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Jaraguä do Sul 'completa hoje 76
anos de fundação. . Em 1876 o Coronel'
Emílio Carlos Jourdan aqui chegava cgm.
uma turma de operários, e armava bar-
.raca na confluência do Itapocü com o

rio Jàraguá
A viagem fôra feita rio acima. em

canõas, vadeando itoupavas e impulsiona
das pelos braços fortes dos pretos e dos
caboclos de Barra Velha que se incorpo
raram a expedição.

Jourdan, belga de nascimento. brasi
leiro de coração. heroi da guerra contra
o Paraguai, jogou e perdeu nessa expe
dição tudo o que possuia, inclusive a sua
mascula saúde,

Mas o chão. que ele como ente civi
lisado pisou em. primeiro lugar,' e ao

qual dedicou todos os seus esforços de
homem idealista. recebeu com carinho a

'semente plantada e, a obra continuada
por outros bandeirantes apresenta-se hoje
como uma comuna das mais belas e

progressistas do torão catarinense.
De sobressalto em sobressalto, dis

putada entre Joinvile. e Parati, ' foi em

1896, vinte anos depois da fundação, ele
vado a categoria.de distrito do ,primeiro
dos municipios ..referidos, ,

,

,F�i seu' primeiro ,: Intendente o sr.

Vítor Rosenberg ',o ..que governou até 19,11,
tendo _cqmp, __ substítudo .« sr. Henrique
Píàzéra até 1920; Leopoldo' Janssen até
1924; Artur Muller, até 1925; João Dou
bráwa até 1926 ye "novamente, Artur Mül
ler até 1930. Com

-.

a � revolução de. 1930
góvernaram ainda Roberto Marquardt,
José Bauer' e Wáldémar Grubba.

.

, Em 26 de Março de 1934, constituio
com o distrito de Hansa o novo município,
.

. O sr. José Bauer foi seu primeiro
prefeito até Maio de 1935; Waldemar
Grubba, até 21 de Abril de 1936; Leo
poldo Gerent, até 6 de Janeiro' de 1938;
Tenepte Rui Stokler de Souza. até 2 de
Fevereiro de 1938; Tenente Leonidas Ca
bral Herbster, até 24 de Abril de 1947;
Remac10 O Seara, até 1947, Juaquim
Piazera, até 12 de Dezembro r de 1947;
Waldemar Grubba, até 1951 e atualmente
exerce esse cargo o sr. Artur Müller.

•

2°.. Conuresso n§cionol
'.

Dos Municlpios Brasileiros

Deverá instalar-se' no
dia 12 de OUlubro,. em
São Vicente, Estado de
São Paulo, o 2° Congres
so Nacional dos Munici
cipios Brasileiros.

O municipio de Jara-
guá comparecerá a esse

importante conclave.

Transferido para a

Reserva
o Cepo Leonidas

" ])eputado
.GE LACERDA

.'�

A .Visita Governamenlal Porquê O Brasil qu.é�
construir ,àutomoveis

comparecimentos dos srs,
Protogenes Vieira, Pre
sidente da, Assembléia
Legíslatíva, Deputados
Jorge Lacerda, Luiz de
Souza, e Wal dem a r

Grubba; Secretaríos Ba
yer 'Fílho, da Fazenda;
Ferreira de Melo, da se
gurança Públtca e João
COliD, da Viação Obras
Públicas e Agricultura;
Os cbefes dos diversos
Departamentos subordi
nados a esta ultima se

cretaria; Dr. Afonso Ma
ria Cardoso da Veiga,
Executor du Acordo U·
nico: Coronel Cbristopb
Jones, da Comíssão Mix-
ta Brasil-Estados Uni-
dos. ,

.Governador
Irin�u Bornhausen

r

A Inauguração do Posto Agro-Pecuário Churraseada em

Bràcinho Os visitantes Rio - A sub-Comissão
de fabricação de Ieeps,
tratores e camlnhões, após
amplo inquérito söhre o

mercado de veiculos mo

rorlzedoe, apresentou á
Comissão de Desenvol
vlmenro Industrial uma

série de sugestões através
de um ante-projeto tendente
a fomentar a implantação,
no país, da indústria de
automóveis.

. Entre as medidas
imediatas propostas á .

Corntssêo de Desen-
volvímento lndustrtal des
tacam-se a proíhlçêo da

importação de peças
pera subsututção (spare
part�), jâ produztda no

ßresü. ,

Apesar de possuir o

Brasil índústría básica de

aço, ainda não produz
veículos porque segundo .

afirma 'o relatório da

M
· ·

t L g' I
-

d I I d R d aludida sub-comissão as

I n IS ro e, IS açao o mpos o e en a
nossas tar'fasalfctndc.garias

.

• RIO, - Transitam" na I clarecido pnra votar. O não oferecem vantagens

d a A U S t r 1'3 I Cernera dos Depurados s �gundo faz alterações Ilscele ao ,governo e nem

dois projetos ernbos orin substencieis na parte pro defesa economica aos

dos da rnen a6em presl- cessuel da legislação do produtos nacionais sendo

denciel, eherendo-sponroe imposto de renda e tem pois, recornendevel a sua

essenciais da legislação- como relator o sr. Ulisses reforma - lels'ern estudes,
reerente eo imposto de Guimarães, cuío parecer por determinação do

renda. Um deles, o que Ievoravel ,serçí lido na ministro da Fazenda -

cria a carreira -de qgent� proxtmasemene para que pare dar á iudústria

fiscal do imposto de ren- a discussão se efetue iun- brasileira a base de

da, e. que recebeu parecer temente com o primeiro. segurança necessária
favoravel do deputado An Manda o referido projeto Sómente n,b rubrica de

tonto Horac o ne Cornis- que seja criado o livro importação de veículos e

são de Fínenças, teve sua (lo rezão e estabelece 0- peças, a fabricação
votação ad ada em vir- .brtgaró. Iemenre. a fiscalí- no Brasil dará uma eco

rude do pedido de vistas zaçäo inclostve pera Iir- nomia inicial. de 500
do sr. Tarso Dutra, que mas de caplrel inferior a milhões de c-uzetros.

não se julgou bastante es- 50 mil crüzeiros. Outre
alteração determine') que o

-----------

contribuinte poderá exa

minar o auto de infração,
para apresentar defeza.
Estabelece lambem nor

mas diferentes pare o

processo e lançamenlo
«ex·oficio» quando se

tratar de peSI)Od fisicd.

"

o mumcipio deverá
receber boje a visita
das altas autoridades do
Estado, e dos represen
tantes da zona nas di
versas casas do parla
meato.
• Ú sr. Governador Irí
neu Bornhausen deverá
chegar ao' local do Pos
Agro-Pecuárío, p eI a s

9,30 horas, procedendo
a inauguração daquele
e -tabelecímento municio
pal e do Posto de coope- ,

I ração feito com o Ser
viço de Horto Florestal,
para criação' de mudas
de essencias florestais
qUE! lhe foi anexado. •

Até fecharmos esta

nota, ja haviam cbegado
telegramas firmando o

fLORIANOPOLlS, 22
! - Dentro em breve o Es.
rado recebera a visita oíi
etal do Sr. Karl Gruber,

. Ministro de Estran�eiro�
da Ausrr!a, que se fará
acompanhar de luzida co

mitiva. ° Governo pre
para condigna recepção
ao ilustre visitante.

-

O representante do po-
vo eustrteco fará uma vl
sita a colonia tiroleza de
Pepuem, no municiplo
de loaçabe.

PrJstes
8arHI�o no 8uOHrior
Iri�unal' [leiloroL

Der�e novo

Missão de,
paz e cor�iHlid8�e

Negado Registro ao rCB

RIO; 21 - Houve, na�

dependencias do Tribunal
Superior Eleitoral inlensa
expectativa em torno sa
resolução que seria toma

da pela alta cÔrte, ace i .

lémdo ou não, o registro Eslá em visita a Santa
do Partido Constituciona- Catarina um grupo de 35
lista Brasileiro. professor.es e alunos da

Disfarçadamente, os faculdade .de filosofia,
cOllstituciondlislas manti Deputado Ciencias e Letras do Pa-
nham um interesse i·nco LUIZ DE SOUZA raná, dirigida pela Con·
mum. porque' o regislro gregação dos Ir. Marista�.
do pretendido PCB seria Depois de visitarem o

o caminho aberto para, Vale do lIaj.;!i, os excur-

que os comunistas reto- Mal's 40 ml"ILo-es sionistas estiveram ôntem
massem a "linha justa", II em Jaraguá, onde acom·

oficialmente, panhado"s do rev. Irmão
\.) procurador g-eral, sr. para Sta Catarl'na Ernesto visitaram o sr. •

Plinio Travasso, em seu' I \
Prefeito MU,nicipal.

parecer, se pronunciou O rev. Irmão Vitor, di-
------.---- contra o registro desse fLORlANOPOLlS, 22 retor da fa'culdade, sau-

partido, e o relator. mi- -- ,'",r. Governador rece- dou o chefe' do Executivo
nistro Afranio Costa. deu beu cabograma do Sena- jaraguaense, rendo pala
seu voio negando o regis dor Iv<> de Aquino, em vras de frtlnco elogio. ao
tro, considerando que o qlJ� este Ihl:t comunica ha. progresso' do Estado e do
funcionamento do Partido ver (i pr�sfd<:"te da Repú- municipio.

.

Constitucionalista' Bra, I bl ... CI rtcIOflc1do ii lei que O sr. Prefeito agrade-,
sileiro seria um .,tentado i . u'oriSd a ab,'rtura :do cre ceu, resaltando 11 grandê

I
Por decretú do Gover- á decisão que cassou n dI" ,I,' 4.) 1U11hlSes de cru contribuição "da Congre

no do estado foi tràsfe- registro do Partido Co viro .., p(lr� � çOQclusão ga'çiió' MlJrista e seus dig
rido pitrd'; ';�Sei'Vd da munisla do. Brasil, do li··· OI ab de construção noa professores no desen-

.

Polici('( ,Vl!lif,. -. no posto qual o C:;onsliJuciona!isla
'I

(� , tida. d� Ferro San· 'volvlmento· desse�progres
d� tVliJj, ''',' (I >�' CfJp. Le- serlá, sem dúvida �lgumi'J. '. )';, ..�flm de que so e espeéialmtntt do
on"'·'· élb·' f1�rb8fer. o sucedlSneo. r,·,tn'de ltêljilf.. ensino.

P. ALEGRE'...,- O cIt'

putaio àhn; zes Pirnpntel,
pr'esid"nte da C&missão

parlamelltar que vai in

vestigar' os incidentes
cIp. ·fronteirr, dpelarou
que Rl1a missão é riA' pa'�

f�culd��e rle fl'losoll'� e co' diillidadt;>, Não RA

U Dua U U trata de abl'ir' inquéri!o
de Curiti�B sobr'e os íH'Ôlltecirnentos,

e sim de estudaI' p!'ovi·
dcHlcias p>lr>l f'vitar- II re

pHtição cios incidf'IHl's.,Visita de professores .e alunos

<P

nepal_do
W .\ LDEMAR GRUBBA
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CORREIO DO povo SEXTA FBIRA, DIA 25-7-1952
,
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" !_I_... ...�Uma das melhores frutas do mundo vRelo·oaria Herlei'"
A Banana se presla para nas, era preciso, escrever pouco e se põe na com- em fogo lento, quer dizer ...:J=:.._;.. ==-------

muila coisa' quaze um livro. poteire oa ee come. um fogo mortiço, não vl- Rua Marechal Deodoro da FODseDca
Ternos vontade de dizer Não, é isso que preclsa- Há quem guarde êsse vo. Leva assim duas ho-

S C � i�
mos. doce em potes. Quel,1l faz ras no fogo. Não se me- laraguá do Spl anta a ..er. na

que a banana é a melhor Vamos ser práticos. bananada pera vender, lo, xe.fruta do mundo. Mas va- '
'

.
' go que fique pronta e Para o doce ficar bonlto,mos dizer quer é uma das I b,ananada é cOisa boàt ainda quente,

.

vai despe avermelhado, é prciso du-'melhores. Não ' sabemos É, sim senhor. É dos me- lendo em fôrmas de ma- reute a fervura botar, umasde outra fruta que se
lhores-dsces que se co- deira. Aí nas fôrmas, ela quatro ou cinco vêzes,preste pera tanta coisa. f

.

b dl h d
'

nhecem em O'osto,sura' e es na. um oca 10 o e aguaVejam só que porção er

D ... f" Iô f Q d Id fde coisas se. faz com as
sustância. Regala e ali- ,epOis ce ria, como a or- ria. uan o a ce a 'ica
mente. '

ma se desarma, tiram-se bem grossa, está no ponto.benerras., íertuha, vinho, Coisa fácil de Iezer. êsses pedaços que têm Tira se do fogo, esperavinagre, álcool, lícores. Eis a receita': um formato mals comprl- se que esfrie e guadese
Com farinha de banana Escolhem-se bananas do que largo. ou come-se.

fazem-se várias comidas,' maduras, descasca-se a Ficam assim do feitio
Banana Crislalizada

pão, sopa, bolos, pudim. mão. Corra-se em peque- de um tijolo chato. Êsse
Com a banana madura nos pedaços. Não se cor- tijolo chato, feito de ba- Os doces cristalizados

prepara-se um bandão de ta com faca de metal e nanad�, embr�lha-se em/ são aquêles que se apre
doces: compota de band- sim com lascas ou facas papel Impermeavel e guar-I sentam cobertos com uma

na, bananada, panqueca, de bambu. Há no comércio da-se ate aparecer, quem camada de açúcar.
'

,

mineiro com botas, pudim, u�as facas de metal apro compre.' Existe um processo
tortas, crerns" e outros e príades. Com as facas de 'ATambém no comercio se que é usado na Industrie,
outros. metal comum a banana ve benenada em formato Também há outro que to-

�.;:�!·c:���r::::�:;': I �r��:��ht;;��o�F�r= .�j�!�.: s: ����:��� �O�\!�Z�:m"o� r=��=;�=,.��;�";�Á;==;�]�e����,s���:me�:��émn!� Quando se faz banana. DO�:m��mb8:8::me�o:lda nas e���sucr�r; s�:s ;��� :.f.1
Rua Marechal Deodoro, 991

.11'come aquela fruta cozida, da, .em pequena porção maduras, já meles, não.. Oficina Mecânica e Posto Texaco II
frita, assada, pera gaslo daI casa, pode-. Outro doce fácil de fazer, servem.

" I:!jl' Serviço FORD Autorisado .:!'.:;
,

Como exlstem diversas sef usar pane a de ágata e gostoso como êle só, As bananas descasca, •

Qualidades de bananas oUDdeepobl'sarrdoe' [unter tôda a
é dbadoanda em calda. Nda da� ficam inteirdôs. Assim ':;:1 Consertos e Reformas a preços razoáveis

..:I.!.:'podemos escolher:
"

ci a e lz- se compore e Inteira são meti' as numa
.. 1.

di" executados por pessoa competentePara fazer farinha -ba- banana pica a na pane a, banana Eis a receite. ,calda rala e deixadas fer-I ii ii
nana prata. para doce de põe-se açucer. Para .ceda f>egam-se 24 bananes I ver aí uns 15 a 20 mínu- ii ii
calde - banana prata. quilo de banana ,picada madures � se descascam t los. Não deixar que a ba- li SoÍda Elétrica, e á Oxigênio li

juntam-se 700 a 800 gra- (preferir a banana prata). nana fique se desman- n
.

!.I;.!, Pere bananada -;- bana- mas' de açúcar. .

I
Depois, com faca feita chando. r ii Combustivel Ie Lubrificantes

!!na prata. Põe-se em fogo mode- çorn lascas de bambú, Depois tira-se do fogo ii ji'Para "frigir e comer co- redo e se vai mexendo corta-se em rodelinhas.
'"'

e põem-se es bananas \::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::�
ztda -, banana da terra. sempre, com colher de

I
Metem-se depois as ro- escorrendo numa peneira

Para assar -- banana pau. Mexe-se até que .:: delinhas numa panela on- de taquara .

.
de São Tomé. messe do doce, quando de se fêz a calda rala. Estando bem escorridas,
Para comer crua, ao se \ esré mexendo neta Esta calda. �e faz com envolvem-se. em açúcar

natural - Prata, maçã, com a colher, começa a dois COPO& de água e 700 e secern-se ao sol. Depois
ouro, nanica.

'

I se juntar, deixando ver, o gramas de açúcar. de sêcas pessam-se em
Para expórrar ....

- Nan!- fudoo da panela ou tacho. Quando a calda ainda calda de açúcar muito le-
ca e nanicão. Quando assim acoíltece rala estiver fervendo, jo- ve e levam-se novamenle
Para dizer tudo que s� está pr6nla a bananada, garn-se dentro as bananas. ao sol para secar, De'

pode fazer com 'as bana- que se deixa esfriar um Deixa-se, en.tão" fer.v_er .pois de sêcag_ passam-�e.." � - + � • �... -' • -....
•

....

•

Oferece 'lindos presentes como:

RELOGIOS
I

das mäls afamadas marcas:

Mido Multíford Automático, Minervà,
Eeke, etc,
(ÓTIC!:A)

INSTRUMENTOS DE MÚSICA
Enflrn uma infinidade de presentes.
--
---

Tudo isso V. S. encontrará na afamada
CASA HERTEL

II

as frufas por uma calda I '.' .

bem forte e
"
põem-se a "MachlOas de cos!ura de

secar outra vez Repete�se �e e menuaes diversos

a operação mals üma ou tlP9S V. S. encontra nCl

Juas vêzes, atê qu'e as C�sa Real defronte aQ

frutas fiquem c",bertas de eIDe Buhr.

açúcar. "'_""-"'-

Demonstre seu· 'bom gosto____,-----------------------------------------------------------------==------------

'da ' FábriaaPreferindo 05 produtosr

-

IIIA']( 'W-ILHELIIIRefrescos Sucos
Guaraná Extra
Refresco Jaraguá
Xaropes diversos
Gengibre Especial
�gua Tonica -,�tra forte

Abacaxí

,Laranja

..

"'aragu� 'do
Telefone 22

11\DUSTRIA FUNDADA

•

End. Telegr. «Emedoblevê»

EM 1924

!Sul'
Càixa Postal, 22'

de
.

Conta com larga
e

expe�ência e profunda prática
no ramo

Gazozàs Depósito
Cervejas - Aguas Minerais.Limão

Framboeza
Abacaxí ,- Laranja
Agua Fonte do Castelo,

ENGARRAFAMENTO DE
Vinhos -- Aguardente

Produtos fábricados nos estabelecimentos,
nas instalações mais modernas e higienicas

LAliANJINHA a mais gostosaa mais conhecida,a .mais natural,

• • e ,..

rM'AX WI'LHELM & DE, MIO LTD.A.
CURITIB:A Rua Cap. Souza Franco, 635 Telef. .l706 End. teleg. «Emedoblevê,

Ia Laranjada
\

que r�voluciono'u o mercado Paranaense�WIMI

I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



COMERCIAL
Escritório de advocacia, contabilidade. e serviços comerciais em geral

JARAGUÁ" DO SUL Rua Marechal Deodoro N. 136 Oaixa Postal N. 19 Telefone N. 5i SAN'l'A OATARINA,' :!

-, �

�i'!ll�;
�

. .;.i,..\"'"-
;t�

Advogaeia em geral
Oivil
Comercial
Oriminal
Inventärios
Oonträtos

Escrituração Mercantil

Oontabilidade
'Abertura de Escritas e Orga
nização de Sociedades, ii" lu-

Registo de Firmas

Fatente de Registo e Marca
de Fabricas no Departamento
Industria e Comércio.

Imposto Sobre a Renda

Seguros "Ipiranga"
Incendio

Transportes
Acidentes p� .Trabalho
Acidentes Pessoais

,
Automoveis

sive as, anonimas
Balanços
Peritagens
Informações sobre
Processes Fiscais,
Impostos, etc.

,

Analises
A dministração de Prédios e

Cobranças de Alugueis.
Vendas de Imoveis
Minutas de Escrituras
Requerimentos

Defesas Fiscais

Cobranças
Naturalizações
Defesas e Orientação nas

Leis Trabalhistas e Sociais

SERViÇOS AEREOS VARIG: - Passagens e encomenoas

KLM - Cia Real Holandeza de Aviação - Aviões de pass.ageiros para
\

a

Linea

Assislencia Judiciaria por dois advogados

Contador-diplomado:
Eugenio Vitor Scb",öckel,
O. R. O. S. O. 16.001

Europa

"C" Linhas maritimas regulares àe passageiros entre a fimerica 00 Sul e a Europo-otraves ôos navios'

fina "C" - Giovana' "C" e finorea "C".

A te n ç, ã o:
, �

Domingo dia 21 no campo, do
, ,

PAYSANDU (Brusque)

Baependí - Sensacional
X' 'BAEPENDI

encontro
(local)

Câmara iil�Si8S8i1!11!ii1Soi§!!�I!Q@iiI!og(6)�8i'lISBllSilõ!logS8l!!i1!81�i�
JEEP W' I LLYS'i == CASA KOPMANN == i

� Rua M. Deodoro da Fçmseca N. 192-200 �
i Jaraguá do Sul iAos oito dlas do mês de julho do ano de um

I
!äl

mil novecentos e cincoenta e dois, pelas sete horas, Mantem variado sortlrnenro de; Tintas, Es- mi

ne sala do Forum, no edificio da Prefeitura Munici-
Im

rnelres, Vernizes, Pincéis, Oleo de 'Ltnhaça, I tratar com

pai de JaralluéÍ do Sul, reunidos os vereedores: Ney !§I Agua-raz, Dissolventes e todos os pertences do
Im

Dr. Benno Knuclsen

Franco, Mario Nicolini, Herbert Schneider, Adolfo A. I ramo da Pintura Também oferece; Maquinas I Tel. 41 Jaraguá do Sul
Ernmendcerfer, Frederico Curt A. Vasel, Otaviano flll de costura, Radios, Ferros de engomar, Len- Il!i
T

.

W I J k K H Hilb hAlf d L !li ternas e Pilhas, Lampedes elétricas, Dtnamos Imíssl, éI ter ar, urt . I rec t, re o ange i§l c/ Faról, e, tc... Tem, pare pronta entrega _
Il!l

e Gerherd Roedér. Constatada a presença de nu- li) !§!

mero legal, foi pelo snr, Presidente declarada aberta � Cimento e Cal. --' I
a sessão e ordenou 'ao snr. Secretário que prece- ���@Iil@!g�@iiI!@fi@ll;l!8121!@8(6)���@V"@Q��l!§I!E!Ii�
des,se ,ii leitura da ata da sessa,-o anterior que depois I' "

'

de Irda e discutida foi aprovada sern emenda 'pelo
que passou a ser assinada pela Mesa. A seguir oes
sou-se a leitura do Expedienre que constou: Ot. ex

pedido nr. 178/52; Of. recebido nr.' 213/52; um pare
cer da Comissão de Econornle e Ftnenças, referente
ao balancete do mês de maio de 1952. Diro parecer '

em discussão foi aprovado. Ninguém fez uso da
palavra. Prosseguindo os trabalhos, pessou-se a dís
cussão da Orden do Dia que constou de: t e. dis
cussão do projeto de Ieí: "Autortsa desapropria,ão
de terreno". Com referência ao aludido projeto de
lei, foi lido, discutido e aprovado unanimemente o

parecer da Co-nlssêo .de Legislação e Justiça e o

projeto em ta. discussão. Solicitou e obteve a pa
lavra o vereador Kurt H. Hilbrecht requerendo nove

sessão, hoje ás 9 horas, pare dlscussão e aprova
ção do projeto-lei: "Autorísa desapropriação de
terreno». Ouvido o plenário conforme Regimento In
terns, foi o requerimento aprovado, unanimemente
Nada mels havendo a tratar, o snr. Presidente con

vocou nova sessão, pera hole ás 9 horas, com a or

dern do Dia seguinte: "Aurorlea Ijesapropriação, de
���� ����terreno". Findo o que foi encerrada a reunião, a 2Z;S---------(6)---------2;3:S

qual faltou o vereador Alvim Seidel. nn===--,-_:;;;- ';.�.:.:.-==="'J'l",(ess) NEY FRA.NCO ,,\" . . Jlf' �!F!lI'!HF'R� �:F'VI!U ��
HBRBERT SCHNEIDER ESTA MAE e sua' filhinha pertencen- f'tes a uma tribu da Libéria, terão uma

As tintas e vernize- TUCANO são preparados pOi
--------......-----------1 vida melhor como resultado dos progra- n, processos químicos modernos, e com matérias n·

II primas rigorosamente selecionadas. São de grande n�as de saúde pública patrocinados pelas '" resistencia, alto rendimento, e secagem rápida. I'Nações Unidas.

II cl�eg"� Ö�!:nb:r!:,' :ic�nt:'S:':"�U�iC�; II.
""

- CASÀ KOPMANN -

IIl1
lUl .

Rua Marechal Deodoro n, 192
....;.__1111:

OO�������������������OO__,,_,'--'.-.,__,..........,__,.-.o._.._.._..........._....-.�,...
._.�._.

.

,__,__,.... :

Municipal
Ata da Reunião Ordináia de 8-7·'1952

�����

Dr. Arquimedes 'Dantas
a•••G••8

Rua Marechal Deodoro da Fonsêce, Mô
����Qh,.��

ultimo tipo
em estado, de novo

vende St

FRACOS Ei ANÊMICO;:l1
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEfRA··

IBIplle;adD a W&I ..:

Tossa

Anunciem neste 'semanário

Re.friad..
Bronquit..
Escrofu!o••

_��l_�i .... A C A. S· A L o 'I H A R S o N N E N H 'o H L ..... I�
�, _

Rull' Marechal Deodoro da Fonse:a 84 - Caixa Postnl 17 - Fone 8 - End. Tel, «L'O'\O�» - JAICAGUÁ DO SUL - Santa Catarina
'

i,'
I

'

BlCIULETAS 'MÁQUINAS DE OOSTURA MOTORES OOMPLETO SORTIMENTO D�' �REFRIGERADORES MÁQUINAS DE ESOREVER GBRADORES ROUPAS FEITAS:

I�RÁDIOS
'

l'lAQUINAS p. lavar IOUpa ASPIRADORES DE PÓ '

_,
,

RÁDIOLAS MÁQUINAS p. rnôer CÚtlP FOGÕES [Ie nh» ] OASAOOS p. SENHORAS

I
VIIROLAS DESNATADEIRAS Fog a i erros plét.rÍ(·(), OAPAS de gabardine e Ohantung
IHSlOS p. vitrolas BATEDEIRAS p; fabricar FH' 10" de EligOIll'. ' VESTiDOS (marca «IBE»)

I'BALANÇAS' manteiga ' BOMBL\8 PARA AGUA ARTIJOS DE MALHA de Lã e Algodão

I�
PEÇAS p. BIOI' LETAS LIQUIFIOADORES IATEHIAL ELÉrl:ICO OA ACOS, BLUSA� PULLOVERS etc..

II

'

TERNOS p: HomflnR e Rapazes
,

- A OASA DOS BONS ARTIGOS E I( PREÇ03 BAIXí"; - OAMISAS - CHAPÉUS - etc. I�� ,

' ��
���������ittê��lf����'l�l������

'A' sIF'LIS SE APRESE"TA SOB

I INÚMERAS FORMAS. rAIS COMO:

I', REUM,ATISMO
ESCROFULAS
ESPINHAS

I, FlsTULAS
Ú'LÇERAS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTA,OS
MANCHAS

=="""-'- Convalescenças
, VINHO CREOSOTADO
É UM GERA,DOR Df! SAÚDE.

I "Correio �o Pouo"
o seu [ornal

Ho IIUD em�
Façam suas eco

nornías depositando
as ne «Caixa Eco
nomica Federal»,
anexada ao Deporta
menro dos Correios
e Telegrafos desta
cidade.
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I
J

Major" General. ?:Willi..;.· 'NotJa .fabrlcade pneus no
om . K. Hcrríson Ir, B·I'L JlD :

.. o major gerieral LONnR��S� 'N� seu
, I

William K. Harrí- relataria anual, f'1cente-' /

novamente vencedor: 8 cidade: Baependí x A- son Jr. do Exercito mente publicado em

equipe do Botafogo, .pe- caraí, e ao terminar a dos Estados Unidos, Londres, sir Clive Bail-
Ia . contagem minima de peleja registrou-se

.

um assumiu, recente'. -líeu, presidente da Dun-
1 tento. empate de 2 tentos a 2.. mente suas novas lop Robber. Company,
Sagrou se campeão o Em longas disputas funções como' ehe- declrou que a companhia

Botafogo, .na peleja fi- por penalty saiu vence- 'f d d I
- .

d está fazendo sua primei-e a e egaçao as
ra aventura industrial nonal da' 2a• divisão, em dor o bravo esquadrão Nações Unidas quedisputa da linda taça, 'do Baependr procmra . negocIar
Brasil.

. ;

entre o Agua verde. ' Em disputa entre os um armisticio mílí- O Grupo deCld�u esta-

O Torneio da la Divisão finalistas trav?u-se o tar na Coréia. .

beler uma f�bflc�. de
.

_
encontro do Faíxa Azul

.

Membro da dele- pneus no �rasI1, �uJelta a

As 14 horas deu-se I- x Seléto, vítoríatrdo-se gação de ármístíclo ajustes sahsfat�r1?S com

nicio ao torneio da .t", o Faixa Azul, t>ela cOQ- das Nações Unidas o. governo. brasileiro, c..?-
divisão, entrando em tagem de 1 aO.. r desde janeiro de .mo tambem á aprovaçao

campo as' equipes do Finalmente em diputa 1952,'0 general Bar- do �anco da Inglaterra.
Estrela x Faixa Azul, do, lindo troféu ofereci- rison substituiu em seu novo cargo O více-alnií- Esta sendo comprado
terminando a partida, o do pela LJD. coube dís- rante C. Turner Joy, da Marinha dos Estados um terreno,

.

que está

maneador regis�rav!i 3 a putar. entre o Boepenp! Unidos. que foi nomeado sUJ.>ßrintendente .da send�. prepar ado 'para
1 a favor do Faíxa Azul. x Faixa Azul, a peleja Academia Naval dos Estados Unidos, em Armapo esÜ imei ...._
Em sequída realizou- final, onde após o tem- lls, Esíado de Maryland. '

. ma as m�ls. Impor
se ó encontro, com o po regulamentar de 20 O general Harríson passou a maior. parte

tantes caractertstícas do

S/eléto x D. Pedro, onde minutos, terminou o pla- dos seis ulnnios anos na Coréia e '00 Japão. Du- grupo Du_�lop no, ano

o Seléto derrotou o D. card inalterado; não sen- raute a segunda guerra mundial foi assistente passado. íoi o gra�de
Pedro, pela contagem do decidida aquela par- do .comaudante da 78a. Divisão da Infantaria. dos 3Ume?�o. em auas c1fr��
de 2 a O

.

tida, 'por ter terminada Estados Unidos, no terrítorío norte-americano, a.
comerciais, que res�lta

Kpós o. encontro das após as 18 horas. e, não da 50a Divisão, no esträneeíro. Na .ultlma fase ramo em v�ndas totais a

equipes acima, entraram era mats possivel a co- da guerra, comandou a 2a. Divis.fio da Infantaria n�al� avalt3d�s em :84
em campo os rivais da brança das' penalidades, .dos Estados Unídos..

"

.

•
", mllh�es. je �1�ras. Esse

devido quasi ser noite .', Graduado pela Academía Militar .dos Estados tot!"l �OI o mais alto até

e não poderem os ar- Unidos, em West Point, New York, em 1917; foi ,Qo]e �lcançado pela colll-

Resaltades .

Pínanceires d'O queíros
. � cobra��res durante varíos anus ?ficial de cavalaria.

.

"

I p.a�...

hia. .

das penalIdades dívísa- O general Harrtsou nasceu em Washington,

Terneíe RI·o X São Pau,l'o
rem a bola e o arco. capital dos Estados Unidos, em 1895 .. (Foto USIS,
Naturalmente para ver ----�-------_--

quem será o campeão
RIO, (B.J.I.) ..:_ O' Torneio Rio X São Paulo do festival realizado pe- 1:--"-O-A-N.-JO-P-'-{O-T-ET-O-R-'-D-E-S-'E-U-S-F-IL-H-O-S-E'-A'-Iem 1952 produziu bruto Cr$ 17.629.306.00, sendo la LJD, será designada

no Rio -,Cr$ 8.797.296,00 e 'em São Paulo - Or$ .. oma nóvá data, onde lOMBHIGUEIßA'" M'INA'HeDRA'8.832.010,00, assim distribuidos pelos clubes: novam-ute 'o Baependí ]
.

.

_

.

enfrentará o Faixa Azul.
C. R. Vasco da Gama (Rio) Cr$ 2.786499.40 Após esse jogo, o snr. .

Vermitugo suave e. de pronto
. São Paulo F. C. (S. Paulo) 'Cr$ 2.137.590,80 Artur Müller Iez entrega deito. Dispensa purgante e dieta!
E. C. Corintians (S. Paulo) Cr$ 2.100497,00 (fa taca du vencedor do SEHVE PARA QUALQUER IDADF, CONFOR-
S. E. Palmeiras' es. Paulo) ,Ur$ 1985.869,10 torneio da 2a• divisão, ME o n. 1, 2, , e 4
A. A. Port. de. Desp. (S. Paulo) Cr$ 1.776.548,80 Betatogo F.C. de Barra Proteja a saúde de seus tilbos e a sua própria!
Botafogo F! R. (Rio) Cr$ 1.617.773,20 do Rio Cerro, tendo pro-

Evitará muitas doenças e poupara dinheiro em

Fluminense F. O. (Rio) Crf' 1.585.340,10 nunciado breves pala- remédios
C. R. Flamengo (Rio) Cr'$ 1.580.36'1,60 vrâ's de feUéitações, as COTJ1r�ê 'Hoje' 'me�ülo -nma "LOft1BRIGUEIRA� ... "

S&nto� .F. C. (8. Paulo) Cr'$ 1.196785,50 quais respondeu o snr. .

MINANCORA para o spu, til,binbo.
Bangu A. C. (Rio)" Cr$ 86204(:).50 Alvaro Piazera, repre- r. um produto dos 'Labo'ratóri�s Minancora

C ..$17.629.306.00 sent. daquela entidade. I J O I N V I L L E -

�D��oom�m��g�J
" a'A'FÉ" B fi U E'R "
00, 00:
00 �.

� II II II
/

;1
'� T Q. R R E F A ç Ã O - E \ M O A G E ·M �j
00 00:

" li Prop..i�tário= A L .'ER T'O BÂ U-E It ..... mi:
; Hua Marechal DeQd.I!Q·i::;�.�. �onseca n. 739 11'
.1

..

-,r�g::t:l:;:ento devid�ment� fiscalizad� pelas AutO:d::::, :����=.�:- I',; , 001:
. � Saúde Públic,cx,,{/{, " '); ,

,;..
'.

��; S;',. 'i-li, 00·:

<00 .- 1
" ,'.

, Ir
, 00

- Quem 'compra urna ve?,' ,99fDPfp' $�rnRfe. - 00:;
,'00 001

"

.
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.' "em �tC)d'a's', as ·<Bôas,'Casas, Comerciais
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'II FA'ÇA M
,
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,
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"E S P O R T' E S.

Festival da
Rea lízou se domingo,

á 'Rua Abdon Batista, no
gramado do Clube Atlé
tico Baependí, o grande
Iestlval da L.JD. O pri
meiro jogo Inícíou-se as

9,50 horas, em disputa
de uma linda taça ofer
tada pela mesma.
Entraram em campo

as equipes do Ipiranga
x Botafugo, saindo ven

cedor o bravo esqua
dão do'

.

Botafogo, t pela
contagem de 5 a 1, ten
do assim o vencedor se

classificado para à�dis
puta do final.

. Logo em seguida en
traram J10 gramado o

Agua Verde. x União,
onde não houve marca-

.

dor. Em disputa por pe
nalty saiu vencedor o

Agua Verde.
O Oruzelro F.C., dlpu.

tou a: üníoa partida com
o Botatogo, onde saiu

CONHECIDO HÁ 7. ANO.
VENDE·SE liM TODA "AR ra.

.. ELIXIR .l)E NOGUEIRA'"
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C0l������'��������I������������r@)I'�@1�.��.��.��.��.��.��.�\2J;���n��.��.��;��I�.��.��.��.��.��;�I��.��.��.��.��.��.��.�I\YJ.

I@I . . .'
. I

I� [mpreza' de Transportas "Frenzel" 8. A. �I;1 ""."'w·,·"."""""'v,""""" ,··.·"v·,·,..v,·,,-:y·.··.··,'C'·,·.·=·,···<)·wv·=·.··....·vw•....··,·.··.·,··.·""·'w.vw·.·y·,."w·.·wv··"",,,,·,,"',,·,,·"wv·,·,.,v·,·,·" III' MATRIZ: JARAGUÁ DO SUL'
IS

AVENIDA' GETULIO VARGAS, s/no I
(@End.Telegr.: "FRENZEL" Caixa Postal, '\25 _' Fones, 32 e 54@

I' Transpories Rodoviários em q.eral
I

�, '\ �
I r-�GENCIAST I
® } . () - f �

Rio
- Avenida Rui Barboza, s/n , i ! R. �ó de Nov.)49 - Telefone, 620

'

,R. S. Paulo, i.is, - Fone; �.414 .....

� ���� " �,�
� Desembaraço e .redespacho de cargas para qualquer praça do paíz, �(@ Entrega de carga em qualquer praça do Estado por combinação com outras Empresas,

�{® Cargas para os demais Estados por Emprezas concessionárias ou de indicação dos remetentes.
� ,Transporte em caminhões próprios com entregas de domicílio a domicílio nas praças de JOINVILLE, BLUME·

••

{® NAU, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBO e IBIRAMA.' �
@t@ Dispomos de amplos armazens para carga em trânsito bem como perfeito serviço de despachos junto à Rêde @j�

. (@{® Viação Paranã- Santa Catarina. ®)@
@.t@ •.

.

"@�

�I
,ÄÄÄ.<r..�,Ä••••••ÄÄÄÄ.�ÄÄ••ÄÄÄAÄÄ••••ÄÄ•••�•••• ,

���I -- "FRENZEL" - Tradição em transporte rodoviário ��1�®6.®®6.®®6.®@.i.®l®6®®6®®6®®l@®6®@.i.®®®6®®6®®6®I@.j.@®6®®6®@1®6®®6®®6®®6®®6®®6.®®6®®6®®6®1@1
@l��®r®@,i.@ �®A..®�®';"®@

Relação da" Prod. Industrial e Asricola de ������������������
1961'e efeti�o do Rebanho �unicipal 1961 �����������������=

Produção Industrial

I
'I Produto da:

I
, � Jaraguá do Sul �anta Catarina I'� Rebanho Municipal

I E� Caixa Postal, 11 00Suinos - 35.715 cabeças; Bovinos - 15,670 cabeças; Equinos - 4.150

E
.

Ecabeças; Muares 98 cabeças; Ovinos - 325 cabeças; Aves - 179.650 cabeças.
'

L�te p�oduzido em 1951 - 9.545.300 litros; Ovos produzidos em � �����������������1951 - '48.920 dúzias. 00 OO�lZ:Sl::1J;S���tz:S�Z'mm���lZ:S� 00000000

EspeCificação do Produlo I Unidade__L!_lIIlid. ,Produzida
Valor tolal da

Produção

Aguardente de cana
I
Litro �.245.470 1.99�.752,00

Arroz beneficiado Quilo· 2.152.606 7 ;755.687 ,00
Artigos de malharia - Algodão Dusia 606.036 4.848.288;00
Açucar Quilo 4.320 10.680,00.
Banha .' Quilo 316.775 3.923.282,00
Bebidas diversas Litro 775.691 �� .380.628,00
Café beneficiado em' pó Quilo' 86.730 1.419971,00
Cola fria

, Quilo 56.738 853.196,00
Charutos Milhar 4.200 ,7;)4.000,00
Chapéus de palha Dusia 68.741

,

1.296214,0.0
Calçados diversos Pares 82.741 3797.31l.00
Doce de laranja Quilo 73.486 220.458.00
Farelo de arroz Quilo 81.302 63.670.00
Fuba Quilo 660.540 1.142 460,00
Farinha de aipim Quilo 28.620 33.131,00
Linguiças Quilo 143.277 2.332,793,09
Móveis J6gos 108 472.109.00
Manteiga Quilo 194.124 . 7.371.40�,OO
Madeiras serradas Metro 3 34.693 2.928.836,00
Queijos Quilo / 131.970 3.212.597,OÕ
Solas para sapateiros Quilo 8�.724' 2.226.389,00
Tijolos Milhar 1.933 488.829,00
Telhas diversas Milhar 378 255.237,00
Telhões Um 3.557 . 7504.00
Esquadrias J6gos ·663 167.854,00
Quirera de arroz Quilo 37.591 40.535,00

ProdU9ão AQrlcola
Arroz em casca Sco[60 Kg 86450 6.051.500,00
Amendoim Quilo 44.200 132.600,00
Aipim Tonelada 32.200 ,3.113.400,00
Batata doce -Tonelada 2;895 1.013 250,00
Batatinha Seo/60 Kg 980 139.160,00
Banana ' Cachos -2.362.455 11.812,275,00
Café em grão Arroba 15.302 1.530.200,00
Cana de' açúcar Tonelada 22.975 1.723.125,00
Feijão 8co/60 Kg 640 56.800,00
Fumo em folha Arrobâ»

�
U30 433.650,00

Milho em grão Sco/60 Kg 114,880 11.480.000,00
Melancia· Fruto ' 17.970 89.950,00

,

�-0000,' moo

;I!II \
CALÇADOS 1

�.� •••••••'Q ••••••••�� : \

� ,·e ,·e ,.,:;.;.(:.: :: ':� �, •••••• ,·e ':� ••• ,·e ••••� •••••• .,.:
� ,·e e·e '·a.:� e·e .... ,., .' •••••••• 'e ,·e '·e e·e.ue.:�� e·e te ,·e .... ,·a ,Wa .'0. ,·e ,·e e·e:� .·e ,·e e·e .'

,

!II �I!I I R G O li�
e.

baratos

Imelhores'São os

•

mais
:····:····e··.. ·*··*·�.:;.:.:.:;.:· :;.-.::.*•••• �

, Indústria de Calçados
GoSch Irmãos S IA.

/
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CORREIO DO POVO SEXTA FEIRA, DIA 25-1-1952

Câmara Mu�icip_al
Ata da Reunião' Ordinária de 17-�-1952

AQS dezesete dias do mês de [unho de 'um: róil
novecentos e 'clncoenre e doís, pelas sete horas, ne

lsalá' do Porum, nQ Edlflclo' da P ..efeitura Municipal
lde Jaraguá do Súl, reunidos 'Os vfreadQres:, Ney F R I E I R AS,

'AFraEncQ, MdariQf NiCFQIi�, r.Hc'QerbCeurr't SA,chvneaisdeelr, OAt�ovl!afQ ,�

ES P I N HA 5 I E TC. (r=:::p':::::::::::::::::::::::;:::m::::::p::::'r'::e:::::::::�11. mmen Qer er, reue I ., U
-

f:: e ç,ase!
'no Tlssl, Kurt H. Hilbrecht e Alfredo Lange. Cons- u .

f
" Ij

,,�!�d��:nc�:e�����e��e ���:��dde:�!�t�Q� �:��ã�n� -ta-r-iQ--q-Ue-p-rQ-C-e-d-es-s-e-a-l-ei-tu-r-a-d-a-a-ta-·d-a--s-es·-s-ã-O �'!"!!"'!!!!'!"!!"'!!!!'!"!!"'!!!!!!!!!!!!!'�'!"!!"'!!!!'!"!!"'!!!!'!"!!"'!!!!� ii
r

C Af'�t' B A UER �
ordenou ao snr. ôecrerérlo que procedesse a leitura anterior. Posta em dlscussãc e. votação foi a mesma

Ho I
ii u

I da ata da sessão snterlor. Depois de lida e discuti- eprovada sern emenda pelo que paSSQU a ser esst- POVO em uera �":::::::::::::=::'::::::::::::::::::::::::::::::::: .:�i
da fQi li mesma aprovada sem emenda pelo que nada pela Mesa. A seguir pessou-se a .Ieitura do
paSSQU e ser assinada pela Mesa. A seguir passou- Expediente que constou de: Oflclo-clrculer nr. 70 de
se a Leitura' do Expediente que constou de: Of. nr. SãQ Iosé; Ot. expedido nr., 166/52; uma brochura do
189/52 do snr. .Prefelto; um requerimento do snr. ôervlço Nacional de Educação Sanirária e um dlé
Herbert Schneider, no qual solicita que se passe �iQ da Assembléia Legisletíva. Ninguém fez USQ da
um relegrema ao Exmo. Snr. Governador do Esta- palavra. Prossezulndo 'Os trabalhos pessou-se a

do, agradecendQ 'O crédito de cento e clncoente mil dlscussção da Ordem dQ Dia. Foram 'aprovados em
cruzelros pare , construção do Centre de Saude. 2a. e última discussão, por unanimidade de votos,
Posto em votação foí avrQvtldQ; um reouerimento 'Os proleros de leis: "Dá denominação a uma' .rue
do snr: Alvim Seidel,' opinendo que fosse incerto em Corupé' e "Concede um auxilio a Guarda de
em ala um VQtQ de congratulações à Câmara dQS Vigilantes Noturnos". A seguir íot posta em dis-
Deputados Federais, pela relelção do proleto que cussão e voráção 'O prolero-Iet que: "Isenta do- Im
instituia 'O dtvõrclo no Brasil. CQmQ ninguem qui- PQstQ de Produção AgrícQla e 1ndustrial a banha de
zesse fazer USQ da palavre, peseou-se a Ordern do Iabrlcação em frlgorffíco devidamente regtstredo",
Dia que constou de: discussão do proléto-lel "Da sendo aprovedo em 2a. discussão, Nada mais ha
dillQminação à uma rua em Corupé", Com relerên- vendo a tratar fol designado para a próxima sessão
ele .eo aludido proleto, Iol lldo, dtscutldo e aprovado o dia 1°. de Julho, CQm a Ordem do Via seguinte: II'!!!!!!!�'!"!!"'!!!!�"""'!"!!"'!!!!'!"!!"'!!!!��!!!!!!!!!''!''!!'''!!!!'!''!!'''!!!!�'!''!!'''!!!!�!!!'''!''!'!!'!'!!!!'!!'!'!!!!'!!'!'!!!!'!!!!!!!'''II
o parecer da Comissão de Lezleleção e Justiça e 'O êe. dtscussão do projeto de lei: "Isenta do Imposto
proléro-lei em primeira discussão. Foi aprovado, de Produção Agrícola e lndustrlal a banha de fabri
rambem, em t primeira- discussão, depois de lldo, dís- cação em frigQríficQ devidamente reglsrrado". Plndo
cutldo e aprovedo 'O parecer da Oomlseão de Le- 'O que Ioi encerrada a sessâo a qual faltou 'O ve

gislaçãQ e Justiça,> 'O prQjeto-lei: "Isenta do ImpQstQ, reador snr. Alvim Seidel.
de' PrQduçãQ Agricola e Industrial d banha de fabri.' (a�s) NEY FRANCO
ca�ão em frigQrificQ devidamente, registradQ". A MÁRIO NICOUN
seguir paSSQu-se a, discussãQ da ResQluçãQ qu� HERBERT SCHNEIDER
tonc,e�e seis meses de licença aQ snr. Willy Ger- i

G E t
-

f" d P O---------AO.---------.manQ essner. m VQ açaQ 'OI aprova Q. ara

1'---------.. --'"""t-",-----11substiluf-lQ, nQ CdrgQ Öe 1. secretáriQ, fQi pelQ snr.

President� cQnvidadQ 'O vereadQr snr. Herbert Sch- II trlUlm 71 lTrm� tfl,� lt.nll)) II
neider. PrQsseguindQ 'Os trabalhQs, entrQU em dis- II \LJI II..J li <aL\UI� ll�Qio II •
cussãQ 'O requerimentQ da administração da Guarda tI'

.

II Ide Vigilantes NQturnQs. Em referência ao requeri- I' II-mel)tQ acima, il CQmissãQ de Finanças exarQU um Inddstria 8 Cpm6rcio 8 Agricultura
parecer favQrável e elaborQu um prQjetQ de lei que II II
cQncede um auxiliQ aQS Guardas NQturnos., Em II. R I O Cê r rO - Jaraguá dó Sul II
discussão e votaçãQ foi aprQvadQ 'O parecer e o II II
projetQ-lei em 1<1. dlscussãQ. Livre a palavrd solici- II li"tQU e Qbteve,-a o vereadQr snr. ;VJáriQ NicQlini. SQIi� 'ucitan�Q_ que se dê ciência aQ snr. PrefeitQ, das mas

II IIcondlçQes em que se 'acha" a estrada dQ morrQ dQ E t
- 'd P d t C I ..

'

Hospital SãQ JQ�é. Nada mais havendo a tratar fQi II xpor açao e ro u os o ODiais:

,',', "11,"_;;;;;;;;;;;;;,=--,==-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.,.,;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,'iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_iiiiiiiõõiiiiiiiõõiiiiiiiõõ__,;&'
'designadQ para a próxima sessãQ o dia 24 de JunhQ II .,"

�����s:a:lS:�:;!�����OOCQm li Ordem do Dill seguinte: 2a. discussãQ' dQ II Manteiga, queijo marca "Sant'Ana", Banha, m��lZSml��EprojetQ-lei; "Da de�lOminaçãQ a uma rua em CQrupá". II Salames, etc.
.

, II t'2a. discussãQ dQ projetQ-lei "Isenta dQ ImpQstQ de
, � Oito H.·endlmayer I'ProduçãQ Agrícola e Industrial, a banha de fabrica- II FábriclJ de móveis e tamanCQs. II �

-

Ç?O em_, frigQrif�cQ d.�v!.damenle reg��tradQ", 2a. II ComérciQ de Fazendas, louças, ferragens, n �
lO_m.,,'.' _,=,_'_,_,IO_ ... _,�,-II'

dISCU.8�é,lO do· pr91.�lQ�le.l,. Concede llUXlnc;> a _Guarda " seCQS e mQlhados n � Fábrica de Artefalos de Cobrà
" d�Vlgllanles NQturnQs '. FindQ o que fOI encerrada II '. , II I

'

,

l'. e;sessãQ a qual fal:aram. 'Os snrs. Willy GermanQ .=========•••=========. '., e outros Melais :,
'

i Gessner, Walter Jark e Alvim Seidel. "

.

IF::'-'::::::::::-'::::::::::::::-':::::::=::::::=:::::'-"-':::::::::'-:::::::::::::::::::-·::::::::::::., ����'-.

(ass) ���IÓR�rc��INI ' ,I P: ' 'li:» i1l\ � IIfl\ lI» IE W IE 10) II-
HERBERT SCHNEIDER ,� r _l[ lij1 � \UI 1.Q) 11 � 31 ii

"

ii,! RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 iI�." Ata da Reunião Ordinária de 24-6-52 ii !!·c,;> ,{ JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA

I,:
;"

AQS vinte e quatro 'dias dQ mês de JunhQ dQ II SecçãQ de lavagem, depósitQ de lubrificélnt�S,( II
:�rQ de u,Ul, �.il, novecentqs te 'Cincoent� . e. dois, pelas U cQmbustfvel e acessÓriQs. '>!i
:�ete hQras� n-a sala dQ FQrum, nQ edlflCIQ da Pre ii Lubrificação-carga de Baterias etc. !!
,'Jehurll Municipal de Jllraguá dQ Sul, reunidQs os II ii
'y�readQres: Gerhard, RQeder, �lfredQ .La�ge, Kurt. H. n CONS,BRTQ -, RBFQRMA B RBTIFICAÇÃQ Df! AUTQ- ii
J;:1IJbrecht, Walter Jark, OtavlanQ TIssI, FrederlcQ ii

'

MÓVBL' B CAMINHÄQ.· ii
f:;prt A. Vétsel, AdolfQ A. EmmendQerfer, MáriQ Ni- I, ii
çoUni, Herbert Schneider e Ney FrancQ., CQnstatada II SERVIÇO RÁPIDO E GARANTID.o. ii
ll� presença de mímerQ legal, fQi pelQ snr. Presidente ii ii,

, 'ti J."dedarada aberta li sessãQ e QrdenQu aQ snr. Secre- . 'I.;:::::::::c::::::::.::-.:::::::::::::::.:::::::::::::::::::::=:::::::::=::::;:::::-.:=::::::-.::::::::::::::� c..Q.l1�MX;v.>
,. -

,.;
: . ..:,

PARA FERIDA'5,
E'C Z E M A S,
INFLAMAÇÖE5,
C O C E I, R AS,

54. morgos de terra CQm

casa de mäterial-nova e

ranchos.
'

I (Propriedade Bankhardt)
Informações CQm LQu

renço Ersohing.

'ß Caso Real - ��t:
sa tisfação de participar
sua clientela e 'O PQVO
em geral, que de dora
em diante tem a venda
tomates oeleeionados.

Façam suas eCQ

nornlas deposltendo- ,

as na «Caixa ECQ
nomíca Federal »,
anexada ao Deparra
mento dos Corretos
e Telegrafos desta
cidade.

I Miüt��U;i
� AUX. TR�T. SlFILlS

,

Foguetes marca

Bomba Atômica
Imex Internacional Ltda.

BIosfeld & 'Cia ..

' Ltda;
II Rua Pre�. Epitacio PessQa; 68 ,II

Pneus e Camaras de Ai para
Automoveis

.

e Caminhões.

Peças e Acessórios, artigos Elétricos'

e� geral, peças para bicicletas, ,
'

tudo isto V.V. S S. encontrará

a préQo vantajoso.

�' ,-,
.-'

..;/.r

Alambiques, ForDOS, Aparelhos .-:".

para Cachaça � Alcoo! coOtiDIlO.
,

Bombas ,ara Agua etc.

Rua. B�njamin CQnstimt, 433
"

Jlfaauá do Sul Sanla Calarina

" ',!
.

• • •

Café -J utte

Façam ExpeJ;iências

"'- ", � .

Com 'as seguintes marcas:

Especial:

,Cafézinho ,

Café IDarCa, Jütle
,

Caf� IDarCa 'A'ilDore

Torrefaçã:o e
de

H. F.

MoagelD,
, "

J ü tte
I Jarouud do Sul Sunta CHlarinB fneonlra-se a venda em· todas 8S �OBS Casas Comere;aisRaa, Abaelo Piazera, 144

•

Jntiga . de·
.. Jartgri do SulmBIS

.. .;1",'
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'\ CORREIU DO PovO

�.IUDa
.

Católica

Você sabe
responder ,1
1) Na parábola do Fa'

riseu e do Publicano,
que rezavam no Templo,
qual foi a oração do
Fublicano?
2) Como termina a se

guinte frase de Cristo:
"EU SOU O BOM PAS
TOR"?
3) Qual foi a resposta

de Nosso' Senhor à per
gunta: "E quem é o

meu próximo"? t4) Que respondeu Je-
8U8, à perguta dos Fari
seus sôbre o pagamento
do 'tributo a Cesar?
5) Qual é o mais curto

texto do Evangelho lido
nas Missas durante o

ano?
. RESPOSTAS (marque t1t1_1IifI�_fntIlIIIIllllliflj_HIIIIIIIIfrft
20 pontos por resposta
que acertar). W It B t I'1) O Publieano.. baten- 'I a e r a r e
óo no pe i to, diz ia: "Meu,l !!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Deus, tem piedade de

1 I I
mim pecador!" (Lc, 18, 14).

I I .

2J Jesus diz no fim 01
·

desta frase: "Conheço

I
arla

Minhas ovelhas e as Mi- _. ---_---

nhas ovelhas me conhe-I I .

eernl"
3) Respondeu Jesus Tijolos, Telhás e Telhões

contando a Parábola do

JBom Samaritano. (São
Lucas, 10. 25 a 36). Preflor�m OS !lrllonOS4) "Então lhes disse

. U U Y
Jesus: Dai pois a Cesar

1o que é de Ossar, E A
DEUS O QUE É DE
DEUS!"
5) Tem apenas 31 pa

lavras o Evangelho do
.dia·1. de Janeiro, tarn
bem lido na Festa do
S .•nto Nome de Jesus. É 'S_IIIlJ&IQIJJIIIIII��,.QlWlIIIIIlIP_lIIlJlIijIllllllllIlJllQII_IlI!:!IIIIIIIIIW,ã)
o versículo 21 do capí
tulo 2 de São Lucas.
KENNY & KEANE,

'Di vuTg. ASP - RIO.

TIPOGRAFIA

SEXTA FEIRA, DIA 25-7-1952

PAp·ELA.RIA L"IVRARIA

Impressos de todo genero Livros Oomercíaía Materiais Escolares
as qualidades - Grande sortímento de Artigos de Escritório Baralhos

I
.

ro Albuns para fotografias Pratos e Bandej as de papelão e demais artigos do ramo.

Novo sortimento de papél

JARAGUÁ DO SUL

Caixa Postal, 37

�éslo casa

celofan, crepom e

Papeis de todas
Canetas - tintel-

seda em todas as cores

Avenida Getulio Vargas, 350

.'

Convenção ,Nacional do P.artid� Demo- Repousarão
cratico 'DOS Estados Unidos

Q Presidente da
Carnere dos Repre
senranres dos Esta
dos Unidos, sr. Sam
Rayburn, servirá co

mo presidente per
manente da Conven
ção Nacional do
Partido Dernocratíco.
Na convenção, a

realizar-se em Chi
cago, Estado de .IIIi
nois, em íulho pro
xírno, o Partido De
mocratlco escolherá
seu candidato ao

cargo de presidente
dos �5tados Unidos.
Q sr. Rayburn lnl

ciou sua carreira
polltíce no Texas,
onde foi membro da ------.---
Camara dos Repre-
senténtes Estaduais em Francisco. de Paula,

durante seis anos. Desde 1913, é membro da Cama. filho de Ludowíco Mõel

ra dos Representantes dos Estados Unidos. foi ler e de - Clara öcheffer

lider do
.

Partido Democratico no Congresso e, em Möeller.

1940, foi eleito pela primeira vez pera presidente da Ela, brasileira, solteira,
Carnara dos Representantes. doméstica, domíclllede e

O sr. Rayburn nasceu no condado de Roane, resldeme neste distrito,
Estado de Tennessee. em 1882. E diplomado pelo ém Francisco de Paula,
East Texas College, de Marshall; Estado de Texas, filha de Frederico Schütze

e estudou direito na Universidade de Texas, em e de Otilia Soares ôchüt-
" Ausnn, (FOTO USIS) ze.

-----------IEdilal n. 5.201, de 16-7-52.
Walter Kreyssig e

Registro C ivi' I residente nesre distrito, Irma Buttendorf
em Retorcida, filha. de

I G h· O I d I C
nsrante A dEle, b:asileiro, solteiro,

rene P. ünt er ticia o o u nverse e e

Registro Civil do r". Distrito Maria dos Santos Än- lavrador, domiciliado e

da Comarca [araguá do Sul, verse. residente nesre distrito,
d d SC' em Jara2'uá-Alto, filho de

Esta o e a.nta atanna Edital n. 5.198, de 15-7-52. Oscar Kreyssig e de Hed-
Brasíl, Alvino Porarh e wig Kreyssig .

.

Faz s.aber, �ue c��parece. Erne Fischer Ela, brasileira, solteira,
'"

ram 1'0 cartorI? .exlbmdo o� Ele, bresllelro, solteiro, lavradora, domiciliada e
j�cumentos eXI��dos pela lei lavrador, domiciliado e residente neste .distrito,afim de se habilitarem para residente nesre distrito, em Iaregué-Alro, filha de

casar-se: em Rio Cêrro, filho de Guilherme Buttendorf e de
Emilio Porarh e de Adele Paulina Mahs Bultendorf.
Krehnke.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente nesre distrito,
em Rio da Luz, filha de
Ernesto Fischer e dé Ma
ria Lenz Fischer.

" � .

Car ões de Felícítaçöes I Albuns para Fotogratias
Imex International Ltda, Imex International Ltda.

no Brasil'

Rlo - Serão transpor
tados para o Brasil os
restos mortais de priceza
Isabel e. de seu marido,
conde D'Eu. Para atender
as. despeses com a trans

lação, o presidente da
Republica assinou um de
creto abrIndo crédito es

pecial de um milhão de
.

,

cruzerros,

Fogões econômicos da
afamada marca «Reis»
gaitas pianadas Todes
chini e Hering de todos
os tamanhos têm a venda

na Casa Real.

rtfl,W3í(���M"mW3í(m�
.

FAMAC

Edital n. 3.199, de 15-7- 52.
Affonso Kath e

Alida Böder '

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesre dlstrito,
em Rio da Luz, filho de
Quo Kath e de Maria Fis-
cher Keih.. •

Ela, brasileira, solteira,
Edital n 3.197, de 14-7 52. lavradora, domiciliada e

Dnorio Moreira e residente neste distrito,
G:oria. �nv�rse. em Rio da Luz, filha de

Ele, brasileIro,
..

soltelro, Henrique Böder e de

... lav�ador, dom,cllrél�o. e 'Anna Böder.

� J' M M 11 & C· L d
reSIdente neste dIstrIto,

.
ose. ue er' la. t a. I em ltapocusinho, .filho de Edital n. 3.200, ·de 15-7 52.

José Severino Moreira e Eugenio Möeller e

Jaraguá do Sul I de Eduarda Pereira Mo- Alma Schütze
,

J!
reira.

I

Ele, brasileiro. solteiro.
4 ela, brasileira, solteira, operário, domiciliado e

�M:� 1$W;{��Wl��m� XIjr;l domés:ica; domiciliada e residente neste disfrito,

Rua Benjamin Constant
. . prolongamento .

Edital n. 3.196, de 11-7-52.
Erice Berlanda e

Irma Porath
Ele,' brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Ribeirão Cecllde, fi
lho de José ßerlande e

, de Clara Viebrantz, ßer-
landa.

.

Ela, brasileira, solteira"
lavradora, domiciliada e

resldenre nesre distrito,
em Pedra de Amolar, fi
lha de Ernesto Porath e

., de Ernma Wendorff ·Po
ralh.

Edital n. 3·202, de 18-7-52.
Jorge' Grande e

Etelca Garscher

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado' e
residente neste distrito,
em Garibaldi, filho de
Alberto Grande e de Pul
cina Bonete.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Garibaldi, filha de
Miguel Gerscher e de Te
ci" Dumke Garscher.

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

E para que cbe�ue ao co·

nhecimento de todos, nJandei
passar ,o presenk f'dital que
será publicado pela impren
�a e em cartório onde .será
atixado dU! ante IS dia,s. SI

alguem soub:o:r de algum im

pedimentõ acuse-o para os

tins legai�
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticial

-

Maguinas para beneficiar madeira
Plainas desengrossedelres e de rrels faces pera mecho e

Ierrrea - Respigadeiras - Desempenadeiras - - �uradeira
para venezianas - Serras circulares - Lixadeiras - Fer-

. regens para rupia Suportes pdra furar - Afiadeiras para
facas de plaina. Quadros pare engenhos de serra, horizontals e

verticals, com avanço eutometíco patente.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - SEXTA FEIRA; DIA 25-7..1952 -

Pr�f�itnra Mnnici�al �� Jara�ná Ú� �nl
'REQUER IMENTOS DESP ftCHf\DOS

Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL, DE CONVOCAÇÃO

Comércio' e Indústria Schmilt S. A. L E I N. 1 7

ARNOLDO L. SOHMITT • Dir. Presidente

Jaraguá do Sul, 2 de Julho de 1952.

Isenta do Imposto de Produção. Agrícola e

Industrial a banha de febrtceção em frigo.
rifico devldemenre registrado

Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste munl- \
clplo que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
a seguinte Lek-

Art. 1. - Fica isento do imposto de Produção
Agricola e Industrlal, a banha fabricada em frigorí
fico devidamente registrado no Ministério da Agri
cultura e que se desuna a exportação.'

'

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publ., revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, lOde julho, de 1'952.
Artur MUller, Prefeito Munlcípal

'

Adernar M. Silva - Escrtt. "S", Resp. pf-Exp. do DEEAS
Alzira M. Malhiàs, Escriturária "O"

Ca8a� fundada em 1918 Avenida Getulio Vargas, 998

JOINVILLE
Tel. 609 End. TeL cJOMA» - Caixa Postal,39

SANTA CA.TARINA

Hermilio Mafra .Cerdoso • Requer licença eons
fruir cerca de sarrafos em frente sua casa.

Arlindo Silveira - Requer licença pare construir
casa de madeire.

Waldemar Gumz • Idem Idem Idem
Waldemar Gumz - Idem Idem Idem
Carlos Walter Iensen - Idem Idem idem

,

Herre Sprung - Idem Idem Idem
r: Edmundo Afonso Barbi - Requer llcença cons-

.rrulr casa de material e elvenaría. ,.
Helmuth Gostemeler _ Requer licença par

Pelo comparecímento dos srs. acionistas, des-

construir casa de madelra. l
a

de já agradecem,
Ottomar Keesemodel - Requer licença pera efe

tuar consertos e reparos em sua casa.
Oscar Dornbusch - Idem Idem Idem
Cerlos Hardt - Requer licença fazer reparos e

pintura Interna e externa em s/casa. ..------------------�

Alberto Bauer - Requer aprovação de planta
BC.pera uma casa de madeira. azar arlocaLeopoldo Mahnke - Requer licença pare colo- ,Autorisa desaproprleção de terreno.

cer um degrau em sua casa comercial. Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 30: Artur Müller, Prefeito Municipal de 'Jaraguá do
,

Francisco Modrock - Requer licença pera co- Sul, no uso de suas atribuições.
'

merciar por atacado com artefatos de ferro e metals ' Faço saber a todos os habitantes deste Muni-

Regina Brauling ., Requer licença para efetuar 'Recebeu o maior Calçados em geral cíplo que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
pintura Interna e externa em sua casa.

' a seguinte Lei:·' •
'

Affonso Langhamer - Requer licença para efe- stock de - camisas - ehe- Art. 1. - Fica o Prefeito Municipal autorizado
tuar pintura externa em sua casa. a adquirir em ajuste amigavel ou desapropriar ludl-

Guilherme Schotmau - Requer licença pera te- BOLÇAS PARA péus - cintos _

cíalmenre, lIS seguintes área de terrenos sitos a Rua "

zer modificação numa das depenndencíes de sua casa SENHORAS
Benjamin Constant, nesta cidade de Jaraguá do Sul

Iuvenal Maizer � Requer licença pera remover suspensórios - caro e destinados a uma yia püblíca»
uma casa, I

1. _ De João Kowari e sua mulher, um terre-
Adolfo Eiseier - Requer licença para demolir e artigos para telres _' roupas feio no com d área de 214 metroe quadrados, fazendo

uma casa. frente ne rua acima citada, com 2 mettos e traves-

Alb�rto Franke - Requer licença pera mandar presentes. tas, etc. são dos fundos com igual metragem em terras de
construir mausoleo na sepultura de Guilherme Franke Alfredo Barrel, extremando de um lado com 107

Frederico Bartel - Idem Idem Idem de Célia metros em terras de João Kowari e no outro lado
Planinscheck.

'

.

- Preços' sern concorrência;
cOIJI igual metragem em terras de Hermann e Erwl-

Frederico Barrel', Idem Idem Idem de ßeníe- NADA CUSTA, TUDO VALE I no Brandenburg; ,

mim Araújo t

•

,

Façam uma vtstta sem compromisso. 2. - De Alfredo Bartel e sua mulher a äree
Edgar Maul - Requer Alvará de «Hebtre-se». J ' de 100 merros quadrados, fazendo frente com dois

, Bartel Irmãos, - Requer trensferencla . pare seu ----'- ----__Ii metros. ein terras de João Kowari e fundos com

nome sobre Olaria, adquirida Guilherme Bartel. igual metragem em terras de ßertoldo Barrel, exrre

Leopoldo Stahl - Requer rransterencte pera 'seu ;e::mgg;� 1&�)Jtt§t�� mando de um lado com 50 metros em terras "de
nome dos impostos sobre estabelecimento comer- � r!@ Alfredo Bartel e no outro com igual metragem em

cial, adquirido de Vva. Martim Stahl. '�::::::::::::, II U ., • S ,::--::::::::', terras de Hermann e Erwlno Brandenburg;
Krutzch Irmãos -_ Requer transferencia pera seu � FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

( � õ.) - De Bertoldo Bartel e sua mulher, a area

nome do imposto sobre Olarlu, adquirida de Lauro ii Laranjeiras, Peeeguelros, Kakiseiros, Maciel- de 202 metros quadrados, fazendo frente com dois
Meier.' � rai, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, DahUas. Ca- metros em terras de Alfredo Barrel, e travessão dos

Gerherd Schäffer - Requer transferencia .do �, mélias, Coniferas, .Palmeiras, etc., etc. fundos, com igual metrÇlgem em terras de Walter

imposto sobre caminhão de carga .vendido a Caro �peçam Catáloc;o lustrado _ Leopoldo Seld.f _ coruPá� Bartei, ,extremando de um lado com '101 metros em

'jos Schäffer _

' terras do mesmo Bertoldo Bartel e no outro lado

Wolfgang Weege • Requer transferencia de im- ������� com igual' metragem em terra� �e Herman e Erwino
posto sobre automovel particular, adquirido d� , Brandenburg;

"

Firma Industria e Comercio W. Weege S/A.- ;i!K;ie�ewrrmC5PTt,!"!!KW'm��;i!)f;ie 4.) - De Walter Bartel e sua mulher, a área
Erwino Schiltze- - ,Requer licença para estabe- .I')�.I.��� ��caa\.I'R.I. de 200 metros quadrados, fazendo frente com dois

lecer·se com uma pe.quena oficina de concertos de

'·1'
..� �

\

'·1'
..�

metros em terras de Bertoldo Bartel e com igual
bicicleta Erv,ino

.

Braode-oburg metragem no travessão com a linha ferrea, entre

Despacho - Deferido terras do mesmo Walter Barfel e as de Hermann e

Henrique .Pedri - Requer licença para concertar L I Erwino Brandenburg, com a metragem de cem (tOO)
uma cerçll existente na frente de sua propriedade. I '1111

- Ra metros;
'Frederico Bartel - Requer licença para cons-

;J
� 5.) ...:... De Hermllnn e Erwin,o Brandenburg e

fruir um mausoleo na sepultura de Joaquim Eduardo
,
SMOIi

e.'
j lazeadas, IOD(l88, �

suas mulheres, a área de 1.790 metros quadrados.
Teixeira_ -----L. fazendo frente na Rua Benjamin /Constant, com 5 ,

Irmãos Maas - Requer transferencia de imposto ete. ' metros, travessão dos fundos com igUal metragem
sobre serraria, adquirida da Firma Ricardo Gumz., em terras da linha férrea extremando num la.1o com

Roberto Butzke - Requer transferenciö de im- os terrenos descritos sob. o n. 1., 2., Õ. e 4., com

postos sobre Bar e Restaurant€, adquirido de Au· 358 metros e no outro lado com as de Herm�nn e

gusto Hein.

I
Erwino Brandenburg, com igual metragem.

Despacho - «Sim»

'Estrada- I t-a-'pocu'
Art. 2. - Fica o Poder Executivo autorisado

) Bayer & Bachmann • Requer certidão da baixa a abrir' o crédito necessário para cumprilJ1ento des-
do imposto sobre um çaminhão de passageiros. ta Lei.

Despacho - ('Certifique se» � � Art. Õ. - Esta Lei entrará em vigor na data
Evanira Klug Pereira - Requer um ano dt: Ii- ri Jaraguá do Su � . Sta. Catarina EI de sua public�ção, revogadas as disposições em

cença para fratar de assunt08 Dlirticulares.

I I
contrário.

'

,

Despacho' - «Lavre-se Portarialt == -,

Prefeitura, Municipal qe_ Jaraguá do Sul, 10
Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Municipal FÁBRICA DE BANH� E SALSICHARIA ?e Julho de 1952.

de Jaraguá do Sul, 10 de Julho de 1952. Artur Müller - Prefeito Municipal
ADEMAR M. SILVA íiii1���n���f;i�i11 Ademar M. Silva. Escrt. "S", Resp. p/-Exp. do DEEAS

Esc._ eS», Resp. p/Exp. do DEEAS LilA .

� f;i�iJ I Alzira M. Mathias - Escriturário "O"

\

Pelo presente edital ficam convidados os se-

nhores acionistas desta Sociedade Anonima a se

reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na

sede da mesma, a Estrada Blumenau, Km. 4, as

15 horas do dia 28 de Julho p.v., para apreciarem
a seguinte ordem do dia.:

Nomeação do novo diretor comercial pelo
Oonselho Fiscal;

-

Assubtos de Interesse imediato da sociedade.

L E I N. 1 8

fMOOOOOOOO�OO ' '- " '

- OOOO�OOOOOO
���OOOOOOOO�OOOOOO��OO��t,�ooOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO���OO

,

'

,

' 0000
_ '_11'."'." ,."'_'''_'''_''".,"_, '_"'_"'_10'_"'_"'_'"""'.'='."'_'''_' '_'DI ...... _ ",_"

�...J O R G E M A Y E R. L E S. A.

1-
C Om ér C i (>

e
Atacadistas �.

.I_IU_II.I_II, _111_ ''' __11' __ I_II

Compradores de ,produtos colo'liais em irande escala

� Importação e Exportação , 'I
Im�

de Secos e molhados, Armarinhos, Ferragens, Louças'e Vidr'os, Conservas,' Perfumadas, Papelarias, etc.

�,� ....���OO�
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CORREIO DO POVO
.

SEXTA FEIRA, nIA 25-1-1952

vitimadas ":.I�' no

Blumenau
Edital de Protesto

-

Repercute em Londres-
, Faço publico, que se acha em meu cartório ro�oL�:�:r!�erific���:; :�r a'::'eonx�:���� dOp��� a atitude do Senadorpera ser protestada por falta de pagamento na data do na estrada Blumenau- Grande, além de 'Gaspar,

vencimento Uma Nota Promlssõrta no valor de CrS Gaspa_r, no qual perece- registrou-se o fatal aoí- Ha'milton Nogueira8.130,00 (oito mil, cento e trinta cruzelros) em que ram seis pessôas. dente. Ao descer" uma
é devedor JOÄO KARGBR e 'Credor ALEXANDRE O desastre ocorreu ladeira, o motorista per- RIO, (B.J..I) _ Do todos os meios polonetiAAKE, e como o devedor reside fóra desta Co. com um automovel de cebeu um grande eamí- Ministro Negócios

. Es- zes no exílio. Seus' écos,
marca, pelo presente o intimo pera no prazo de rres praça desta cidade, dirl- nhão que vinha em sen- trangeiros, do Govêrno que p�netrar am na Po
dias pagar ou dar as razões porque não o faz, gido pelo motorista tido contrário. Tentou polones no exílio, com lonia oprimida, toramficando desde já notificado do referido protesto si Francisco José Sombrio, desviar o veículo, mas o sede em Londres,' o se- uma fonte de conforto e
não o fizer. .o que transportava para terreno esoorregadio, em nador Hamilton Nogueí- de encorajamento para

a localidade de Ilhota virtude da chuva, que ra vem de receber a todos aqueles que sofrem
os componentes de um caiu pela manhã, impe- seguinte carta: sob a dominação oomu-
conjunto artistico, com- diu o Sf'U intento, tendo "Londres, 5 de Junho nista e estrangeira.
posto de .quatro 'hemens o automovel ido se oho- de 1952 _ Senhor ss- Fazendo-me interprete
e duas moças, que atua- car violentamentamente nador Permita-me dos sentimentos reconhe
vam no "cast" da Radio contra a frente do ca- reunir algumas linhas cidos dos meus .compaCiube de Blumenau e minhão reboque. Logo ao testemunho de reco- triotas, desejaria poder

mOO�,OOOOOOIOOOO�,�mm que se dirigiam á Ilhota após o choque, houve nhecimento do Prosiden- exprimir a V. Excia. a

2Z:S ��
afim de realizar um uma explosão no tanque te da República, que t'e- nossa sincera gratidão

� "show" numa' dominguei- de gazolina do "Pontiae", nho o prazer de fazer por essa prova' resplan-;' Para ,,� ra. Eram os seguintes os que foi imediatamente chegar às suas mãos, decente de amizade pela"

� passageiros'=do veículo tomado .pelas chamas. Os
por in termédio do coro- Polonia e pela corajosaSeguros em todos os ramos 00 sinistrado: Oswaldo De- seis infelizes ocupantes nel Kara. defesa do seu direito �- � witz, de 19 anos, soldado do carro pereceram, to- O eminente discursolliberdade e à indepen-00 procure" � do 2 o RI.; Bento Vitor dos vítimas de ferimen consagrado a Polonia, dência..�

_ 00 Dias, de 23 anos, comer- tos produzidos pelo oho-
que o sr, pronunciou no Queira aceitar, S�nhor00 G R d If F· h

. 00 oiante nesta cidade, ca- que. O único sobrevi- Senado, a 1. de Abril, Senador, as garantras da
00 •. O O O ISC e r 00 sado; Mário Antonio vente, Erico Gonçalves, foi comentado com a minha. alta considera-
�� " '�� M�ria, de 24 anos, casa- foi atirado para fora do mais viva satisfação por ção".
�������.�Im����m:zw.m:z�� do, Erwa Go�çalves, de automovel, ficando desa
��2Z:S����I§!���l'mm��m 17 anos, solteira e AI- cordado numa valeta ao II��������������������II

mery Souza Cunha, de lado da estrada.
15 anos, solteira, todos \ .

mortos no acidente e Sómente ás 19 horas,
Erico Gonçalves, de 21 o acidenta registrou-se
anos, solteiro, que mila- cerca das 14 horas, foram
grosamente escapou da removidos para o Hos
morte. Faleceu, tambem

I pital "Santo Ántonio"
o motorista, Francisco desta, cidade as vítimas.
José Sombrio. Cinco delas estavam mor'
O desastre teria oeor- tas, _ tendo Mario Antonio

rido da seguinte manei- Maria falecido momentos
ra: o automovel de pra- depois de ter dado en

ça dirigido pêlo moto- trada -daquele hospital.

I rista
\_ Hombrio, seguiu O sobrevivente tambem

para Ilhota desenvolven- foi internado, com feri
..... � do grand� velocidade. mentos leves.
..� _............ ---------------

Seis 'foram
de

desastreA

pessoas payoroso

Iaragué do Sul, '18 de Julho de 1952.

HILARIO ALIDO SCHIOCHET
Escrevente lurarnentado no imp.

do Tab(>liâo

'Atenção
Por motivo de mudança, vende-se nes

ta cidade, uma casa de material bem eon-

fortave!. '

.

Vende-se tambem uma otícína de con

sêrtos de bicicletas e loja.
Mais informações à rua Marechal D.

da Fonseca, 368 em Jaraguá do Sul.

Contabilidade e Serviços Comerciais
,

- em geral - Achtung
'Umaugshalber, wir ein konfortables

Steinhaus am Platz verkauft.
Näheres in der Rua Mal. Deodoro. da

Fonseca, 368 Jaraguá ,do Sul.

RUA MARECHAL DEODORO. 204

JARAGUA DO SUL

....

1�11®!@)®T@®i®®r@)�@!@)®!®!!I� AV{Í! MÃE! fiLHA!
(® I H dt � TODAS DEVEM U_SAR

'� Car OS ar··� fLUXO-SEOATINA·1 I I I. (OU REGULAOOR VIEIRA)

III CASA COMERCIAL A VAREJO II � .

A MU�ER EVITA"' DORES.
@. "

' � I ALlYlA IS CaUCAS UTERINAS
(@ F dA" h @ EmDt.,a••• com wantapm p�a

I.
azeD as, rmarlD es,

�.
tombQter a. Irr••ularidades das

L 'U�8G periódicas du senhoras
ouças, It Calmsnt. 41 I.,ulador de••a.

I I Secos e Molhados, etc.·� ftJn96••

I.'
- AÇOUGUE - \,�. F�UXO:,SEDATINA

,

pe••• ata compro,.«1& .'Ic'e•••
Rua Qúintino Bocaiuva n. 1551 multo r.c.ltada. Deve ••r u�_

@ � com eonflcnça

(@ JARAÇiuA DO SUL - S. CATARINA � FLUXO.SEDATINA

;111®i®®i®®i®��®.i@®i.®II;� DCONTRA.-SB E. TODA P�RTß

_

Celso
I , DESPACHANTE ADUANEIRO

,

sÃo FRANCISCO DO SUL ..:. Santa Catarina
Cl\ixa Postal 35 • End. Tel••BRANCO•• Telefone, 103

Rua Babítonga, 23 • Edificio Próprio

Despachos de import�ção .do extrangeiro e por �abota��m,
exportação para o exterior e dentro do pais, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços
junto a alfândega de São Francisco. do Sul, são execo�a.
dos com pontualidade e pr�steza, dlspon�o 'para �te .

fim
,

de uma organização perfeita com es<;rlt6no e técnicos,

Dispõe de páteos para depósito de madeira 'junto ao qua
dro da Estação e IIOS trapriches de embarque da Ponta
da l ruz bem como armazem para depósito de mercado
rias em 'geral, junto aos trapiches ..t� embarques na cidade.

\
,

�JUll:lt��m������m;g;�)I.l'III�'�}']äTWA{�.��
� Fecularia Rio Molha S.A.·�

Estrada Rio Molha,
-

.
\

Jaraguá
.

do Sul

'Compra qualquer' quantidade de

-, Aipim. e Ar(Jlufa .

ri . � � . �
�'���mfl�W;4GX�M1�fiMmi(NI!g������D���� ,

"..Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SEXTA FEIRA, DIA 25-7-1952 -

É b Serviço de Fiscali
zação da Fazenda

r'

.
. :

cancer o maior· � Bar e 'Restaurante'�
flagelo da Inglaterra "t1l::.'M' L. , �.,..�::.,�=,�." ! . o �1! ��sc.li.

"Assustador o
..

d· d rtalid d t b
\

d f
'

. zeção da Fazenda leva
m Ice e mo I a e en re os que a usam o umo

ao conhectmento dos

GENEBRA. -- Um I Pàís de Gales, em com' na proporção da quanti_ll� PONTO DE ALMOÇO E JANTAR .

��:ioCOs���uin���d�� im;
estudo especial dado aparação' com 84,2 em dade de tabaco- eonsu- 1:

:•.:> C
'publicidade pela Organi- 1902. mido. Essa possibilidade g II11I1 d�n��n����� �ueb:��:��

: zação Mundial de Saude, Diz o estudo que hou- pode ser aproximada- 1: : Estadual n. 216 de 12 de
organismo dependente ve um' aumento espeta- mente de 50. vezes maior t� Bebidas nacionais tl estrangeiras, Do- i fevereiro de 1952, que
das Nações-Unidas, diz oular de mortes ocasio- entre os que fumam de : • d

-

d
que' a Grã Bretanha tem nadas pelo cancer dos 25 ou maís cigarros por�:

ees, . Conservas, Galinhas assadas, : I !rata. _a. renoveçao as

• - :' lDscrlçoes pera o ímposto ,

o mais' RIto 'indice de pulmões nestes ultimos dia, em comparação com : churrascos etc. Comidas quentes e : citado, os tnteressedos
mortalidade do mundo, vinte' anos, particular os que não fumam. :

f· I h : deverão procurar a Cole.
causada pelo canoer. O mente entre os homens. 1: I nas a qua quer ora Café.

: toria Estadual a-flm de
'estudo salienta que o Segundo tais estudos, I f� : receberem' as necessárias
cancer causa atualmente O estudo cita os re· aumentaram de maneira

I: Servem-se marmitas �, instruções. .

muito mais mortes. do sultados em 1950 sobre significativa desde o oo- : �l Iaragué do Sul, 15 de
que em comparação ha os casos de eaneer dos meço do século a morta- � j .

Ih d 1952
50 anos atraz. pulmões pelo Conselho lid,.a.de causada pelo can- h .

Rua Mal. Deodoro da Fonseca '183 :) JU o e .

de Investigações Medicas cer dos orgãos genitais�:. '�l EDUARDO VIRMOND
'0 indice de mortalida- da Inglaterra e Gales, do homem e na mulher �� Iara ud do Sul San.ta Catarina: Fiscal da Fazenda da

de do cance.r e o�tros no qual ,se diz que -apõs o eancer do seio ataca �� . g. _ � SOa. Zona.
tumores malignos e d.e \os 4? ��os de Idade a ge�almente as pesso�s ó .:,:. '!..�::: o.:;. ,� .c:.:. :

; 187,2 por dez mil -habi- possibilidade de enfer-I maiores de 70 ou mais ." rf'::::-'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1i
. tantes . da Inglaterra e mar de cancer aumenta' anos.

.

....___.__.----.� �_ ii -Tome o saboroso ii

'·�-�-�-�-��-��-�--·I� Farma'cl"a Cent'ral �HCAft 'OlUER H
,,---�-----------------------�--Ü �

, .

.

. � ii
.

. ii

II ti os Rud Sack II � DE. HAJII!ER.l-'.:IILANN dt CIA. ][,lrDA. � ii ii

II ARADOS JAHAGUÁ em 9 '::Odelos �iferentes a II � Rua Cei, Emilio , Jourdan, N. 62 - Jaraguá do Sul - �. C. �, �:::::::::::::::::::::�,::::::::::::::::::::::::::::::JJ
'I"

.

sua disposição ,I,' ! Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, � Artigos' para preseDtes.
" II

a disposição do distinto público, apresentando � em geral, sempre nOVI-

serviço criterioso e Preços M6dicos �
dades.

" II .---__..,.-.-..._______...........,....__....
CASA REAL

',', ,',' �:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::;::::::::.::::::::::::::.:::::;;::::::::::::::::::-.:::::::::: ::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::��
t t � ._

II 1111 Empr. Sul Brasileira de Eletrecídnde S.A: II
II ' 'II li' :M:ArRIZ: JOINVILI,E

.::.;::':.;::.:.II n II Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:

,� 'I :: Uma linha completa de motores nacionais e. estrangeiros de alta e baixa

ti n II rotação, Je 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos." APARELHOS QE MEDI- ii

!I ,� i
.. ::' ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: A.RTIGOS ELETRICOS .1;.;, PARA O LAR. Sortimente compléto ê variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO.

n II li OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO) em geral para instalações de !....I.,� JOSÉ M. MUELLER & elA. LTDA. ,� ii uz e torça de qualquer capacidade. .)

,I . dABAGUA DO SUL _ ,r H. A
_

nossa seção de instalações 'atenderà CGm presteza e qualquer pedido de ii
'II \ , "

. II H instalação de luz e força,'
. ij

........_,�._. ._,._,�._, ._......._,��._,�,_.._.=::._,.,_.�__, ....,....,�....,. '-7::••••••••••,,_ _ __ :::••••••••_ _._ ••••••__ ••••••_ _ ••:$-

�::=::::==:.:::::::::;::::::::::::::::.:.:::::::i·:::::::;;;;;;:;;:;:�;:�:;:;:;:;�:;;;:;;;;;;:;;:;:;;:;;;:;::;�:;;;;;��:;;;;:::;:;;;;;;;::;;;:::;;;;;:;:;;;�;:=��-::�\L • �

II II '

�. �

II S c hu I z, & C i a.' L t d a. II
.1 ,.

ii

I I I I
fi

� �

II Representações_:_�omissões H Comércio II'
II Enderêço Telegráfico «Schulz» Caixa Postal, 12 Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 99 !I
� �
II Jaraguá do Sul - Santa Catarina ii
H H
•• II

H "
li O F E R E C 'E·M'

- li
:. li

� il
.

ii Material para construções - Instalações completas para banheiros - Louça sanitária - Azulejos - Ladrilhos ;,'.1li Pneumáticos e Câmaras de ar - Bombas p, agua acopladas à motores monöfasicos p. luz - Fogões economicos ii

It
- Fossas septicas "Oms' - Cal e cimento - Telhas francezas - Bicicletas alemãs, inglesas e suécas - Baterias ti

i! para Automoveis, Oamínhões e Rádios - Motores Diesel à Oleo crú "Jenbach" - Cobre em bobinas. p. calhas -

ii
, ii Manilhas glazuradas - Ferro em barras para conatruçâo e oficinas -' Conservas - Canos galvanizados e de ii
ii chumbo para agua e esgotos - Máquinas para cortar forragem - Pregos - Portas e grades de aço para ii

::;,' enrolar - Completo sortimento de parafusos de fenda p. madeira - Vidros para vidraças
'a1:.1

ii Secos e molhados em geral; etc. etc. :I

� �
li Concessionários autorizados e distribuidores dos seguintes estabelecimentos: li
.1 Jenbach Motores Diesel SIA. - Rio de Janeiro �!

_ li! Dicosà SIA. " Curitiba - Açucar :.;.1
.

\ Industria de Pneumaticos Firestone S/A. São Paulo

'1,1 Eternit do Brasil, Cimento Amianto S/A. São Paulo, IIFabrica de Biscoutes "Esperança"

::...:�:
....
:i Werner Garni, Industria de Ladrilhos " Blumenau "

. ..!!.:....:�Cia. MercantílJoínvilense - Ladrilhos ,

:i Keller & Cia. Ltda, - Joinville . Fossas' "Oms" e artefatos de cimento ii

!! Pinatel SIA. . São Paulo . Manufacturas - metálicas II
ii ,:

�:::::::::::.-:::�=:::::::::==:::::::::::::::�:::::::::::::::;:::::::::::::::::::-.::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::=:::::::::::: ::::::::::::::::::::::= .::::::····::::::::::::::=:::::::=:::::i:::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_.:::::::::::::::::::::::::;,::::::::::::)
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FRACOS E ANÊMICO$ I

OORREIO DO POVO SEXTA FEIRA, DIA 25-7..,1952 -

••• IU•••••II •••'1••

Pedio e
Sociedade Esp. lpíranga] PROIBiÇÃO

C 'I '
I,

-
Oi,

' Proibo terminantemen-
,

, '.a r ,a, At:u�embl�ià G�r�J Extraordinária' .te a entrada de pessoas
,', PelO' presente' ficam' cohvldadõs os senhores em minhas propriedades,
sócios desta' Sociedade Esportiva, para a A15s'em- sita$, em �stradaB
bléla Geral Extraordinária a realizar-se no dle 5 de Schroeder, Braeínho e

Agosto às 20 horas, no salão de sua Séde Social, Braço do Sul, aíím de
sito à Rua Cél. Procópio Gomes de Oliveira, af�m caç�r. ou.outro.qualquer
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. mot�vo. ,

b'li\ ,1. - Prestação de Contas - NB:0 me responsa 1 ..

2. - Eleição da nove diretoria. zarei pelo q1!e ,possa
3 . .,- Assuntos de Interesse social. acontecer aOB Intratores.

Iaregué do Sul 23 de Julho de 1952 Estrade Schtoeder,, '
.

14/7/52.
CILIO NICOLINI � representante

Paulo Roberto Gneipel

Po, AL H'ETO

Quando eú, Ilmpeve a maioria dos ingleses. Isso
mesa do' g�re'nte; .nunce si tlvessemos escapado
pensei que eu chegaria a dos bombardeios ale-
ser um dia o gerenre..� mães...
- Eu .me lembro das - Mas podia não ser

noites que V. passava na Inglaterra ...
estudando. Queria ficar - Sim, e seria ainda
de luz ecesa, e eu não pior. Porque na Inglaterra

,
,Eu tambem sou feliz, podia dormir. pelo menos ainda há ll-

, 'i�Clara. l Mas confesso 'que herdade. E si tívessemos
nâo sei bem .e que atrl- - -Mee melhorou ouan- nascido na Polonia e �'_IJIfJfrI_mfifht.�IIIIIIIIIfifhlI1.�IJtrlIII.,••,.lllfiMilIIIIIIIlfitt"� ----------
buir nossa felicldade. Se- do sait�os' da pensão e fossernos governados' por :Irão as nossas qualldades consegurmos um aperta- um marechal russo? Ou [ L' -I hlpessoais? Ou será mes- !'lento de duas peças. V. na Tcheco-Eslovaqula,

e'l'
í11il

, ,I!U P rI!e.mo, como V. diz, o ca- la pera o quarto de dor- tlvessemos de enfrentar. ' oi

minho que seguimos, a mir e, eu podi.a ficar es- a policia secreta e, com-
.

,

orlentação que: dernos á tudando na salinha. partilhar nosso lar com .

nossa vida? - Eu dor�ia lo�o. estranhos? Tudo 'qll�, V. S. desejar
- As duas coisas, Também, depois de OItO - Ou ne Corea. Pedro, _ comprar 'encontrará na

Pedro. A nossa orienta- horas de pe,_ ,vend�ndo poderiamos ter sido mor- J, , OASA LEUTPREOHTção e as nossas qualida- melas no baleao, eu ainda tos por um avião russo?
des. A nossa tolerancia. tinha que fazer o' jantar

.

Eu tolero os seus defel- pare nós dois. ficava tão - Sim, Clara. Si ti-
tos. como V. tolera os cansada que dormia dum vessemos nascido num,

- meus. sono 8Ó, como uma mar- país comunista ou já es-
_,.. Mas só com role- mota... tariamos mortos ou se

rancla não terlemos ehe- -- Sim, foi duro. Pina riamos desgreçedos; Por
gados onde estamos. V� ambos. Mas o nosso :ra- isso, querida, eu digo
se lembra como' começa- ba!ho rendeu.. POFl�SO que quem fez e faz CI
mos?,

I
hole temos esre velhice nossa felicidade é o nos-

, Si me lembro t tranquila, feliz. so querido Brasil
Quando casamos, V.' tl- - Pois então foi o

.

nhe 20 cruzeíros no bol- nosso trabalho que' nos�� �_M_IWso... deu felicidade.) Cure seus males e poupe seu
- Vinte mil reis, Cle- -\ Sim, Clara, foi. foi bom dinheiro comprando na-

ró! Naquele tempo não o trabalho. foi a nossa . tr������Q����ta-:���I8\Y@) ..

havia cruzeiros... E 20 tolerancia. O caminho do FARMACIA NOVA ���;'8'\�i�m��;'8'�;'8'�.'8'��.��:���':'�.'8'�;.'8'�n,l ®@mil réis era dinheiro. dev,:r. E foram as nossas de ROBERTO'1'tl BORST.

�
Tosse, Asma, Bronquite, Rouquldao, e ·,Resfrlados

�- Bra dinheiro mas quelldedes. A noese tele-
• •

'

.

ßPßRflHß ftf�PIRnlnftlO
..

c' �faos. �h��o�imP��a se�!� ���diaCI��as����m:Ci�:lto�: :�:���ed�f�::��r����ti��:i" '

TODAS AS, MOLÉSTIA.S D9" 'u U
na a dona da pensão me de t�do, eU agora com- ,gos a preços vantajesos : @. Encontram alívio imediato com o, uso' do ,�
disse: "Si o seu .marldo preendo que foi o Brasil. Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua � I

.

á, l' �
'não me pagar.' até ama- - O Brasil? Como ����.. (ii)), n e O � P a r v e --r. ;nhã, Vosmece e' ele vão assim? � • �

ter que ir dando o íore l - Clara�. V. já I?�nso� Blclcletes pare homens, (@pIß,-IOrilldOn'nU,-noPOloIOnC'O',

daquf...", o que serIa de nos SI e senhoras de proceden- � I: I: L,E I:.sl: �
- foi quando eu ar ti\lessemos nascido em cia Sueca - Alemã' e �

" �ranjei aquele emprego no outr� pa,
ís? Si tiyessemos H.�landez tem para pronla ;'�, O PEITORALMAI§ CONHEUIDO NO BBAStL léBibanco.' Tinha que fazer naSCIdo na Inglaterra, es'·' entrega a Casa Real �

• ' • • • • • • • • • • � tetoda a Iimpesa sozinho. tariamos pobrés como a defronte ao,Cine Buhr. i(®@l®®l®®.i.®@l..®®l®@i®��®i.®®l®®.i..®®.i.®@,a

- Clara, V. é feliz?
- Sim, Pedro. Sou fe-

liz. Hoje que completa
mos 40 anos de casados
eu : comprendo que V. e

eu trilhamos o caminho
certo. O melhor caminho.

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
','SILVEIRA"

Imprapdo _ ÚÜI ..

Toss..

R.lfri.4_ -

como: Chapéus, Guarda-chuva, Casemi
ras, Linhos, Camisas, Gravatas, Meias,
Pijamas, etc., tudo enfim é encontrado
na Casa Leutprecht, pelos preços mais

• camaradas da praça.

Bronquit..
E.crofulo••

- ConVlI,escenç••
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR Da SAÚDE.

Concede-se descontos especiais
Rua, Mal. Deodoro da
Fonsêca _,_

JARAGUÁ DO SUL

��

.rA ii TO, J A R A G U Á S. A. � I

',;,�
, Indus·tpia e Co�épcio

r Rua ••w8ch_. Deodoro 'd... Fons.ca

I' "ara.uA do Sul ' Santa' catar.� a'

'00 Estoque permanente de peças para:
"

,

,Ford, Chevrolet, International Bombas de ar Materi2l1 para con-
, ,

fecção de juntas de todos os tipos Rolamentos diversos Metal

patente para encher mancaes - 'Folha's ,de s�rra para aço e ferro

Correias) p"ara transmissão, e, refrigeração Bronze 1- Estanho e

Artefatos de Borracha Molas para Automóveis e Caminhões de

diversos tipos. - Parafusos e p\orc�s de todos os tipos' e tamanl\os -.

r ,

Mo!as de Tensão e pressão, (suécas).

, r

,

-'1'

,
"

,

Executam-se consertos e reformas completas em Automó=
.

.'
�

/

vei's, Caminhões c.om perfeição e prestesa a pr�ços razoáveis,
I

Solda _ Elétrica e" à, � ,Oxigênio'
\,

� ,.';, ,- .-, �'"

Sob direção de pessoa,! ço�petente
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Santa Catarina

I

Ao lado da Caixa Econômica

BtU.EIA'

Instituto de

m��Z - �[�in�� - �aril.� �ar�anta
do

DR. ARMINIO.TAUBES
Formado pela Faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
Professor Oatedrático de Biologia da Es

cõla Normal Pedro II
AliJsistente do Professor David Sansan '

Chefe do Serviço - Otorino do Centro
Saúde de Blumenau.

--=:::=--

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DAS'

Molestias de Olhos - Ouvidos -

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

Qua.lquer Tratamento da sua

Especialidade.

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

--==--r

Gabinete de Raio X
APARELHO MODERNO SIEMENS PARA

DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE
'

DOENQAS DA CABEQA.
•

\
--====--

Gabinete de Fisioterapia
BISTURI ELETJUOO (para operações sem

sangue)
ONDAS CURTAS (Ultra term Siemens- /

.. modelo 52)
INFRA - VERMELHO

AEROS'ÜL (Aparelho inglez
para nebulísação no tratamento daß sinu
sites ssm operação). Eleetroeoagulação.

Diafánoscopia etc.
'

_'-==--

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

PARA RECEITA DE OOULOS E
RESPECTIVO CONTROLE
DAS LENTES RECEITADAS'

CI VERTOMETR}A.

--====--

Gabinet de Traumatologia Ocular,
EXCLUSIVAMEN'TE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS-EXEOUTA PE
RICIAS-OONFECGIONA LAUDOS E

DESMASCARA SIMULADORES.

--==�--

Hopapi()':
O Instituto, funciono �e IMn�a e a lor�e\
Rua 15 de Nov., 1135 - l' andar

TELEFONES: '

INSTITUTO: 1232
. RtStDENOIA: '1461

�---------------------------------------

ESTATUTOS
"Bôa Esperança"da Sociedade o'esportiva e Recreativa

I
,

Dos Sócios: '.' IArt. 4.' -- A sociedade compor-se-á de um

I'
número ilimitado de sócios dela fazendo parre os' Rua Mal. Floriano Peixoto, 40
maiores de 18 anos, que gozem d .. bôas maneiras, "-

devendo a sua admlssão ser solicilada por escríro .

!�------------e com a indicação de 2 sócics quites. Ffca
reser-, PREQOS MÓDICOS;

vado á diretoria o direito sôbre a admissão ou não
ao quadro social, com direito de recurso a primeira " SERVJQO GARANTIDO
assembleia que ee lnstelar, Será considerado sócio,

1todo aquele que tiver sido admitido pe'e diretoria, e:
---�---.__.,....-----

que tiver sido admitido pela diretoria, e que tiver _dO n n, .0 -- nIl ·ar .-
-- -- --

pago. a jóia, a mensalidade, submetendo-se aos pre-
- a c tFtt. e.. - - -

sentes estatutos e demals deltßerações. É dever e ... I _=.direito dos sócios, pagarem pontualmente as suas
contrlbulções, frequenter 'reuniões e bailes sociais,'
votar e ser votado, assim como zelar pelo bom no-
rne da sociedade.

Art. 6.; - As assembleias serão ordinárias e
extraordlnéríes: ordinárias serão aquelas convocadas
anualmente, durante o mês de junho, em que se

tornarão as contas da diretoria, parecer do comitê e

eleição do novo corpo executivo da sociedade; ex

rraordínértes, serão aquelas, sempre que convocadas
pela dlretorla ou por 2/3 de sócios quites, em que r������se tratará de casos inadiáveis' e de ínrereeses lme-
dtétos da sociedade, As suas convocáções serão

A O E I R A Safixadas na séde social, com uma antecedência de �Mi·oito dias. As assembleias funcionarão:- ordinária, }
.

em primeira convocação .corn 1/3 de sócios quites e

� =11===============rI,;=em segunda convocação, meia hora após, com PABA CONSTRIHÇÖES
,qualquer numero; extraordinária, em primeira .convo-

cação com 2/3 de sócios quites e em segunda con-

vocação, mela hera após, com qualquer numero de
sócios quites. � ,

Disposições Oerais: }
Art. 6.) - Vs' presentes estatutos são reformá- �

veis tanto nos seus fins como nos módos porque é }
administrada, uma vez se manifesJem favoráveis, em )' Agro Industrial
asst>mbléia geral extraordinárid, dois terços de �ó }

-

,

cios quites. .

� Retorcl·da Ltda'Art. 7.) - Vindo a sociedade possuir menos �
_.

de cinco sócios quites, dissolve-se a mesma Je ple- • ._

no direito, devendo: o seu patrimônio, pelos s,?cios Bibelrao Grande do Norte
remanescentes, ser Jßcorporad� eil! ou�ras socl�da-

BM JARAOUÁ DO SUL _ CAIXA POSTAL 19
des, que se proponham a fms IguaIs ou seme-

�
, ,

Ihant�s.
.

Art. 8.) - A sua primeira diretoria fica COI1S- ��
,

Jaraguá do Sul
tituida pelos seguintes: Presidente: Bruno ßesecke,
brasileiro, casado, lavrador: Vice-presidente: Leopol
do Hadllch, brasileiro, casado, sapateiro; 1 . .se��e
tário: Affonso Stricker, brasileiro, casado, operano:
2_ Secretário: Ingo Klitzke, brasileiro, casado, co

merciante' 1. Tesoureiro: Wigando Francke, brasi
leiro, ca;ac:lo, sapateiro; 2. Tesoureiro: Erwino
Brandenburg. 'brasileiro, casado, comerciante; COf!'i.tê:
Albrecht Gnewuch; brasileiro, casado, operano:
Henrique Behling, brasileiro, casado, lavrador, Hel
muth Lltpadel, brasileiro, solteiro, -Iavrador\., e Oscar
Siewerdt, brasileiro, casado, lavrador. Sera coman

dante: Adolfo Schlösser, brasileiro, casado, mecânico.
Art. 9.) - São sócios fundadores: Bruno Be

secke, Leopoldo Hadlich, Affonso Stricker, lngo
Klitzke, Wigando Francke, Erwino Brandenburg,
Adolfo Schlösser, Albrecht Gnewuch, Henrique ßeh
ling, Helmuth Llrpadel, Oscar Siewerdt, Willy Sass�,
brasileiro, casado, lavrador e Adolfo Adam, bresí
leiro, casado, lavrador, todos residentes e domicllta-
dos nesta cidade ele jaraguá do Sul. '

Art. 10.) - Os presentes estatutos foram apro
vados em assembleia geral, de 30 de junho de 1952
e compelirá a diretoria a fazer o registro dos mes

mos, na fórma da lel.
jaraguá do Sul, 30 de junho de 1952.

Presidente - Bruno Besecke
1. Secretérío - Affonso Stricker
1. Tesoureiro � Wigando Francke

Reconheço verdadeira a firma supra de Bruno
Besecke, A Ilonso Stricker e W'gando Francke. '

jaraguá do Sul, 17 de julho de 1952.

Em testo. HAS da verdade.

O Tabelião - Hilario Alicio Scla;oclaet

Da fundação ,séde e fins:

Art, 1.) - A Sociedade Desportiva e Recreati
va «Bôa Esperença», fundada nesta data, reger-se-á
pelos preeenres estatutos e terá por finalidade pre
cípua a prática do esporte do rtro-eo-elvo em suas
várias modalidades, partidas dançantes e recreações
lícitas, além de outras que, forem de Interesse de
seus associados, tendo como séde a bese territorial
do Município de Iaregué do Sul, Estado de Santa
Catarina.

, Da Diretoria:
Art. 2.) - A sociedade será admlnlstrada por

I uma diretoria composta de: presidente, vice-presi
dente, 1. secretário, 2. secretário, 1. tesoureiro, 2.
tesoureiro e um comitê de, no mínimo quatro esso-
ciados. Além da diretoria, haverá um comandanre,
que será eleito anualmente em compéríçêo de tiro
ao alvo. Ao presidente compete edmlnlstrer e repre
sentar a sociedade ativa e pesslvemenfe, judicial ou
extra-judicialmente,

'

fóra e dentro da mesma, elabo-
•

rendo normas de trabalho etc. Ao vlce-presidente
caberá substituir o presidente em seus eventuais im
pedlrnentos e norrnelmenre auxiliará o presidente ne

execução dó plano' de trabalho. Ao 1. secretário
compete redigir as ares das assembleias e reuniões,
expedir e receber correspondência, ter sob 'sua guar
da o serviço do expediente da diretoria, guerdando
livros e documentos etc. O 2. secretário substlrulré
9 1. secretário em seus eventuais impedimentos, au
xiliando-o em épocas normais. O 1. tesoureiro fará
os recebimentos de toda a receita da sociedade, pa
gará as contas autorizadas pelo presidente, escritu
rará o livro "caixa", dando clencíe aos demals
membros da diretoria do estado financeiro e econô
mico da sociedade, quando assim solicitado. O 2.
tesoureiro substltuiré o 1. tesoureiro em seus even
tuais tmpedlmenros, auxiliando-o em épocas normais.

,

Ao comi!ê cabe a fiscalização dos éros da

I diretoria, 'dando pareceres nas prestações de contas
e, de um módo gerdl ceberä a função de mantenedora
da ordem e bôas maneiras deniro do recinto social.

,

Do Petrimõnto:

Art. '3,) - Constitui patr,imônio da socledede
a receita por contribuições, jóias, multas, doações,
os móveis e írnôvels que -vrerern a ser adquiridos e
demals rendas que forem criadas. Os sócios não
respondem eubsldíériamente pelas obrigações sociais;
li diretoria, porém, responderá perante a socíedade
por comprovada .mé- fé ou dólo.

Das Assembléias:

[ílDillhl!iro!
I -

/

Traja-se elegantemente, mandan
do confeccionar seus temos na

Alfaiataria de

Miguel Scbw-aptz

I

•

1
,

Dr. Waldamiro Mazurechen
e.IA 81 lAUBE

Rua Mal. Floriano Q. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
_ Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
_ Indututermia - Bisturi-elétrico ,- Electro-cauterizaçäo

•
- R áios Intra-vermelhos e azuis. I

Aceita-se qualquer pedido
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Como se tratam as rnulhe- Resolvida em�,
I·· t ,. I� :MÉDICO' III

'1 reS entre a gu ns povos par e, a crise I CLiNICA GERAL - C:RURGIA - DOENÇAS

I\ U'I DE SENHbRAS - PARTOS,
A despeíto da severlda- alimentos, ague, lenhal e dUetilicsaarct:as. .corno animais

m·adeíreíra 1,· ULTRA SOM _ Tratamento moderno e efi- •

de com que a sociedade oe bens, que as mulheres to IIImoderna ainda julga. a levem da casa de seus Os Kelghls, da penlnsu ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

mulher '-- não obstante pais. Uma vez casadas, Ia be.canlca, vêem na
.

i Inflamações: Dores reumáticas, artrites,

lum-Ias menlfestações de con- as esposas recebem o pior mulher um meio de fugir' FL,ORiANOPOLIS _ O •., bagos, n�vralgiae,.ciática. Abce�sos, f,urúh,cuIOS, •

srderação e respeito com tratamento e, pela falta ao trabalho. Sr G·· d b II inflamação dos seios, dos oväríos, da prostata.
'bi I

-

d Mas e' .sem dúvida no" o�erna or rece eu
" Afecções da pele, Iístulas, varizes e úlceras re- .-

que as cerca em pu ico mais trivia , sao surra as o s��U1nt� tele�rama.do III beldes. Asma. afecções do estômago, etc... I-- quem compara sua st- barbaramente e têm as Hlndosrão, o lugar onde Sr. Ermelíndo Corbellíne
:.: MASSAGENS ELÉTRICAS _ Tratamento _

tueção com a triste sorre pernas crivad-as í de espl- as mulheres mais .sofrern. representante Estado na I�:: _ .

•
.' ..' d, as Paralisias .COID reativação das funçõesque tem em alguns pai - nhos dolorosissimos. Ainda nao fOI ebolldo, Junt� delIb�ratlva dp •.: musculares e nervosas. .Atrofias, fraquesa íun-

zes; abençoa 110SS0S cos- As mulheres keflrs, alem
e� algumas de suas r�-� Instituto Nacional do Pí- III cional dos músculos em gerál, da. bexiga, or- Irumes atueis, graças aos de suas obrigações usuais
gioes, o c.ostume de quoer- nho.

-1"1':1 gãos d. igestivos, etc... IQuais, ao menos, são em casa, têm que subsri-
d d b

.

b Ih
mar as. vluv9s, nes piras «RIO 9 � Temos a"_'ONDAS CURTAS .. DIATERMIA _, ELETRO-

.

guar a as as aparenclas ruir os OIS, nos tra a os rnortuartas de seus men- palavra do Dr. Manoel. 1"1·1"' CIRURGI" _ ELETRO-COAGULAÇÄO Ie manren-se a mulher co- egrlcolas do rnerldo. Ela dos 'V raa d
-

"
1-\

-,

mo obleto de constante suberítue os bols no arado,
. : ar�as e que a Oexím •.• BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

devoção por parres 'dos porque é mels barata, ne- No Japão _. até ha �celtou /a. pro�osta da III infr-a-vermelho .. � .

-
"

Ihomens cullos. cesslra de menos elímen- bem pouco ternpo _. a Junt� dehberatIv� .

�o::: CONSULT0RIÓ - R u a 'dos Bómbeiros
"

Mão é possivel encarar tação e conforma-se. com mulher que perdia seu sentld,o
da central!zaçao III (Jardim Laum Mueller] esq. Rua 9 de Março

sem vivo mreresse e pro pior tratamento do que marido, tinha a obrigação das vendas garantindo o

iiil das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas
funda compaixão as infe- aqueles animais de enegrecer os dentes e preço rGnum.erador de I RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350
llzes mulheres, que nem «Para isso as compra- respar sobrancelhas e pes- 125 �olares fIcando ex- ,"1·1" Fone 3<15 - ,T O I N V J L L E-S. C. Ipela franqueza de seu se - mos - dizem os homens. tanas . Ern todo o Oriente clusívamente a cargo da-' -

'" '

t
.

f'
-

d
••._._� ·-·:=EI·-I!!!!!IiE!!l·!I!!!!!!!!!I·aElF.EII!Il_!�·Slli

xo, nem pela natural deli- Nada mais justo do que quando, a:t mulheres falam car eira !l .n:xaçao .
os ;:C;Óc::>�C:;::;�c:::;;::.O::::::��� Il

cadeza de seus senttmen- faze-las trabalhar». a seu marido dirigem-se preços mmi os e con.se- O�<:::::O
<==�

tos, recebem o tratamento . Entre os malgaches as a ele como a um senh?r quentemente os agios. O O
Que o senso comum e a mulheres saúdam seus ma- e dono,' Um proverbio Estudam-se os ultimos O �

• §]piedade mals elementar 'ridos, de joelhos, beijando- oriental � decíare que:' �A detalhes da fixação das Dr Julio Doin Vieirareclamam do homem.
.

lhes os pés e es mãos. mulher � como � sa�daha: báses e condições em O •

Supondo que Interesse- Em certas regíõee do se nos incomode; anramo- que tuncíonarä a centra- II fl O I C O
rá a nossa leitoras conhe- Hymalaíe, as mulheres são le tora». li�ação de ven�as_ me- J
cer como é tratada. a mu- verdadeiras compra e ven- Outro proverbio diz: «A

I
diante uma comrssao de

I O'Iher em elguns- palzes.: 0- da: uma camponesa custa mulher é como a serpente representantes dos Es'
ferecemos, aqui, um breve geralmente, quinze a vinte de belo aspecto, pore� t�dos madeireiros pre.si- Ot'esumo dos barbaros mil réis que o pai recebe cheia de veneno». dlda por pessoa m-

, costumes a que ainda es com pràzer. ..', dicada pela cexim. A Otão sujeitas em varias re- Os pais e irmãos, na
Por firn, a mulher deve solução embora não l'e- .

cantos' do mundo. . Nova Zelandia, ao entre- estar sempre de bom hu- solva definitivamente a O
. No interior da Australia gar sua filha ou irmã, di- mor' e reverenciar seu situação dos madeireiros

Oe en!re o elemento indige- zem ao· futuro marido: marido como se fo�se um resolverá a �xportação
na - os homens apreciam «Se não ficares satisfeito deus, sem que se Importe dos atuais excedentes O

Exame fundo de olho para o

O·suas mulheres _ .. princi,. com eid, podes vende-Ia que esta lhe seja ,infiel». ,da produção e consagra- diagnostico e controle de' pressãu
p(llmente �elos serviços ou matá-la. E's seu dono». rá nov'amente O sistema O arterial. Oque pOSSdm prestar.. Quan- Na côrte de Uganda, ".. TOSSEst IRONQUnn, de compensação. Nos Consultório: Rua do Principe 507

Odo se lhes pergunta por não hã outros criados
, H [ T O proximos dias após O AI d C R' hl' J"lQue' tem tanto empenho iEllém das mulheres, que, IH O lUSO 10 conhecer detalhes envia- O

tos a asa IC In - omVI e.

Oein casar respondem que de resto, em quasi todas.a (allVIIRAI rei. ..,afores esclareci- �"',,,_ "

_",O
d· d d �b ·b d Af'

- -:S> GRANDE 'TÔNICO 1&1- _O'
esse mo o po em o ler as' tri us a rica, sao """,=

,

mentos" �===-c::::::=u::=::..::::::=..::::::=oc::>c::::::ac:::::-<:::::o<:>?c:::::::o��

_=========:;:::::===,�:�����,�ii!�� .

das Jaraguá S. A.:
'frW!.W?RN� .

I

, Indústrias·. Re

OLHOS - OUVIÓOS - NARIZ

GARGANTA

R:ECEITA DE OOULOR

TRATAMg�TOS E OPERAÇÕES

I!

uni
Jaraaúá do Sul

Yfufenuess!e� .

Santa Catarina Brasil

Yundaçãa de 9?oc/
Caixa

.'

Postal, 15 -

FABRICA ,DE ES8�N4JIAS PARA �UAL�UER FIM, COMO SENDO PARA: i

'Bebidas sem alcool (Gazosas) ,- Bebidas alcoolicas ...:..... Caramelos e Dôces .:._ Sorvetes - Perfumarias.

FABRI�A�AO EM GRANDE ESCALA DE:

Suco integral de"Laranjas
Óleo de Lar�nj'8, Óleo de Tan�erinha

FABRICANTES D4S SE,GUINTES. ESPEVIALIDADES:
,Óleo de

\

Lim,äo Deterpenado
Óleo de Laranj a' Deterpenado
Óleo de Tangerina, Deterpenado
Extrato de Gua-l'aná Natural, em confor�idade com o que dispõe' o ,regulamento do emprego do

GG\ARANÁ na fabricação dá be�idas. \

.I�IG.I ••••.••••I.llt"Ag ee.llt.es I S81l'1.11t.

���:====:;::========�.I=�===========���Wh1{J
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OORREIO PO' POVO - SEXTA FEIRA, DIA 25-7-1HÕ2

Uso em Câmara Municipal �
Ata da Reunião, Ordinária de 1-7-1952

obrigatorio
da linha

de
.

salva-vidas
do.aviões No primeiro dia de julho, do ano de um mil

novecentos fl cincoenta e dois, pelas sete horas.
na sala do Forum, no edificio da Prefeitura Muni
cipal de Jaraguâ do Sul, I eunidos os vereadores:

RIO - O senador Ivo rendo os seus argumen-I publicados ne Imprense, I gern de salva vidas, tel- Ney Franco, Mar'io' Nicolini, Herbert Schneider,de Aquino recordou que tos, disseram que não era pera ressaltar que o de- vez não' se . verlfícases Adolfo A. Emmendoerfer, Frederico' Curto A. Vasel,há cerca de um, ano, a necessario =«. aparelha-I sesrre foi previsto. Houve I morte. Conclui o orador, Otaviano 'I'issi," Kurt Herbert Hilbreoht, Alfredo
proposlto de um desastre menro, pois o que se .de- alguns minutos, . entre o epelendo para, as JH�.t�ri- Lauge e Gerhard Reeder.
de aviação, estranhara via cuidar é de aparelhar inicio do Incendlo no mo- dades, no-sênttdó -(Je ror-
que os aparelhos que Ia- oe aeroportos de lanchas tor e a aterrísagem força- ',. i!f.,"; ;" _.{' 'Havendo número legal, foi pelo snr. Presi-

.
"

rapldes pera tais erner- da, que foi feira com toda nar obrlgatorlo o- U�Q .de dente, declarada aberta a sessão, ordenando ao
zern a linha costeira não gencias. Referiu-se ao re- a pertele. Nenhum pes- selva vidas nas eerona- snr. seoretärio que procedesse a leitura da a ta da
dispusessem de salva vi cenre desastre com o avião sagelro sofreu nada com ves, e prestou homenagem sessão anterior, o que depois de feito foi submeti
das, propiciando. meios

I
da fAB, ne Bahia, e, 'a a 'queda. As mortes se não somente aos q�� mor- da a discussão e subsequente aprovação, o que

seguros e prontos de sal- proposlro, leu um cornu- verificaram ,por afoga reram, mas á Bravura';:"do foi feito sem emenda pelo que passou a ser assi
vernenro. Tecnicos de va-I nicado oficial sobre.o mento." Donde se conclui 'comandante e da,,-.trlj:>ula·· nada pela Mesa. A seguir passou-se a leitura do
rlea. companhias, contes- mesmo e os telegramas que, se houvesse aparelha- ção do avião slnlstrado.s. Eipediente, que constou de» Of. expedido nr,

177/52; or, recebido nr. 203/52; or. nr. 207/52 do
-------------------------------' snr. Prefeito,' que trazia incluso o projeto-leir

.. cAutorisa desapropri-ação de terreno.» Foi dito
projeto encaminhado a Comissão de Legislação 9

Justiça; um diário da Assembléia Legislativa do
Estado. Livre a palavra, falou o vereador Alfredo
Lange, agradecendo a taça doada ao Oluoe Re
creativo Hansa Humbolt, pela Prefeitura Munici
pal. Requereu, o mesmo vereador que se desse
ciência ao snr. Prefeito do assunto a que se

referiu. Em votação foi aprovado. Prosseguindo
os trabalhos passou se a discussão da Ordem do
Dia: em 3a. e última discussão foi aprovado o

projeto de lei: «Isenta do Imposto de Produção
Agrícola e· Industrial, a banha fabricada um trigo
rifico devidamente registrado». Nada mais haven
do a tratar, foi designado o dia 8 de julho com a

IOrdE'm do Dia seguinte: 1 a. discussão do pro
jeto-lei: «Autorísa desapropriação de terreno»

costeira

//
����...............�--.�---

i 'Farmacia Cefltral I
� DE JlBl[A.FER.:�:lILAN::N d\:: IIC][A. ][,lrDA.

!' � Rua Cei Emilio . Jourdan, I. 62 - Jaraouá do Sul - S. C.

<
EM MUlTaS países, u�a ag�'icu;t�ra j de' 'bom' rendimento às vêzes

-

de�ide a vid� e -a �orte I Drogas naci�nais e estrangeiras, �n�ontra-se, �;
de populações inteiras. Essa especialista indiana explica a lavradores de Bombaim como melhorar suas

�'a disposição do distinto público, apresentando �safras e como rransformar terras devolutas em .horras capazes de dar lucro. A fotografia é de um filme serviço criterioso e Preços Módicos .�produzido pelas' Nações Unidas. ". .

,

. I _.-..-..,_._._.....----...,..,..._�..-.,
"

.

,

pais

Findo o que foi encerrada a .sessão a qual
faltaram os vereadores: Walter Jark, e Alvim
Seidel.

(ass.) Ney Franco
Her bert Schneider '

Mario Nícolini

���.��
_oomd VITORIO, LAZZARIS�
1��fiOOOOOO_ - Moveis e Esquadri�s Fábrica «SANTO ANTONIO" mOOOOOOOO�1l
OO!li! .,. !!l Caixa Postal, 78' -' End. Telegr: ESQUADRIA - JARAGUÁ DO SU,L

- SANTA CATARINA � m�0000 0000,_. ,

. 0000 ��

�I OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��OOOOOOooOOOOOOOOOOOOimOOOOOO�OOooOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOO�OOOO 001
I

FÁBRI(jAS:
-

�
, Rua CeI. Procopio G. de Oliveira nrs. 228 - 34 LOJA E EXPOSIÇA.o.: mRua Domingos R:- da Nova, 200 •

zm

00 Rua Exp; Antonio Oarlos Ferreira s:n.
. Av. Dr. Getulio Vargas, 200

00

I O J;�����E I
�. Esquadrias, móveis de todos os tipos, COrno: dormitórios, salas de jantar' confeccionadas em Imbuia, cristaleiras �
�OO avulsas, móveis para escritórios, cozinhas, jógos estoufados, divans, estrados para cama

mde ótima fabricação, tapetes em diversos padrões, congoleuns, vidros- em
�

00 geral para jan,elas, quadros, molduras e estampas. 00
00 Outrossim oferece os seg.uintes artigos distribuidos nesta Estado pela Firma OOMÉRCIO INDÚSTRIA

I00 GERMANO STEIN S/Ao, de Joinvile: BICICLETAS: MARATON da Fábrica Monark de· Fama Mundial,
00 para cavalheiros, senhoras e crianças; Máquinas de costura ANKER, de fabricação Alemã; MAQUINAS

�00 de Tricô (VELOZ»; Secador para cabelos ,GILDA,; Aspiradores de pó «.sIEMENS»; Refrigerador «ALASKA); Ba- zm

00 lanças Automáticas, de alta precisão «GELFh; Maquinas de escrever «SIBMAG» de fabricação Alemã' 00
·00 PRODUTOS EPEJJ: Chuveiro elétrico, Liquífieador elétrico, Torneira elétrica, Ebulidor elétrico e Enctlradeira e!é- 00
00 trica a enceradeíra que mais se vende no Brasil �

100
Cofres e Moveis de aço em geral da afamada marca SEMPER. m

� S74 ��'J€! '" " m

Preços de ,Tabela e facilidades de pagamento .1
I; . , .

' II
00,!li! Visitem sem compromisso a exposição a Avenida Getulio Vargas,'

. �,I�OO .-
.

'

.

�OO��;�����OO�OOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO��.OOOO�oooo�oooooomoooom������oom�oo��
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L "Um de bandidos .ínucdíu Gorumbaiba.qrupc
,Comandados pelo facínora "Sete Dedos",

romper�m o' cêreo da policia Goiania
,

CORUMBAIBA, (Golez) socorrer a população, que
.- Este municipio acaba ee encontra em' estado de
"de ser invadido por nu- deeespero e panico, com
.

meroso grupo de bendi- a chegada de um contin-
.

i dos fortemente armados e gente policial, violento
'sob o comando do peri- combate foi travado, he
i'goso facinora "sete de- 'vendo baixas de ambos
dos". O delegado Zeca- os lados. ' Não restsnndo
rles, responsavel pela se- aos, -avanços da policia,
gurança local, diante do os

I bandidos realizaram
perigo que rep esenta a uma monobra desespera-

,

'pr2sença dos referidos da, rompendo o cerco e

-elernentos, solicitou a

che-,
rumando para o territorio

fia de policia de Goiaz de Minas Gerais.
urgentes reforços aflrn de '

Suíctdea-se
por ter perdido a

fortuna no jogo

RIO 21 Há dlas
procedente da localidade
de Aguas Brancas no munl-:
cipio

' de lreocere chegou
a Niteroi o lavrador Fran
cisco Barcelos de 32 anos

de idade, casado que veio

a Capital fluminense tra
zendo consigo avultada

OOOOOOOOOOOOOO�WW�IilWOOOOOOtiOOWWW quantle pare adquirir, ali
����IlI!� �� uma casa, pois pretendia

,0000 [ro,-" I ml!"l!gOllo �OOOO' fixar residencia em com-

00 zes panhia de sua esposa ne

referida Capital.
00 00 Seduzido por malan-

�OO'
"

OO� dros, meteu se no jogo
,

'� r"'_'_""�1 OO� perdendo toda sua íorruna,

fi!
L:� I PERITOS dO' d A'1 A :�������d�E�������

I
FÁBRICA, DE CARROÇAS 00

.' a rganizaeão e imeutação e gricultura (FAO) mesmo dado como desa-
� das Nações Unidas ensinam aos lavradores do Haiti a criar parecido pela imprensa. \

FERRAME T 'DE ·co TE
lZ:S peixes em suasIagoas, a fim de melhorar o abastecimento ali-

, NA' R, 00 -

'mentar dêsse país das Antilhas. Ornem, Francisco Borges
00 Barcelos matou-se íngerln •.
-------------------.---......--------- do violente toxlco. na rua
"�..:_ � ... � d Coronel Ferrerí, em São

, r·
..
·
..
·
..··i � � v � ..·,:�j..

•
..
•
..'H::-· •

..

··:'�r u_em mOuificBcões 'O Gonçalo, deixando um
=ex:-:-

i
A O

__ç
O R R E 1,.0 � -lsll'l de fia Pe:oH �iI��!. h��';'�:� r:I.���r.��

ESTRADA NOVA : Pedimos' aos senhores agentes do cor-:� 'B. AIRES, 22
-

_ O
sendo-sé ' enverg -nhado

, •. d' bor tudo que lhe acontecera.M reto, nas líversas locaJ,idades onde temos : sub-secretário da Iníor-
i1 Jaraguá do Sul' - Santa Catarina 00 �: assinantes, o' ObSéqUiO, .de provídencíar a =1 mação, em nota oficial As autoridades Ilummen-

�
-

00 f: entrega imediata dêste jornal. �l declarou que o estado ses tomaram conhecimento

OOOOOOOOOOOO�OOOOUOOOOOO,OOOOOOOO� !�" A regularidade do serviço de entregá' �� da senhora Eva Peron do fato providenciando a
�� 1 postal evitá o grande número de reclama- l não sofreu' modificações remoção do cedaver para

_I .. _...
: ções que 'temos recebido, o que é de es- _: nas ultimas 24 horas. o necrorerio.

I �l tranhar porquanto a expedição é feita �l: regularmente. I, / : t",_,_,..,-----.",_,_,..,_..,.._.",_,_,..,,,,_,_,..,.....,..,..;.,_...._
............... ,

I : :
e '\, .:; h••••••j:.:,::,::,::,� •• •••••

··t·�··.··.··�;:·*··.··.··,.;�,�! � Cort21dlenra§ �ara raçâl(Ü)-;;!E�!�!=;!!E!!!=!!�!!!i!!!!l:!!!a!l-
�

I!I�I· r V ]ENC IE lI)) ([D I �
Rua Marechal Deodoro, 501 Jaraguá do Sul I �

DefroDte 80 Ginásio São Luiz -.. �. �
Executa qualquer trabalho fotográfico - Re- III �
,roduç,ões e Ampliações � Serviços pere . I'" �
amadores - Cerneres e FIlmes.

' ! �
. Dispondo do melho;-:;ipamel1t�, pode aren- -II-I'� ��der d qualquer chamado fora do gabinete. !-!il=m '

II!!!!!!I!!!I!!!!.'_U_II_••_I�II_II_II_II--.�···

.;...,.;;;"=õ'I=";;;;;;;;I;=;;_.;=';="�';�"-:' �
-��

I '
Fabrica de Eerramentas (Agrícolas �

DE PEDRO R�NaEL �'Estrada [ar: guà Esquerdo �'JARAGUA DO SUL - STA. CA'C�RINA
Executa-se q�alquer serviço de . ferramentas �

, agrícolas para uso de lavouras, como: �Machados. Enchadas Foices erc. �
__:�pido �

garantido e atende-se

qUal�uc:!r pe
diâo

�
r=;;�='.;;;;=';;;i;;;'='=�!l� IO�É M. ":a�::u�F:"�u�/A, LT�A.' I,i! Formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre !! .

ii i: ������...............���

_____---_/""!"-- ii Operações - Doenças de Senhoras --, ii
,ii elIDIe. &elll - Farto se. DÖI !!

rn:i:�.f.=niiiÕtlloõ.=����I:f�:E���'';.;::i:.:;.i,;:.I,.. �::���:i�::·:�:;:Zn::::c:::nt :.:1
..

;1.: 9 �. r. �or�_erto, �ouolfo ��nißmm
R. Mal. Deodoro, 136 Cx. 19'. Tel. 51 - Jaraguá do Sul ex-residência do Dr. Luiz de Souza )

ii :: ....� .-::.. � 11111]--U. Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com- ii il::::"!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::u:::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::U} l'orm,'do pela Faculdade de Liêncas Médicas
ii plera assistência técnica contábil, lurídlca e i.:., "'V$w"t"b S!t "'Ih ..,., ""'d'* ..

}
da Universidade do Distrito Federal

ii fiscal. Escrituração fiscal e comerciá!. 'Servi- u-'UI .,...C..-- ---

i! ços comerciais em· geral. '.I!.: I Dr. 'Mur-I'llo- O--arreto ,Ie Aze·,-edoII Corretores da C. tlac. Seguros «lpÍrangb: operan- u U � Ex.esstsrenre na Clínica Cirúrgica é Gine-
n do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden- H ) cológica do, H,ospiral Gelúlio Vargas; ex·in-
ii les do Trabalho, Acidenles Pessoais, Trans- I I )1 terno no HosDital N. S. do Socorro Ja Rio
ii parles, Automóveis, Re5ponsabilidade, Civil e ii

•

ADVOOADO
} de Janeiro,

U Fidelidade.,ii .

·

Clínica Médica; Cirurgia Geral; PariOS; Mo-

n: Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas. !::l::
'1 léslias de Senhoras.

:{ Escritório no prédio (vante Schiochet)'!
)

cü-nsu.llório no

HOSP.HaI Jesus de Nazaré,
ii A CO \1 ERCIAL LTDA.

I ii A'd G r V N 26
I em Corupá neste município. '

"

,

'.:::'.::-' uma orgõnízaç_ã,ox a,s SUilS ord�ns. ·:.;:i::.·
vem a

" elu 10 argas .

C·' '8' ,cínsÜltas das ,8 1/2 ás 12 e das 15 ás 1

ii' Eugênio Yilor Schmückel economi;ta e contador. li laraguá do Sul as'
'

�:::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:: .•;,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..!:::::::::::::::::::::::::::::::�.i ���_��

CALCADOS
I R G O

são 8S melhores e mais baratos

PRODUTOS DA

INDÚSTRIA DE 'CAL.ÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A.

CAIXA POSTAL 11

JA R A G U A O O SUL - Sanla Catarina
�"".""I""""""""""""""

OITO ELEME�TÓS TÔNiCOS:

ARSENIATO. VANADATO.

FÓSFORO, CALÇIO� E,TC

rONICO DO 'CÉREBRO
rÖNICO GOS MÖSCULOS

06 Pálidos Oepauperados, ....

lados, Anim.cos, Miai que Gl'1aat

Magro.. Crianças rRqulflcas te-'
..,

ceberão a tClnl�� gorai do

organt&RIO CI>m o

SANGUENOl

('

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Diretor: AR'rUR MÜL..LER -",Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica' AVENIDA Ltda.
t tiCAIXA POSTAL;?:19 - Administração: RÚa Marechal Deo_dóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919

\

-:- TELEFONE N. 39 Falou a um ma U 1-

ANO XXXIII
.

JARAGUÁ DO SUL SEXTA-F.EmA, 25 de Julho de 1952 _, SANTA CATARINA N0. 1.703 no da Oapítal o Gov.

Irinelf Bornhausen

Discorreu tembem sobre
a cultura do milho hibrido
e da mandioca, que pas
sarão a ter novos meto-

Como é sabido. nestas dos no sentido de uma

deportações a maioria das .produção mais ampla e

vezes os filhos são

I
comoensativa. As sémen-

Iniversários: Trascorreu seperados dos pais levados tes do milho deverão vir

dia 21 do corrente a data e tnremedos onde fre- de São Paulo, enviadas
neraltcíe da exma. ere. quentemente, se lhe dá pela Secretaria da Agri
Lidia Beyer, esposa do sr, outro nome. Porém esta cultura.
H B

.

t" do desesperada. medida deenz eyer,proprle ano
h P''"ssou em sezulda o a:).Posto ßeyer, nesta cidade. defesa dos pais' c oca-se u ;> to fp

Faz anos dia 27 a com as dificuldades opos- verndor a fal�u sobre os

menina' Élida filha do sr. las pelo governo que com rransportes, dizendo que
Carlos Meyer. Ainda dia êsee morlvó 1nterditou seria negativo o esforço
27 o sr. André Leirholdt. numerosos institutos de do lavrador se não houver
Dia 28 trascorreu a data tatuagens pelas policia meios facels de colocar

natalicia da sra, Eli Weege, hungere. d produção. Por issõ o

esposa do sr. Wolfgang seu governo se empenha
I R'

------.---- em ampliar a rede rodo-
Wee�e industria em 10

viaria, em cuío plano dêCerro. Ainda na mesma

data o sr. Harry Grubbe. melhoramentos se incluem

I as grandes rodovias que
atingirão Florianopolis,
Lages. ("8. Francisco e

Porto União •

Procurará tambem . incen
tivar a pecuaria, revelan
do ter o governo já ad
quirido animais na Argen
tina e no Rio Grande pa·
ra revenda a lon�o prazo
aos pecuaristas da ilha e

, Sã') José. '

'

Finalizando sulienrou o

governador a necessidede
da cooperação de toolos
os clltarinenses na.s inicia·
livas da admistração pu
blicb, porque não basta
a ação do Executivo para
dpressar o rilmo do pro-

!:,-r::":::::�:p;:r:'e':f:�I:r:�a:::'-s':�e:�m::�p::�r::e��:;::::::i::1,: �::s� :r�c?sa;t:ii�?tt���s�
desde o Legislativo até os

.

ii C ß f [
.

8 ß U ' ft I: �������r�: s��x�ber�! fa�
ii [ L ti cilitando-Ihe as provlden
t�::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.: ei!:! s·;

LOCA I S, Os pais· fazem talunr
seus lilfios OBra po�er

i�entilica-Ios
CeI. Cristoph Jones. Com 0- que examinavam uma ro, filhos do casal, dell-.

ficio de apresentação do espingarda, tipo plce-peu, ciararn os convidados com
Sr. Governador do Esta- Bm dado momento quan- belissimos números de
do e ecompehado pelo do a esperímenteve o sr, muslea ao. pleno e acor-
Sr. dr. Afonso Veiga, ehe, Arno Wehrmeister, esta deon,

.

. fe do Serviço de Fornen- detonou vindo atingir o - Anre-ônrern fez enos
to Agrlcole, esteve em Ja- sr. Max Horst que falecia o sr. José Erschlug, do
raguá o Sr. Coronel Crsi momentos após. AQ local comercio desta praça e
toph Iones, da Comls- compareceu .e autoridade pessoa de destaque nos
são Mixte Bresll Estados policial que abriu o res- nossos meios sociais.
. Unidos, que veio estudar pectlvo inquerito. Em sua residencia re-
o financiamento da pro- cebeu o aniversariante um
duçäo agrlcole. Os ladrões agem. Os la- grande numero de amigos
Os ilustres visitantes es- drões estão agindo no

que o foram cumprirnen
tiveram em longa' coníe- munlclpto, Pela .rerceíra

ter, e aos quale ofereceu
rencíe com o Sr. Prefei· vez assaltaram o gaU- lauta mesa .de doces, e
to Municipal, colhendo de- nheiro dd casa paroqulal. bebidas.

.

I

dos sobre o nosso, munl- Da .la. vez' suruplerem 12 Ao enlverserlente nos -

dlplo. gah�has, da segunda, preso sos cumprimentos.sentidos, foram afugenta- .

das a nros e na rerceíra I Casamentos: Realizar-se
rernbem não foram felizes. ão amanhã na sala das
Em Corupä .esselraram audiencias os seguintes

a Intendencia e a proprla casamentos: 0110 Auwärter
delegacia de policia, le- com a srta. Una Ponath:
vendo dinheiro e objetos. Silvino Florlenl com a

A radio. O assunto do O sr. 'Heitor Pereira srta. Clarinda Tissl; Mario
dla é a compra da radio queixou-se a poltere de Braun com a srta. Regina
por perte de um grupo de que foi assaltado em uma Marquadt e Affonso Lemke
pessoas, tendo a frente das ruas deste cidade, com a srta. Tecka ôlebert.
os snrs, Ney Franco e sendo roubado em Cr$ - Em lolnvtlle, con-
Artur Müller. Feito o con- 13.000,00. sorciam-se amanhã, os
trato, elementos do PSD jovens Osvaldo Nlcoluzzt
se meteram a campo pa- Vida Social. Dia 19 do Herbst e Waltraud lusr,
ra desfazer o negocio' firo .correnre transcorreu a da: . .

mado. Daí andarem.' cor- ta natalicia da exma, snra. (nlace Maes -llcoluZZl
rendo o municipio pedln- Diva Tavares de Cunha Realizar-se-a amanhã
do dinheiro pare pagar, Melo, digna esposa do sr. em

e-, Corupä, o enlace ma
não somente o preço da- rebeltão Mario Tavares trimonial ·dá' gentil senho
quela emlssora, como de da Cunha Melo: rita Evanir Maes, filha do
cem mit cruzeíros �.� ar· Em sua residencia, reN- casal José-Ana Lorenço Dia 29 o sr. Guilherme
}as e� mU!fa" pel� quebra niu o cÇlsal, Tavares uI? íMaes, residen!es em Rio

Rdduenz., industrial em.. d6 _ß'ö1}(ra.ró. É ISSO que grande numero de éiml':' Novo, Gorupa, com o snr.
R' "C Na' ·m·esma- data.

t d d d b f d Ih H' N' I'
. 10 erro. 1eXls e e v.er a e so re o gos, o erecen 0_, .

e
.

ijma enrlque IC? UZZI,
,

resl-
a srta Mõri'a da Mala,lI�sunto: SI o P�D pc:tgar �uculenta churrãscada re I dente nesra CIdade a Es-, filha da sr.i MéJrid Cezàri�quela Importan.cla, pode gada com um sobotoso ,trada Nova,;. '.. na dos Santós ent�ada JofIcar c<?m a e�lI;ssora, do cbope,.. .' .

O ato sera pa�anJnf�do sr. João Marid dos Santos.co.ntr�rlO ela Ifa Pd�a os A amversaflan'te DfOI relo. SlVs' VhnanClo �I�O- Trascorre dia 30 a:daja
POrlmelrosd comlJr.a ?res saudada pelQs sors. rhs UZZI �If �n Aora eldPe MO �o- natalicia da 8ra. Elda ß\;

. pras� e enfrega.e no Arrur Urano de Carval o vem '1.:. nt rna o aes
C a t> osa do sr

- An.dia 10. de Ag,osto deste e Arquimedes Dantas, ten- e senhorita Amelia de to���eCor��a farmac�Ulico
a.no. O resto e conversa �o agradecido o sr. Ma- Ramo�. .. em Barra d� Rio Cerro.fIada. riO T�vares. A_o Jovem par as. fe"cl- Dia Dl a sra. Wall d

. Suicidio Por motivos Apo� a churrascada a taçop.s do «CorreIo do
da Costa, esposa do SI'.

senhOl'lfa Tavares e Alva- POV?». Marloe'l F. da Costa, indus-ignorados, pôs termo a

vl'da dl'a l3de J'ulho, toman ... ===!'........!I!iE5!'_'--:u .....n._.:·===U=!_.I!=!!�!I===-III= trial em 1tapocuzinho.
do forfe doce de formici-

m_....... .._.- u_"'_,.,_ .._ .._._.._.._:=
Dia 10. a sra Florida

, da, o sr. Edwald Borek IIIF b (Sezões, Malárias, II Junkes, esposa do sr. José
sendo enconfrddo o seul'1'" ,., r'1"J5 Impaludismo III Modeslino Junkes, comer-
corpo no� fundos de "'.

� � .

Maleitas, Tremedeira::. ci��te �m Estrada Nova I
sua residencia na Tita II '- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ III Helio fIlho do sr. Jacob A.
,Aurora - Rio Cêrro.

1--·
..

I'l
Emmendoefer. Tambem o

O morto contélva 331 "Capsulas Antlsesonlcas I jovem Haroldo Hisberner.
anos de iJàde deixa M' ,. � Tambem na mesma ddta
viuva e dois filh�s meno- lnanCOra � a garotinha tilian Althoff,
res. Iii. Em Todas as B,oas Farmácias II filha do sr. Germano AI-
Ao local compareceu a .!! ::: thMf, residente em Blu-,

autoridade policiaI aue m É um produto cios Laboratórios l\HNANCORA III m�ndu.
Marl'onabriu o respectivo inqueri- :,., ." Ola 2 a sra.

to.
-

III - .Joinville - Sta. Catarina - I MarcaUo, esposa do sr.

:;'i - -"-1'====:=,. i!-':::......:a!!===!i-'I=-U_I:===·I·I·!� Loreno MarcaUo.;1.;;;;;;;'·:;;;;;;;.:_.,_.. _'_a!!iiIIl_ .....I_.::r:::=::;::=::·._••_••_ ••

festa de 6.E. Divina Providen·
cla.- No dia 10 de Agosto
terá lugar a, festa em be
neficio do, G. E.. Divina
Providencia.

v ..
Botos

maIs crescidos

Ba/os .

lJJ2i? fõf_�s J
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Acidente ocasional. Ás 12
horas rr.ais 10U/ menos do
dia 16 do corrente, nos

fundos da residencia do
sr. Alitor Zimmermann, á
Rua Preso EJ)ilacio Pessôa,
enquanto aguardavam a

volta ao serviço, encon

travam - se entre diversos
amigos os srs. Arno
Wehrmeister com 19 anos

dê idade e Max Horst,
... com 33, anos de idade,

Bolos
mais maciosCCITRA CasPA, "

CUEDA Das CA·

BELOS f O[MAIS

AfECÇOU .DO
COURO CABELUDO.
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Focalizados magnos

problemas da admí

nistração catarinense

FLORIANOPOLIS -�
Em longa entreviste con

cedida a um matutino
desta capital, o governe
dor Irrneu Bornhausen fo
calizou interessantes as

pectos de sua edmlstre
ção, lembrando os passos
dados no Rio junto as altas
autoridades federais.

,

Discorreu, assim, o go
vernedor sobre a expansão
da cultura do trigo, espe
cificando G modo pelo
qual foi feira a dlstribul
ção de sementes pelos
diversos rnunlciptos, num r

total de 24 mil sacos.

Fllfou tambem sobre a,

necessida'de de ser cons

truida a estrada leste oes

te, ou sejH Chapecó - S.
Francisco. para a qual
fern li pr5)messa de auxi
lio do governo federôl.

O sr Irineu Bornhausen
e.e referiu ainda a diverso�
outros problemas da ad-

, ministração que .

tenciona
dar breve solução, ,como,

por exemplo, o aumento

dt. diversos portos cdtari
nenses.
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