm Siemens-

modelo 52)
,

INFRA-VERMELHO
AEROSOL (Aparelho inglez

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

Diafanoscopia etc.

--==�--

Gabinet�
� de Refração

PARA EXAME DOS OLHOS
(EQUIPO-BAUSOH ·LOMB)

PARA REOlUITA DE OOULOS E
RESPEOTIVO OONTROLE
DAS LENTES REOEITADAS

0/ VERTOMETRIA.

--==--

Gabinete de Traumatologia' Ocular
,

EXOLUSIVAMENTE PARA TRATAR AOI
DENTADOS DE OLHOS-EXEOUTA PE
RICIAS-OONFECCIONA LAUDOS E

DESMASCARA SIMULADORES.

--=::=-.-

HOP8Pio:

O Institulo funciona �e manha e d lorde
\

Rua 15 de Nov., 1135 I. l' andar
TELEFONES:
INSTITUTO: 1232
RtSIDENCIA: 1461

Ao lado da Caixa Econômica

111'111 •• '/

I

Edital de Primeira Praça
Assembléia' Geral ExtraordInária O Cidadão Enco ßlosfeld, Juiz de Paz em

EDITAL DE OONVOCAÇÃO exercíclo na comarca' de Iaregué do Sul, Estado de
.

, Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc:
.

Pe lo presente edital ficam convidados os se-
nhores acionistas desta Sociedade Anonima a se FAZ SABER a todos os que o presente edital
reunirem em AssEfmbléia Geral Extraordinária, na de primeira praça, com o prazo de (20) dlas, virem
sede da mesma, a Estrada Blunienau, Km. 4, as ou dele conhecimento tiverem --'.ou lrítereesar possa,
15 horas do dia 28 de Julho p.v., para apreciarem que, findo esse prazo, hão de ser arrematados por
a seguinte ordem do día.: quem maís dér e maior lance oferecer em frente as

Nomeação do novo diretor comercial pelo portas do Edificio do Forum, no dia 21 de Julho
Conselho Fiscal,

.

proximo vindouro, as 11 horas, os penhorados a

Assuntos d� Interesse imediato da sociedade.
' ADOLFO ZOEFELD ne ação executiva que lhe
move Herbert, Julius E4pper, abalxo descrlrnlnados :

Pelo comparecimento dos srs. acionistas, des
de já agradecem, 1°.) Uma quinta parte de um terreno situado

em Corupá, neste municipio, li rua General Fernen
ARNOLDO L. SCHMITT • Dir. Presidente do Machado, com duas casas de morada feitas de

Jaraguá do Sul, 2 de Julho de 1952. alvenaria, cobertas com telhas, sendo uma gran�e e

, outra pequena, ambas velhas, em mau estado, Imo-

00--""; , --- vel esse registrado em [olnvllle, avaliado em Cr$..

",',",====;';;;;-;;;-;'=;===1,',',', 20�00����m serão oe refei"ido� bens arrema.tados em
.

primeira praça, por quem mars der e maior. lance
n As tintas e vernizes TUCANO são pr..parados PO! n 'oferecer, no dia, hora e lugar acima mencionados,
" pr?cesso� quimicos moder';los, e com matérias II por preço a�ima �o da a�aliação, isto é, Cr,$ . . . .

n pnmas ngorosamente selecionadas. São de grande II' 20.000,00 (vinte mil cruzetros) •. Podendo os mesmos

II
.

resiste�cia, alt<;> rendimento, � secagt.:.!ll rápida. serem examinado� por qu�m i�t,eressar, em, o local

'Pretiram pors sempre as Untas marca � TU- onde se achem eltuados, ISto e, em Corupa � rua

I CANO - Distribuidor unico neste . município: II General Fernando Machado. E piJra que chegue a

II . II noticia ao conhecimento de quem tnreresser e a

IIU I ,CASA KOPMANN -

1111 público, se pessou o presente edital que será afixa-

I
Rua Marechal- Deodoro n. 192 . Itll do �s portas d.o Forum, no? lug�r de cost�me e

=== �-----===� publicado nelo Jornal local Oorrelo do Povo. Da-
===------ ------===� do e,passado nesta cidade de JaraSluá do Sul, aos

_
.'

.. _ .
20 dias ao mez de Junho do �no de mil novecentos

Cartoes de Fellcítações I Albuns para Iotograflas e cincoenra e dois. Eu, Ney Franco, escrivão, o

Imex Internacional Ltda. Imex Internacional Ltda. subscrevi. (Assinado) Erico BIosfeld, • Juiz de paz
em exercício. Está conforme o original do que dou
fé.

Jdraguá do Sul, 20 de Junho de 1952:r--�_""__"'-------�
� .

Farmacia Central, I
"

. O Escrivão
NEY FRANCODE HAJlFEJRMANN die: CIA. ][,�DA.

RUB Cei .Emilio ' Joardan, I. 62 - JBraouá do Sul • S. e.
,

(j�c::::::::a�c:::::::o�c:::::>��
Drogas nac'onels e estrangeiras, encontra-se, O�=:a'

\

�I6>Oa disposição do distinto público, apresentando

i I �\Irot·
.

iril'.
r

serviço criterloso e Preços MódiC?S D
"

J. I· D· V··--...,-*-------__.._--------� r. U 10 010 ieira

�

'

.

O MÉDICO

,. O OLHOS _: OUVIDOS NARIZ" O
O GARGANTA O
O' RECEITA DE OOULOR O
O

-

TRATAMB�NTOS E OPERAÇÕES • O
O Exame fundo de olho para o O
O diagnostico e controle de pressão O
O arterial. OOonsultório: Rua do Principe 507

O,�/O Altos da ?aRa Richlin - Joinvile.
OÄ

, 16><::> c:::::::>�
16>�c:::::::ac::::::::oc:::::>c::::;:.c::::;:.::::::::ac::::::::a--:::;:::.<::::>c:::;::.c:::::>C::::::;-16>

H Casa Renl - �e�t:
satisfação, de participar
sua clientela e o !)OVO
em gsral, que de dora
em diante tem a venda
tomates celecionados.

: FRACOS f: ANEMfCO;:;,J
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

llllrapdo - IW _:
. To....
ReJri.d..
Bronquit..
Escrofll'lo••

- ConVilescenç••
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR Da 8AÚPE.

.
. \

. rEt:;�=S:i=B;:aÜ;;:'=d;Ei;;:;d:;==S�A.l
II l'-I:A�R.IZ= JOINV][][,LE II

=i ii
ii Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estequer II
II Uma linha' completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ii

-..;....----.----

.. rotação, de 1 a 97 HP, para 2201380 V. 50/60 ciclos. APA�ELHOS qE MEDI-.. Artigos para presentesii' ÇAO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii
em geral, sempre noví-

,i.:;,:.•i...:� OPASRAd 9 LRARN,DSEoLrtimsentMo cTomplé,to e vaEriaqo de LUSTREIS, CASTIÇ1AIS LOd - =.=:.:';1,,: dades.
.

, e A A A, AERIAL EL, TRICO em gera para insta ações e CASA REAL
uz e força de qualquer capacidade, """""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=

l:::=�!��:�::::�:::l::::�:�::=::::,::�:,�::a�::�:::;�J I Ha DIU8 e.�
'�@!®®Y@)®Y@)®Y@)@!@)@).@®Y@)®Y@)®:�®Y@)®Y@)@'r@)@ ... ·1
� Tosse, Asma, Breaqaíte, Rouquidão, e Resfriados I
(@. TODAS AS �iOLÉ§TIAS DO ßPßRflHO Rf8PIRßIÓRIO @j

� ,Encontram alívio imediato com c;". �so do �

,I Pl!ít�r�tdI! IDft;gil!�
á

p�I�:l!nll! ·1·
é) O PEITORALMAIS�ONHECIDO NO BRASIL �i't®@l.®�@J@�@Ã®®i®�@J®@j@@.;@@l®@i®@,d

Façam suas eco

nornlas depositando
as, na «Caixa Eco
nomica Federal»,
anexada ao Departa
mento dos

\

Correios
e Telegrafos desta
cidade.

,AUX. TRAT. SlflLlS

IMPUREZAS DO SANGUE?

UIXIR Df R06UflRA
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 6-7-1952 -_

Rel�ção dos Devedores da Prefeitura Municipal
de jaraguá do Sul, de Impostos e Taxas diversos e

que .se acham inscritos em Divida Ativa. O' não
pagamento dos respectivos .debítos, no prazo de ÕO

'

(trinta) dlas a contar da data da publicação, Impor- :.::r.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::', Uma vaca doente é reduz o animal a couro se 1iL0 estudo das vací-
tará na sua cobrança executiva. '

"�:.�,i:'.·· !l hoje um simbolo de coo- e ossos, ínutíllsando-o nas, e produziu, final-

\ ' Letra L "
Pe ç a sem p r e !lI peração ínternacíonal. para o consumo. mente, uma vacina pro-

Lourenço Beàkhardr �

, Rib. -dos Húngaros ii' ii Esta é a observação Os prejuizos causados: pría.
Leopoldo Bossamer !! C Af [ 8 A U 'E R 1\ que faz Francis Sill pela aftosa no México A vacina deu resulta-

Letra M
• /

ii ii Wickwat:e ao contar, na eram incalculaveis. E a do. E hoje, em lugar de
Berrada Irapocú g , ii revista Collíer's, a hís- doença ameaça cruzar matar o gado doente, a

Estrada JitI'aguá \:::::::::::::i:::::'::::::::::::::::::::::::::::::::: .:�; toria do combate á Ie- a fronteira e chegar aos Comissão vacina o gado
Rib. Grande do Norte bre aftosa no México. rebanhos norte-amerí- são, evitando a, difusão
Ribeirão Alice Os Estados Unldos e canos. da doença.
Séde .,. TOSSEst IROIIQlIt1I1t

o México deram se as Foí então fundado um ,Neste momento, tra-
IIno tUDlOTHO- mãos para acabar com organismo que recebeu balham na - Comissão

a febre aftosa que vinha o nome oficial de Co- Mexico-Americana três
dizimando os rebanhos missão Mexico-America- mil mexicanos e .maís
mexicanos. ' na para o Exterminio da de mil americanos.
A aftosa é uma doen- Febre Aftosa. Este batalhão de com-

ça que afeta 0>1 animais, A ideia era _ e aín- bate á aftosa conta com
Blclcletas .para homens de casco fendido, .taís da é -- -juntar os re- mais de mil caminhões,

e senhoras de procedeu- como bovinos, caprinos cursos dos dois países automoveis, dois aviões
cia 'Sliéca .: Alemã e e suínos, pata .acabar' com a de transporte DC 3, bul
Holendez tem pera pronta, Nos animais DOVOS, é doença. Idozers e uma flotilha
entrega a Casa Real frequentemente fatal. A principio, a Comis- que' vai desde botes
defronte ao Cine Buhr. Quando não é fatal, são resolveu matar to- com motor de popa até

dos os animais doentes. barcaças de invasão
I
das

IlltiBl!!IIiI�SI!iIIS!JII!iB��__l;!I!!Il!iB_.il
. Mas forain, .mortas usadas na guerra.

'

,

Im
== CA S.ti. K 4)PMANN ==

I
cerca de flOi'mílhão 'de Além disse, a Comia-

m rezes, e a doença con- são tem laboratórios,I i' Rua M. 'Deodoro da Fonseca N. 192-200
'

tinuava grassando. depositos de suprimento

I .

' Jaragu. do Sul Os índíos, no interior e uma rede de estações
Mantem variado sortimento de; Tlntas, Es- do México, não se sub- de rádio. '

• maltes, Vernizes, Pincéis; Oleo de Linhaça, I metiam á ideia de
.

que Oerea de 100 mil qui
i Ague-tez, Dissolventes e rodos os pertences do,� lhes matassem o gado, lómetros quadrados de

II! ramo da Pintu�a Também oferece; Maquinas

I
aínds que estivesse pastagens já foram sa-

I de costure, Radios, Ferros de engomar, Lan- doente e ainda que -lhes neados.
'

I ternas e Pilhas, Lampadd� elétricas, Dtnarnos fossem oferecidas com- Uma das dificuldá.des
E cl Paról, erc.; Tem pare pronta entrega _ • pensações. 'que a Comissão' entren-

i Cimento e Cal: -:--'_, I ,Por �ãO. �oncordar t� resu�ta d� que a va-

tIIllili§6_!n!!6�_IiBIt!!II'ilII!iB�� 1111 com a Oomtssão, esses ema nnumza o gado
IIltm

__

• ,�-4 "i lI!!IIllI_@I2II�iI!!I8"'Hi!I��1m
I
índios escondiam o ga- apenas durante uns

do doente nas monta- quatro meses.

,

,

'

·1
nhas. Dali a peste eon- Ao fim deste periodo,

Fabrica. de .. Ferramentas Agrícolas' ,t,inua
a exp,and,�r,"�e.

a rez deve

ser,
vacinada

1" ,

,�' Nestas, condições, a novamente. \ ,DF, PEDR.O R.�N6E][' Comíssão resolveu ten- Neste momento, são
Estrada Jar ,guà Esquerdo tar outro método: a va- inoculadas cerqa de 75

I JARAGUA DO SUL,:" STA.! CATARINA pina. mH cabeças de gado
. , � ",' .-', 'Mas as vacinas exis- por D;lês.Executa-se qualquer ,serviço de ferramenté:ls tentos, ' importadàs da, Os chefes da Comis-agrícolas para uso de lavouras, como:

'

Machados. Enchadas Foices etc. Europa, eram ineficien- são s"ão o general norte-
tes para o tipo virulen- americano, Harry H;

.
Serviço rápidoe garantidoe átende-� qualqUt:r pedido to da aftosa mexican,a. Jobnson e o veterinário
---r- A - Comisião dedicou- mexicano Oscar Flores.

Letra V
Vva. Maria Silveira por seus filhos Rib.

'

Cavalo
Vergilio 'Sabino de Oliveira Ilha da Figueira

, Vva. Maria Magdalena fischer Ribeirdo Molha : _ _ :.._ _ _ .

, ���.r I�:n�a�h���'nL��:�us filhos Ar- i'I��;;DAE�ODAASiii>RRlo�7PE�EIGR�AA������iJi
·

...
:r

...
:t,:-············8i·�·····.I.·'i'Õ�··KI·'·8111···_·········\�::

..
:í
..
:ithur, Bertoldo, Oscar e Ewaldo MacucoPequeno'" .

V M· Z' k r·lh formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre. va. arid IC p.s. I os Rua, MaL, Oecdoro, r 36" (pertiuho do Posto 8eyer) � ii HAlfredo e Ida Jarag'ulÍ -A-Ito
i Taraguá do Sul - San,ta Catarina Iãl !:i:· Operações...:_ Doenças de Senhoras -,- i:!:Vitorio Rassweiler Estrada jaraO'uá "!l!l Clinlca Geral lIarlá sem DAr'" � Até'lld� a qualquer hora do d'a e da nOite. sem- � ii --: I U U

ilVitorio Klein Itapocú 1/ pré com o,s mais apetitosos churrascos de co�tela, )11 I i.i. Alta Cirur2'ia �om Aparelho de Anestesia Gasosa i.i.Verllilios Poncios de Oliveira Morro jaraguá, lJí)

Vva. Ana V. Kitzberger e�filhos � tilé, etc. Atende tambem com churrasco J� cabrito iJ li Consultório e Residência: ii
menores' J�raguá-Fundos � e Frango no e�peto. .

' i ii Jaraguâ do Sul - Rua ßenjamin Constaot ii
Vasel & Cia. lida. é)_Iil8���II!i§����@Il!!��l§mIi!l8� ii ex·residência do Dr. Luiz de Souza H
Veneranda Lenzi NOva Hansa ::::�::::,.,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::fP.::

Letra W
o ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

LOM!��"��I,�a�, , �I�,��CORA Si . Lar::�i:::�;::g:ej;o:��=k�:';�:� ...1.1-
.

,

deito Dispensa purgahte e dietá! .

� ras, Jalloticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias. Ca- ...

SERVE PARA_ QUALQUEx' JDADE, GONFOR- � ,mélias ConíferaS, Palmeiras, etc., etc. '"

ME 1 2 �peçam Catáloqe lustrado - Leopolde Seidel -

coruPá�', O n. , ,3 e 4 ,

P�oteja a saúde de seus tilhos � a �ua própria! �f'E(���� líß "II

Evitará muitas doénças e poupará dinheiro em
"'

"
"

I emédios
, (

;:;!!!i!!!I!!IE:!!!!!!i!!i!!!i!ii!I!!!i!!!!i!!!ii=�!!iiiii!ii====-m!i!!!!!!�!!

COlJlpre hoje mesmo lIma LOlVJ'BRIGUElRA II Dr. . Renato, 'Wa!ter -

...-------.------------.J!
.

MIlfANCORA para o Sf'U tilhinho. lã

O'r", W'aldeml'rO Maz'urecLen E. um prodl,lto dos Laboratórios Minancora p.J M É D I C O
__

li I J O I N V I L L E - 1-CLINICA GERAL - CRURGIA - DOE.NÇA� II
eaSA 81 sa'.1 I 'DE SENHORAS - PARlOS .' i

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGpÁ rn:
'

'�ii ULTRA SOM _ Tratamento moderno e efi- I
,

'

�
.' III ciente, pelas, ondas ulträ-sonoral5, das Dores e,.I�Clinica geral.médjc,0. - cirurgia de adultos e crianças p A1nphoptn Rn�nlfn QnhlOmm =-1- Inflamações: Dores reumáticae, artrites, lum- 1-11- ,Partos Dlathermla. Ondas curtas e Ultra-curtas

f "u UlJ U uUu u OlJII lJ _ bagos, nevfalgiae, ciática. Abcesso$, fUr'únculos, �
- Induto,.termia - Bisturi-elétrico - Eleçtro-cauterização

. •

1-·- inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. i'
"

- Ráios Intra.vermelhos e aluis.· I, -I� II 11 II -i Afecções da pele, físt.ulas, varizes e úlceras l'e- ".

Form'ldo pela Faculdade de Ciências Médicas m beld(,)s. Asma. afecções do estômago, etc... II
}

, da,�uniyerSidade do ,Distrito Federal iii MASSAGENS EL:ÉTRICAS - Tratamenjo frll:III das Paralisias com reativação das funções II-'-=--

I'n musQulares e nervosas. Atrofias, fraquesa �un- iii')l 'Ex-aSSistente na Clínica Cirúrgica e Gine- {, • pion,aI dos m,
úsculos em geral, da bexiga, or- 6

} 'cológica do Hospital Getúlio Vargas;' ex-in- ê 11 gã08 digestivos, etc... Iii�_ terno no Hospital N. S.
-

do, SocorrQ_ do, Rio { ,II ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO� .I!

r de janeiro. '4 �I CIRURGIA - ELETRO-C?AGULA,ÇÄO III,
}'

Clínica Médica; Cirurgia Geral; Partos; Mo-

i iii .

BANHOS- DE LUZ - RaIOS ultra-vlOleta e -1-'·1-léstias de Senhoras. ,

.

IR mfn-vermelho... '

,

}
Consultório no Hospital jesus de Nazaré, iii: OO�SULTÓRIO - R u a dos Bomheiros iii

- em 'Corupá neste munidpio.
' {H_ (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março III

, •
'

, • 4 Mil das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas '

I 1-11-'
I �consultas

das 81/2 as ,2 e da� 15

aS�J8'!li RESIDÊNOIA - Rua Ministro Calogeras, 350 .r:hora�,
"

,

' III' Fone 305 - .1.,0 I N V I L L E-S. C. iii .

oJr'- n "'lIIIit'@ • "O "3 "$ "3 "0. " ,n - III
., a !!fi .U til, ;; ._ c" e

_

��...,.....�� y i!�:-I;iiiiMiiII�·-u=L·-nEiiiii!=..=nE!!S2i li-;;:!

l Prefeitura Municioul ]aragun

Maria Wailati
r Maria Cristina Nonk

,

Merino Menel
Maria Pangratz Roth
Ivlario Frenzel
Max Schneider
Manoel Gonzaga dos Santos
Maria Esplndola
Migue� ôcheller
Mathias -Ra�sweUer
Max f'ídler
Max Fídler. e, outros

Ilha da Figueira

Oscar Zick
Oscar Krutsch
.Otto Katwinkel
Oscar Kerzwínkel
Oswaldo 'Strelow
Onilia Sarii

Letra O
, Iereguezíuho
Estrada Ieraguä
Séde

Letra 'P
Estrada Jarag-uã.·
Itapo(.:u·'Hanilél

Paulo Krutsch
Perfirio T. Vieira
Prudencia Capitalização
Paulo Hoepínêr

.

.

Letra Q
Queríno V. da, Silva Ilha dos Monos

Letra R
'Reinoldo Konell . Rio do Serro'
Roberto Granberg ôéde
Rudolfo' Deren Ribeirão Molha
Rodolfo Koegler Rib. Grande do Norte
Ricardo Kreutzfeldt Itapocú-Hensa

. Rosa Grützmache« ,lIapocú-Hansa .

Ricardo Adam ltapocú
Rudolfo ôchroeder

.
Estrada Ieregué

Rodolfo ôenson Séde ,

Ricardo. Hornburg Esr, R,.. G. da Luz
Rudolfo Kolbach e Ernesto

_
A. A. Lucht

Rudolfo Carsten
Letra S

Silvino Piazera Poço d'Anla"I'
ULetra

Udo Milnitz

,

WJadislau Winrrich
Wladislau Wenzervoski
Willy Volkmann

'

Wolfgtlng A. Lang
Willy Fillies p.s. fi'lhos Ingrid, Brigite e Ursula

Lerra Z
Zelinda dos Santos Estrada Funi"l

Jaraguá do Sul, 30 de junho d� 1952.
>

'\
F. VOSGERAU

Direlor Dep. Fazenda

Poço d'Anta
,Poço d'Anta
Hapocú Hansa

. Dr, Murillo Ba.neto' '�e '

Azevedo
I ADVOQADO I

Escritório no prédio' (Dante Schiochet)
Avenida Getulio Vargas N. 26

/aragu,á do Sul

Sul Fogões econômicos da .88 .aSIUD.BlIS·.8 M118.
afamada marca «Reis»
gaitas planedas. Todes-./ A' 'F TOS:chini e Hering de rodos

,

os tamanhos têm a venda
na Casa Real. Por AL NETO,

A , .

..

,

.(SILV'�.ÃI
C3RANDE TÔNICO

I '

5

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



.,., Empreza de Transportes "Freazel" \ S. A�
I Assembléia Geral Extraordinaria Dia 10 o jovem Samir

Manar; a sre. EdwigesII São convidados' os senhores acionistas a
Spengler, esposa do srExecut� qualquer tr�ba�ho fotográfico - Re-

".. comparecerem à
/ Assembléia Geral E�oraordinaria a

Guilherme Spengler; o sr.:Jroduçoes e Ampllações -:- Serviços pera II realizar-se no die 28 do corrente rnes, as 9 horas, Frederico Hoffmann, co-amadores - Cemeras e.lFlImes.
"" no Salão Buhr, à rua CeI. Emílio Iourden, nr. '18, merciante 'em Ieragué\

�
-

I nesta cidade pare delíbererern sobre a seguinte AIDispondo do melfior equipamento,. p<;>de aten- -...
'

QRDEM DO DIA '�i'a 11 o sr Pedroder d qualquer chamado fora do gabinete,
.
.' 1. - Aumento do capital social da Empreza e

Klein Filho, comerciantei!li!llli_r.i!iiEIll!!!I!!iE!i!iil!lEllli!llll!Ei!lr.iEil.' consequente alteração dos estatutos.
'

em Guaramirim..

2. - Eleição de um diretor. 'I. Dia 12 o menino Bene .

3. - Assuntos de Interesse geral. dito Joaquim Mascare- agente da R V.P.S,C. em

Iaragué do Sul, 4 de Julho de 1952. nhas.. filho do sr. Pedro Nereu Ramos.
A Diretoria P. Mescarenhes, digno. Na mesma data o lo-

vem Cleci V. Leopoldo.
tipógrafo ne Soe. Gráfica
Avenida LIda.
A todos OS aniversa

riantes os votos de fellct
dedes do «Correio do
Povo».

Casame�lo. R�alizou-- se
ontem na sala das audi
enctas o casamento do
sr. Albrecht Zick com a

,

srra. Paula ôchmldt.:

/

IJ• y 'V-'-�;-�:\'Oi;'-';:�':"'"
� , y •• -.

"ii'
"""

-

Diretor: AR-rUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Impresso na ôocledede Gráfica AVENIDA LIda. _

CAIXA POSTAL, 19 - Administraç�o: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - F4ndado em 1919 - TELEFONE N. 39

ANO XXXIII JARAGUÁ DO SUL DOMINGO 6 de Iluho de 1952 SANTA CATARINA N°. 1.700

Reaistro Civ'il Esportes
,

Irene P. Günther Oficial do
Registro Civil do 1°. Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

rarn no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Edital n. 3.190, de 30-6-52.
Silvino Floriani e

Olarínda Tissi
Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador, domiciliado
e residente neste distri
to, em Retorcida, filho

. de Luiz Floriani e de
Henriquieta FJoriani.
Ela, brasileira, soltei

ra, doméstica, domici
liada e residente neste
distrito, em Retorcida,
filha de Moyses Tissi e
de Adele Uber Tissi.

I
Rua Marlchal Deodoro, 520 - Jaraguá do

IJefroDte ao IJIDáslo Säo Luiz

. .-'!!::::::::::::::::::::::::::::::r.::::=:::::::::::::::::::::.·::=::::::::::::::::::::::::::;.:::::::••••:::::::::.";\.

lí AUTO JARAGUÁ S. A. li
Rua Marechal Deodoro, 991

Oficina Mecânica • Posto Texaco
Serviço FORD Autorisado

Consertos e Reformas' a preços razoáveis
executados por pessoal competente

Solda Elétrica e á Oxigênio
ii

.

Combustivel e Lubrificantes II
:�:::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::=:::�::

:··:·:···:·:·:···;·:·:·:\l······t"\I:·:·:·DlJ
ceURA caSPA,

QUEDA DOS CA

BfLGS E DeMAIS
.

AFECÇOU DO
.

COURO CABELUDO�
T ICO CAPILAR

POR EXc:EL�NCIÁ.

A V I S O
De ordem do Sr. De

legado Auxiliar de Polí
cia, comunico a todo� os

lnteressedus, que connnue
o emplacamento de blcí
cl ... tas.
Iaregué do Sul, 3 de

Julho de 1 J52.
OSNY MOLLER

Escrivão de ::>olícia

••
((}) sabäo

.

I

(Marca RegIstrada)

Virgem Especialidade
,

,

äa CllAo'WETlIEt llNJThlU§lflllAl Jon1l1lvRlilie(ffJ�·:.•"'.,W4t"t' torna a roupa branquissima! .

�==���--������.

s�ßÃ��'RC(At
.. .

Esp ECI-4UOADE
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