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Perdida uma. €lnormidade de safras. - Intenso frio e queda Confusão nos meios comerciais e bancarias
de abundante geada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Varios [ornais têm las a partir de 1. de Ju-I to de 300/r; Junho de
S. PAULO, 7' (MERID.) ram-se conjuntamente dois dias, agravado por noticiado que as últimas lho de 1953, sofrerão os 1954 - Desconto de 35%;

-_ Entre as diversas para deliberarem e te- fortes ventos que trazem cedulas do antido pa- descontos constantes da Julho de 1954 -, Des
providencias adotadas legrafar ao sr. Osvaldo o mar agitado. No ínte- drão «mil réis» perde- tabela seguinte: conto de 40%; Agosto de
pelos orgãos oficiais em Aranha solicitando alem rior, principalmente nos ram o valor, a partir do Julho - Agosto e Se- 1954 - Desconto de 50%;
face 'da calamitosa gea- das medidas já assenta- municipios da zona ser- dia primeiro de Julho. tembro de 1955 - Des- Setembro de 1954
,da que destruiu parte das, «o estudo urgente rana, a temperatura tem Alguns deles têm men- conto de 5%; Outubro e Desconto de 60%; Outu-
dos cafeeiros de São com assistencia das baixado progressíva- clonado a data de 1.' de Novembro de 1953 - bro de 1954 - Desconto.
Paulo e Paraná, a Se- mesmas entidades ás mente. Já se observou Agosto proximo vindou- Desconto de 10%; De- de 70%; Novembro de
cretaría da Agricultura providencias e medidas a queda de abundante ro, e transmitindo a no- zembro de 1953 e Janet- 1954 - Desconto de
solicitou os seus agro- de defesa». geada em S. Joaquim, ticia como' decorrente I ro de 1954 - Desconto 80%; Dezembro de 1954
nomos regionais para f PORTO ALEGRE, 7 Lages, Curitibanos e de de uma entrevísta com

I
de 15% ; Fevereiro e - Desconto de 90%.

promoverem um levan- (MERID.) - Reina in- um modo geral nas 10-10 diretor da Caixa de Março de 1954 -' Des- e) - que sõmente a

tamento geral do efeito tenso frio em todo o calidades compreendidas Amortização. conto de 20%; Abril de partir de 1. de Janeiro
da geada em todo o Es- Estado, sendo que em na chamada «zona sul». Não exprimindo tais 1954 -:- Desconto de 25%; de 1955 perderão, total-
tado. O Instituto do Ca- algumas regiões o ter- noticias a realidade dos Maio de 1954 - Descon-!mente, o seu valor. "

fé enviará do interior mometro baixou entre S. PAULO, 7 (MERID.) fatos, e, com o fito de
observações afim de dois e quatro . graus. - Está perdida grande evitar dúvida nos meios
apresentarem os relatõ- Abundantes geadas es- parte da safra de café comerciais e banearíos,
rios sôbre a situação tão caindo também na do Paraná em virtude e no espíríto de quantos
das zonas produtoras de maioria dos municipios das constantes quedas possuam tais cedulas,
café. O sr, Munhos da proximos á fronteira de geadas. Estima - se pede-nos a Caixa de
Rocha, que se encontra com a Argentina. \ essa 'perda em metade Amortização que esela-
no Rio, conferenciou Noticias do, Paraná da produção. Mesmo as- reçamos :
com o presidente e di- aqui chegadas dizem sim, parece que o Pa- a) que são as seguin- UMA FLÓR QUE TEM
retores. do Instituto do que naquele Estado o raná poderá apresentar tes as cedulas do extin- 2.000 ANOS. Tóquio
Café a proposito da ca- frio tem sido intenso, bom volume na produ- to padrão - «mil réis», (ACON) -. Llrn ,horticul
lamidade que atingiu receiando -se a perda de ção, Por sua vez a 1a- em recolhimento: tor japonês obteve uma

particularmente o Para- Inúmeras lavouras, voura paulista, que es- 5$000 -:- Estampa 19a. f1ôr de lotus de uma se-

ná e as diretorias da FPOLIS. 7 (MERID.) - tava preparada para 10$000 - Estampa 17a. mente que tinha 2.000
Niterói (ACON) _ O

FARESP e Assocíacãó Nesta capital o inverno uma safra de nove íni-
.

20$000 - Estampa- 16a. anos de existência. Havia
Y

.

d d governador Amaral Pei-
Rural Brasileira reuni- chegou bruscamente ha lhões de sacas, vai so- 200$000 - Estampa 16a. si o encontra a em uma

xoro encaminhou à As-
________ _ frer um prejuízo de 25 500$000 - Estampa 15a. eanôa enterrada em T6-

sembléia f'lumlnense um
por cento. b) - que essas cedu- quio, a dez rnetros de

b

EI profundidade. O nome projeto de lei que esta e-

(lJ 1 f d d
. Ieee sobre a criação do

�. ' ," ".'!!'"-_--'--...------..,-�--""- --------- «1.<>tuS», fOi �fa o a varias
serviço eseectal de essls-

'""'!!!!!!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!,!, p antas run eras, assim Y

1= cerno ii várias espécies tencla aos médicos, com

AI P R A ç A de lírio aquático. o obetlvo de prestar au-

I xilio aos membros da
-x-

Ó classe médica e suas fa-

I A Comercial LIda. e Editora Correio do FOGO SEM F SFO-
ROS Z

.

h (ACON) milias e, bem assim de
Povo LIda" avisam á praça, seus esstnanres . urre ..,-

constituir um fundo de

I e clientes, que mudaram os seus escritórios Um fabricante, quumco
. previd(o!ncia., A rexa de

da Rua Mal. Deodoro, 136 para a mesma suíço, inventou um CIgar ....
O soberbo pavilhão pensamento', para todos d Cr$ 2,00, a ser cobrada

I', Rua sob n. 210, onde esperam continuar a ro que se acen e- sem .

tricolor Irances que se que não abdicaram e f' f T em selo colado e ínutlll-
merecer a preferencia com que sempre foram os oros. em uma exrre-

cobre de glórias íncon- não abdicarão [amaís ld d' d d sada nos atestados de
I' distinguidos. rm a e .rmpregna a e

d f
'

ftäveís, mais do que desse direito saerossan- ' .

ími f sau e, ormara esse un-
I Ieregué do Sul, 30 de Junho de 1953. uma materte qu mica, a-

nunca estará tremulan- to conquistado em sécu- zendo com que o cigarro do, cuja aplicação caberá
do depois de amanhã, los sôbre séculos de A. Comercial Ltda. se acenda, :nediante a

ao Departamenro de Pre-

por sôbre .o magestoso enormes sacrificios. Editora Correio do Povo Ltda. fricção dessa ponta numa
videncia da Associação

Arco do 'I'ríunfo na ca-t Sua lembrança, no dia parte do maço.
Médica Fluminense, do

pital francesa. de hoje. tem tanto maís ámbito estadual, em que
N�sóem�ri�m�impoM�cia ���s�------------------�-------------furnm �ificad� M&-

.em todos os quadrantes hemos- que a despeito F I h'
,-

d -I
ciedades de Medicina e

da França a bandeira de tudo, milhões de se- a a mais um ar I. russo Cirurgia de Nlreról, Cem-
«de antanho e de vítö- res humanos existem pos e Petrópolis. Os
rias tantas», cintilará que continuam agrilhoa- O Sr. V. C. Geor- r elementos da classe dos
altaneira fazendo vibrar dos pelo mais indigno gescu mostra uma d�mais '_muAicipios, onde
o coração de milhões dos Iêrretes da ignomi- fotografia de seus �1O?a nao t�nha. se . �ons-
de franceses, e de todos nia - a escravidão. dois filhos Consran- tituido a entidade filiada,
os que acreditam na tin de 19' anos de terão sua inscrição feita
vitória inevitável da lí- Para nós brasileiros, id�de, e Peter, de diretamente na A,M.F.
berdade contra a escra- que não pactuamos dos 14, que se encon·
vidão. extremismos da direita', tram detidos na

É a passagem do 14 ou da esquerda; que não

I' Rumania.
de Julho, relembrando alimentamos ambições O Sr. Georgescu,
a épica revolução fran- imperialistas; que não

iiiiiiiii
cidadão norte-ameri-

cesa que reduziu a esti- procuramos impôr aos cano naturalizado,
Ihaços a tristemente outros nossas conviç- de ascendencia ru-

celebre Bastilha e com ções' ideológicas; que
.

mena, e que vive em SEUL (USIS) - Tanto
ela vareu o imperio do prezamos, &calentamos e

liiillill
Nova Iorque relatou o antigo comandante do

absolutismo e da fôrça, cultuamos com todas as uma ·tentativa feita Batalhão Colombiano na
sôbre ele implantando nossas fôrças o sublime por um representante Coreia, como' o seu su-
os . direitos naturais do ideal de liberdade, o do governo rumeno cesso, declaram que o
hOfuem.

.

episodio h1istórico da para obriga-lo a fa- novo
. governo da Co-

Constitue por iss o Queda da Bastilha cons- zer espionagem con- lombia continuará a au-

mesmo, o 14 de Julho, tUue um feito heróico e ; }?";tItt
.

tra os Estados Uni- xiliar o mundo livre em
uma data da mais ampla dignissimo por todos os dos. O preço ofere- sua luta contra o comu-

. magnitude e assim digna titulos. cido era o bem estar nismo e que o Batalhão
de festiva comemoração E é por isso. tudo; que de seus filhos e sua Colombiano permanece-
por todos os povos li- daqui saudamos a Fran- possivel voUa aos rá na (oreia apoiando
vres. Ela imprimiu no- ça imortal pela passa- Estados Unidos. as demais tropas das
vos rumos aos destinos gem. do seu glorioso 14 O Departamento de Nações Unidas.
da Humanidade e se de Julho, saudação· que Bstados norte· ameri. Essas declarações fo-
transformou num simbo- vale por uma afirmação cano confirmou a ram feitas nesta semana
lo para todos que sabem a mais das nossas ga- informação de que no dia 20 de Maio Christaclle Zambeti, primeiro secrelario durante.a cerimonia de
dar valor á dignidade rantias democraticas e da Legação Rumena em Washington tentou subverter o Sr. Georgescu pi:Jra transmissão do comando
humana, á h,>nra e á de povo que ama esse que ° mesmo colaborasse politi,eamente com o governo comunista da Ruma- do tenente - coronel Al
pátria;, para todos que iieal grandioso que no nia em delrimento do governo dos Estados Unidos. bárto .Novoa para o te-
mantêm puro e imacu- homem data de milê- Zamhéti foi declarado «persond Dorr grata» pelo Departamento de Es- nente - coronel Carlos
lado o ideal do livre nios - l\. Liberdade. lado e recebeu orde,ns de deixar o país imediatamente. (Foto USIS) Ortis Torres.
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A quedo:
Bastilha

Por J. 'DE CASTILHO

Permanecerá na Coreia
o 8alHI�ao Colom�iHßO
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II DISTRITO
Estrada Bornplant
Estrada Bomplant
Estrada Rio Oorrêas
Estrada Izabel,
Estrada Oamínho do Morro
Estrada Rio Novo
Estrada Rio Oorrêa
Estrada Isabel
Estrada Rio Corrêas
Estrada Izabel
Estrada Rio Paulo
Estradá Oaminho Pequeno
Estrada Izabel
Estrada Rio Oorrêas
Estrada Rio Paulo
Rua Princesa Isabel
'"'Estrada São João
Estrada Bornplant
Estrada Izabel Alto /

Estrada Oaminho do Morro
Estrada Ano Bom
Estrada Caminho do Morro
Estrada Izabel
Estrada São João
Estrada Bomplant
Estrada Guarajuva
Estrada Rio Oorrêas
Estrada: Felipe Schmidt
Estrada Izabel Oentral
Estrada Aguas Mornas
Estrada Caminho do Morro
Estrada Faschinal
Estrada Bornplant
Estrada Rio Novo
Estrada Tifa ZeHmer
Estrada São João
Estrada Izabel Oentral
Estrada Rio Faulo
Estrada Retorcida
Estrada Alto Izabel
Estrada Caminho do Morro
Estrada Alto Izabel
Estrada São João
Estrada Rio Oorrêas
Estrada Rio Novo Oentral
Estrada Isabel
Estrada Pedra de Amolar
Estrada Caminho Pequeno
Estrada Izabel
Rua Hercilio Luz
Estrada Izabel
Estrada Bomplant
Estrada Ano Bom
Estrada Alto Izabel
Estrada Felipe Schmidt
Estrada Paulo Mirim
Associação Rural
Material adquirido para construção
de pontes e pontilhões

Total Geral:

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado . dui ante I 'i dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legais. ,

IRENE PEDRI GÜNTHER
Oticial

t UMA DC>ENÇA GRAyl_MA
,,"UITO PERIGOSA PARA A "A.
MíLIA E PARA A RACA. COMO

IUM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO miSSE GRANDEFLAGELO

I . USE o

.

, JßTIII]I:tnIDiHll
A S(FILU5 SE APRESENTA SOB
IHÚMERAB "�RMAS. TAIS COMO:

.'

REUMATISMO
E8CRÓFULAS
ESPINHAS
FIsTULA.
ÚooL C E R A 8
E C Z E MAS'
FERIDAS
D A 'R T R OS
"ANCHAS

���

Dr. Arquimedes Dantas
AD.eG••e

Corupã

..WXIR DE NOGUEIRA"
I

CO_60IDO HA ,. ANO. j
......,_._ EN 16111A PARrt. !

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVÄ

Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 343
de ROBERTO M. HORST

Fogões Economico das
a f a m a d a m a rc a

(REIS) de diversos ta
manhos tem sempre em

stock na OASA REAL.

A que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajoso!'
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã

6.�65,OO
Cr$ 217.613,70 ._II!!!!!!!!!!!!!!!!'"---""'!!!!!�••
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AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS llEVEM USAR

@�SIi!II!!IEJIHI!il8!8!88_

II �. �����!r��2��ß�.-19�::�:;:.=!::
Contratos, dísrrãros, Atas, Balanços e com- I Frutiferas e

plera assistência técnica contábil, jurídica e Il Ornamentaisfiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi- �
ços comerciais em geral.

.

I
Corretores da ç. lac. eguros «Ipirangb: operan- i

do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden- Laranjeiras, Pe-
tes Pessoais. Transportes, Automóveis, Res- ceguetros, Ka-'

ponsebtlldade, Clvll e Fidelidade. k.is.eirQs� Macl-

Sub-agentes da VARIG: Passegens e encomendas. eiras, Iabotíce
beiras, etc. Ro-

- A COMERCIAL LTDA. -

, sei ras, Dahlias,
uma organização as suas ordensl

i Camélias,· Co-

Eugênio 'ilor Schmücke I :--;;-onomista e contador. II niferas, Palmel-.
ras, etc., etc.

��Iijfi@liR@8S8�@888l1i118lõi8���

m==:I=::l!I=U=:IE!!I:=l!::I=É!l=!:=I:::' � I Peçam Catälo-
. H r= Foto Piazepa I 1:1'"1'

f go Ilustrado

III - . Leopoldo Seidel
,.- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul nm Defronte ao Ginásio sao Luiz ri� iii

----------

\ I
Fotografias ��rca�er:lx tamd�i��:S de varias

fi Irti::::::::::::=;;::::::;;;:;:;::::;;;;;;;::::::::::::::t�::tlm Tem á disposição aparelhos fotográficos ele- II ii
formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre ii

iii mães <tVOIGTLÄNDER» e outros de ótima li i:l.i.' ,

11III qualidade - com lentes azuladas. iI Operações -, Doenças de Senhoras -

::

jjj Veja a exposição sem compromisso. - I'ii 1
..11 Cllnlca Geral - Parto sem Dllr

1
••··1.··UI II Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa

EI
"i! .

Dispondo do ��or equipamento, iii II Consultór-io e Residência: II
pode atender á todo e qualquer � ii Jaraguá do Sul _ Rua Benjamin Oonstant lichamado fora do gabinete. It IJ:. ex-residência do Dr. Lu!z de Souza ;'1
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MINISTEBIO DA GUERRA
R.M. 5a. D. I. 7a. D.R. 16a. C.R.

Junta de Alistamento Militar
de Jaraguã do Sul

NOTICIAS MILITARES
A Junta de Alistamento Militar, com séde

na Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, con
vida os cidadãos abaixo relacíonados, a compa
recerem na séde da mesma, afim de receberem
seus Certílícados de Reservísta :

Alfredo Kleínschmídt,' Germano Bíanchínl,
Waldir Junkes, .Hardwích Wendorff, Artibano
Dallabona, Jo.ão Pedro Mauricio, Oswaldo Mabba,
Antonio Treis, Cornelio Garcia, Antonio Mezoni,
Jacob Becker, Henrique Silva, .

Waldemar Porath,
Jercy Cardoso, Anisio Sofiatti, Eugenio Möeller,
Justino Finta, Erich Erdmaun, Ulrico Mueller,
AfoDS(J Ramalho, Carlos Höft, Wielhelm Eberhardt
Hüsch, Mariano Pacherpski, Arno Beck, Antonio
Luiz Rosa, Alfredo Kwistkoski, Luiz Dama, Wal
demar João Rosa, Edmundo Silvero, EwaJdo Po
rath, José Vicente, Miguel Biernazki, Braz Fran
cisco Dias, João Oorreia de Miranda, Gerhard
Piske, Realdíno Frizanco, Francisco Nunes da
Silveira, Olívio Paulo, Gentil Bevilaqua, Conrado
Steínmaeker,

.

Carlos Binter, Irlneu Teófilo, Ilarío
Mans, Marino Juvenal Luiz, Braz Batista, Tercilio
Frizanco, Oslito Paim de Aguiar, João Bertoldo
Pereira, José Feuser, Arnoldo Wiedemann, Anto
nio Silva, Afonso Rothsal, Antonio Jagielski,
Edmundo Prust, Henrique Gonçalves Sobrinho,
Henrique Pangratz, . Carl Friedrich Stuhlert, Jai
me Sílvano dos Santos, Henrique Fernandes Klock,
Manoel Pinheiro e Rudibert Klitzke.

Jaraguä do Sul, 7 de Julho de 1953.
,

MANOEL OARVALHO LOP,S1. Ten. Del. 7a. D.R.

5a.

fLUXO�SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

ALIVIA AS CÓUCJ.S UTERINAS
EmDrtlga.s. com vantal'lm pa:a
tombAt.r m. Irrogularidades; das

fur:!;�.G p&rl6dlcas dU sanhQras

É Calm8lV'ltil e .regulildor dessas
rUl1�õ.1J

flUXO-SEDATINA,
pala !lua c:omproY&de. eficáCiA'
multo r.c�I't.!lda, Deve Ger u!lacM

com confi&f\ça

fLUXO",SEDATINA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 12�7';t95D

•

E S P O R T ES' CF:�!��L.���: ��!�)o 'T�ls.� �an
I' I' hoje a la. rodada do buna da Imprensa», orgao prestirn<? é..POR PAULO fjESAR Campeonato da Liga Ja- que tlt.ualmente vem sen- c�s, ate de

raguaense de Desportos d� multo com�ntado, pu- dolares, sem
com . a realização dos blíca o segu�nte suell�
seguintes jogos: r�fe�e�te a salda, do MI-
Em Corupá msterio da Fezende, do

Acaraí x D. Pedro II snr. Ho.racio Lafer, e que
mais Juiz - Julio Z. Ramos. contradiz o que_ outros

Em Nereu Ramos ponderados orga?� da
Estrela x Seleto nossa lJ?lprensa norl�lara�Já se firmou um con- sólida e sempre vígílan- mandado buscala, e Juiz _ Rolando Dornbuch. a. res,?eJlo da gestao ml�ceito erroneo entre os te, não permitia tramas apesar dos apupos da Em Jaraguá nisterlal .do .autor da leichamados entendidos do dentro da sua area de- assistencia foi busca-Ia Baependí x Faixa Azul do cambio livre:

.
«Quan-futeból, para justificar fensiva. Muita gente calmamente e poz no' Juiz _ Heinz Manhke. do o sr. Horélclo" L.af�rvitórias ou desculpar estava ansiosa pelo re- local onde o mesmo in- tomou conta do Minlsté-derrotas. Quando um sultado desta peleja. dicára. rio da Fazenda, em prin-«team» ganha, ganha só Nínguem esperava que DADOR TÉCNICOS cipio de 1951, possute od á··

.

A f'" D V -

d Brasil, depcslrados em Além de outros,porque o a vers rIO jo- o
.

cara ma vingar-se ata - 5·7-53. asco campeao o d ..'gou mal. d f t-· L 1 E Bancos em Nova York, um os pnnciperse orma ao Justa e oca - stadio do C.
d d I dQuando o Baependi merecida aquele revez A. Baependí. Octogonal mals de 200 milhões de �ixa os pe a a mio

venceu o Acaraí por 7 sofrido no dia 31 de ta. fase _ Acaraí O x dólares e uma alta elas- çao econormce e
x 3 a vitória dos azur- maio. A vitória do Aca- Baependi O. Prelíando sábado dia sificação pare obter cré- cerra do sr. Lafer,
ras foi justificada com raí, domingo último veio Final _ Acaraí 2 x 4, no Rio de Janeiro, o dito a 10ngG prazo, isto men!� escudado pela má atuação do Acaraí confirmar o que ja dís- Baependí O. Vasco abateu o S. Paulo é, até por 10 e 15 anos. I

Getulio Vargas.os entendidos não quí- semos muitas e muitas Marcadores - Aoa õ

-e pelo escore de 2 x 1, Poderia o Brasil, nezeram ver outra razão: vezes, que uma equipe aos 15 minutos, Rodolfo sagrando-se campeão do quela ocasião, conseguir,foi o Acaraí que não constituida na última e Olmger respetivamen- Torneio Octogonal, conviu a bola. - hora, com elementos te para o Aearaí. quístando-se assim aDomingo último tarn- deste e daquele clube Renda: Cr$ 1.770,00. Taça Rivadavia Correa
fl'XidOS OS Preeos Ôt

bem não poderia faltar não pode produzir. O Juiz - Funcionou como Meier. uu Uo som da tecla que ja Acaraí venceu porque árbitro o sr. Heinz

f M t f dse vai fazendo velha: o jogou com a sua equípe, Manhke, com boa atua- rUH H e e POCH ue Barcelona (ACON)Acaraí venceu porque o com a rapasiada que lu- ção.
It; Verlficou-se aqui aBaependí fracassou. E tou e molhou a camisa I Constituição das equi- Torneio Inicio Carioca Co neito meira Exposição demuitas vezes ainda OU-I pelo seu clube.' Muito pes: Acaraí com Arno, de 'Profissionais ventos e Fantasias, oviremos esse argumento. diferente daquele sele- Perú e Levinus. Elpídío, Pelo Torneio Inicio Curitiba (ACON) _ A- nizada pela «AssociaA verdade porem sobre cionado que foi espeta- Carlos e Amandus. Vas-

Carioca, realizado do- tendendo solicitação de de Inventores Espenhoto jogo Acaraí x Bae- cularmente derrotado no co, Etí; Olínger, Osval-
mingo último no Rio, representantes das elas- apresenrendo-se maíspendi se resume na dia 31 de maio. dinho e Ficher.

ses ervateíras deste Es- 500 inventos, entre elsímplícídade de um Que isto sirva de Baependí com Gaulke, sagrou-se campeão o
tado e do vísínho de uma perna artificial c'l'b

. .

(Janto do Rio, cabendo .

d .

I
_

equi 1 no na prímeíra exemplo. Zepi e Ronaldo. Balo- 2 1 Santa Oatarína, a presí _ Jogo .

e artícu açao:f d .

M O a a. co ocação ao Vas- ..:J '" • ,
ase, e e uma superio- erece registro, e de- quinho, tacilio e Wal-

co da Gama. dencía do Instituto Naci- «smucóptero», - nomeridade de um contendor ve ser imitado por aque- ter. Ivo, Adolfo depois
_ onal do Mate vem de a-

um carro de turismo qsobre o outro na fase les que dizem ser es- Mario, Taranto, Turibio
• dotar oficialmente provi- vôa e pesa 150 quiloscomplementar. O Acaraí portista, a conduta dici- a Norberto.

"'. dencias, no sentido de podendo levar de carjogou maís no segundo plínar do centro-avante .....

----:11 t b I .

d d outros tantos a uma vI FRACOS E ANÊMIC0S I es a e ecer o perto o atempo com a objetívi- Olinger do Acaraí, nesta f d 19<:'%. P ,Iocidade de 100 Km.; blTornem: ! sa ra e ou no aranadade que se fazia ne- partida. Chutando ca- .

" S t C tarl f' clcleras sem correntesPI d VINHO CREOSOTADO
. e an a a arma e a 1-cessaria. Manobrou me- sualmente a bola depois I acar .. S I L Y E I R A • , xação do preço da erva nem pedais, calefaçã1

Ihor ao meio do campo, do juiz ter assinalado
E t· lil:praglido coo. W1I.IIIl!: I

mate cancheads. Pelas elétrica por' induçãoe com a sua· defeza uma falta, foi por este
. SpOr: IVO -r . portarias 401 e 402, ficou câmara de ar a prova d

I QUM furos. .' ,

resolvido que a colheitadi:�. J�����t, 2 d�m���� I'�' 11 �dtiad0!3 I da erva mate, safra de. Tabela do Campeona'to pendi O. lIT'::':::'i� ör0flqüit� ! 1953 nos estados do Pa-
.

\Em Guaramirim, Avai I ,t.;�;::..ll E�croru:o�<:I ! raná e Sta. Catarina far- O p °I d Doda Liga J&. d.e Desp. ;) x Agua Verde 'L 1:'
..;;.. . .; ,>.nJ6b�cenç$s � se á no período compre- receio O Ia

D I V I S A- O No Rio, sabado dia 4. . j 'U CPEü:';OTADO J endido entre 5 de Julho DO DOENTE AO SÃOLa.
Vasco 2 x São Paulo 1.

' . nr"'DOR o,;: ';�IJ"E. e DO de Setêmbro, A ex-TURNO
.

2a. Rodada 16"8
. "_.�,-,"="" ........_,�....,"" portação, terá inicio a A gripe transmite-se dola RODADA 12 7 B pe d' F' A 1 partir de 1°. de Julho do individuo doente ao sãoE�trela x

.

Seleto 3a�eRo�alda �3-8alxa zu

�9�.·"·"'Q�.·"·,,·.��,,,,·:,,,,�,,·,,·,,·.�,,,·,,·,,·,,'ii>�� ....•..·.;�"'''''�� corrente ano. O preço pelas gotículas de saliva

\
D. Pedro x Acarai D. Pedro x Estrela g

.

DR.' FRANCISOO ,G<?TTARDI B da erva cancheda. para ou de mucosidede da gar-Faixa Azul x Baependi Baependi x Seleto f: PrQmotor PublIco :� venda aoS industriais e ganta e das fossas nasais2a. RODADA 19-7 4a. Rodada 30·8

I�': E "i I

d d ':1 exportadores ê fixado projetadas pela tosse, pe-
..\carai x S�leto Faixa Azul x Acarai�. scritorao e vocacla �:.: em C$ 33,00 por quinze lo espiro e até pela fala.Estrela- x Baependi 5a. Rodàda 7.9 quilos, cQada em peneira Evite a gripe, não seD. Pedro x Faixa Azul Baependi x E�trela

11=::
Aceita causas: Civeis - Comerciais - Co- :::� de 1,5mm., posto em Cu- aproximando dos gripa-3a. RODADA 26,7 6a. Rodada 13·9 branças - Contratos - Consultas. B ritiba e Joinvile. dos. - SNESSeleto x Faixa Azul Faixa Azul :x;. 8eleto: ATENDE:- no Gabinete da PROMO- :1 .

'D. P�gro x Baependi 7a. Rod_�C1a 20-9
Pedro 1 f��sI12 �t���o l�������ra��ária.mente das

ä G�:·:.�V···-::-�·-::-::-�·'·"··.··"·���_·O::-::����·-::::-::�"·"·
..

··�.:lAcarai x Estr�la Baê))lmdi x D. �
�4. RODADA 2-8 .

8a. Rodada 27-9 <!ß���é>���<!Jt!J

t;' aClriaçaO �)Seleto x Baependi Estrela x Acarai

1
Acarai x Faixa Azul 9a. Rodada 4-10 O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A � .

CONTRA D I F T F� R I A e ��:.tr:�DAD� 9?s' Pedro ��i�:�i�ul � E���:�� LOMDHIGUEIßA MINANCORA f� V A R f O L A �1��lt���a � F�i�;���� �����1zau�ax 11 ri? Pedro �êtiniftigo suave e de pronto iJ as.is�n'::t:l�i2:!� ':,a h�!�1r�tiZ<:���� )�f:d':: �:JBaependi x Acarai Seleto x Acarai efeito Dispensa purgante e dieta! atinge 14%. gRETURNO 11a. Rodada 18-10 SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- Vacine seu filho gratuitamente, não ')la. Rodada 15·8 Acarai -x Ba�e�ê:lfidi ME o n. 1, 2, 3 e 4 i�.::. só contra a difteria, mas tambem contra �:;Anarai x D. Pedro Seleto � ßstrela Proteja à saúde de seus tilhos e a :.ua própria! [a coqueluche (tosse comprida) e variola g
ii=="===""==="=="""'=�""='''''='='''''===''''\I._,

Evi",; muit.. do,nç .. , pnup"á dinh,iw ,m

f
110 POSTO DE SAÚDE.

1ir A C O R O E 0- E S "li comprMeINhAoNjceoRAm:::!di�Sma �IOhI:lBhRIGUEIRA I� . DC·r. Be�;'p�' :nd'udss�dn 'i. para o seu ti ln ,o. I .:=. hefe do osto e au e

•.
=E um produto dos Laboratórios Minancora

com 24-48-80 e 120 baixos
.

- J O I N V I L L E - e�I'·",,,,··�:;I'··"··"·�':;:··"·"··�"·"·"·",:;��"·"··�1''.!':."':."�I"""".'�':>
Nacicnais e Extrangeilas

-------�----_...._....--_..

!�u���!L;" �!!e!�! r=��=;�=�:���'�'Á=';'.==;"=ll DE ��:��N ����r!!'>A.. IPI!JOS _I�A�����OS iii!:! Rua Marechal Deodoro. 991 .:.!.�.;. Rua Cei. Emilio C: Jourdan, N. 62 - Jaraguá do Sul·· S. C.

t'Instrumentos p/Orquestras Oll'Cl'na Meca"m'ca e Posto Te.xacoBandas e Jazz-Bands I: II Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se,Violinos - Flautas - --Sa-liii Servic;o F O RD
. Autorisado .!.I . a disposição do distinfo público, apresentando �xofone�, nacionais e extrangeiros. Radios - Vitro- serviço criterioso e Preços �ódicos �II �AM���: ;;�:�e:. i�i�:' tu��,R�;;��; li I! on:::�:;,:o���;�:,,;.r�=�e:::V<;' 11-.-ii do ramo. Peçam preços e demaiS intormações ao ii U ii Machinas de Costura

li "

Representante: ii II ii Alemãs, Japonezasli p JA. UL O,' K O li S - li ii Solda Elétrica e á Oxigênio ii e outros tipos pelos me-

II S. BENTO DO SUL - Caixa P., 39 - S. Catarina Ü ii Combustivel e Lubrificantes II ��o�:�iE�:�o:e�'s�o����::::,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::«... �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::-.:::::# misso, na CA8A REAL.

."'.

Justa e merecida a vitoria
do Acaraí

Quando o s.

Lafer deixa a 1';
Fazenda, fica �
com uma dívida
cial de cerca de
lião de dólares, se

dito e na contin
de não poder aten
ordem cornpromíss
sumidos inclusive
próprio snr. Horaci
fero

-
Venceu porque jogou

no 2. tempo

�uin�entos inuentos
mH sd exposicB
'.

fLlll186DfiftA
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euísche _Beilage des "Correio _do Povo"
Ein Volkspolizist erschoss fünfzehn

Jährigen Deutschen.
Der Aufstand in Deutschland dauert an.

Republik verteilt. Die Erk
lärung schiebt die Verant-

'

wortuog fuer die Erhe
bungen den "amerikani
schen und deu t s c h e n

Krlegshetzern" zu' und
gibt dann den Beschluss
bekannt, durch neue Mass
nahmen die Lage der
Arbeiterschafr zu verbes
sern. Nach einer anderen
Meldung wurden Leetkraff
wagen mir den Sonder
ausgaben in die grossen
fabriken und Betriebe
geschlckr, wo, sie an die

------------------------------------------------------- Arbeiter verteilt wurden.
In Sonderfahrzeugen traf
die Erklrerung auch in
den kleineren Gemeiden
und Dcerfern eln, lnd den
grösseren 'Städten wurde
der Text der Erklärung
durch Lautsprecher be
kenntgegeben.=================
Genauere Angaben über

.díe Erhebung der Arbei
terschaft in der Sowjetzo
ne gab die kommunisti
sche Zeitung "Neues Deut
schIand". Die Z,eitung
schreibt, dass in Halle
das Gefängnis von den
Manifestanten gestuermr
und alle Gefangenen frei,
gelassen wurden. Darun
ter befand sich auch die
frühere Leiterin des Frau-

.

enkonzenrratíonslegers
Revensbrück, Erna Dorn,7.145,00 die inzwischen wieder
festgenommen und zum

Tode verurteilt wurde. Bei
1.170,00 den Unruhen in Halle

wurde ein Volkspolizist
tödlich verletzt.' In Jena

1.230,00 schlugen die revoltieren
den Arbeiter Polizeibeam
te mit. Eisenstangen nie-

2.100,00 der, stürmten das Partei
gebäude der SED und die
Díenstsrellen der Massen
organisationen. In Coburg,
Goerlltz und Gera sei es

1.538,00 ebenfalls zu Ausschrei
tungen und Messende
monstretlonen gekommen.
IIJ Leipzig steckten die
Manifestanten 'das Gebäu
de der Nationalen Front1.000,00 B d hl din ran zerse ugen en

200,00 Pavillon der Gesellschaft
fuerdie Deutsch-Russische
Freundschaft und richteten
am Ernst-Thälmenn- Haus,660,00 am Haus der Gewerk
schaít und im Hause der

500,00 Freien Deutschen Jugend
grosse Zerstörungen an.

620,oó 218 Westberliner. die
sich bei Ausbruch der
Revolte im Berliner Ost-�
sektor befanden, sind als
vermisst erklärt gemeldet.

2.720,00 Die Mehrzahl von ihnen
war zu Besuch von Ver-2.000,00 d d F d2 610 00
wan ren un .reun en in

'400;001 den Fabriken und Büros.

Viele tausend Exemplo- Zentral-komitees wurden,
re von Sonderausgaben an die Bevrelkerung der

nach dem Vorfall awufohdenmte der Erklärung des SED- Deutschen Demokratischen
Felde. Rrechling
im französichen Besat
zungssektor.

Einer berllner Meldung britischen Sektors. Die
folge wurde der 15 Jungen sollen die Volks

"

hrige Wolfgang Röchling pollzlsren 'geärgert und
in der Nähe der britisch- mit Steinen beworfen ha-
owjetischen Sektoren- ben. Ein Polizist gab da-
grenze von einem Volks- raufhin einen Schuss ab Die Polizei Westberlins
pollzlsten, der im sowle- und traf den jungen Röch- stellte fest, das Wolfgang
tischen Sektor stand, durch Iing in den Kopf. Seine Rrechling von der Kugel
einen Revolverschuss·töd- Freunde ergriffen die des Volkspolizisten in den
Iich verletzt. De ... Junge flucht. Polizisten West-I Köpft getroffen wurde, als
plelte mit einigen Freun- berlins suchten und Ian- er schon mit seinen Fre
den auf einem feld in der den den erschossenen unden die flucht ergriffen
Nähe der' Eísenbahnsrre- Jungen eine halbe Stunde. haue. Die Kugel trat in
cke an der Grenze des den Hinterkopf ein.
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ADVOKAT

gibt hiermit seinen Freunden und alten
Kliénten bekannt, dass er sich hier wieder
als Rechtsanwalt niedergelassen hat.

Zu sprechen in seinem Kontor in der
Rua Mal. Deodoro da Fonseca N. 210.

Munizipalpräfe_k_t_l:J_r_v_o_n_J_,araguá do Sul
Rechenschaftsbericht von t952

Konstruktionen und Wiederherstellungen von Uebergamgen und Brücken wrehrend des Jahes 1952.'
1°. DIS T R I K T

Sirasseo Arl Illsieopreis lolalOrl

I tapoouzinhostrasse
Desgleichen
Desgleichen
Desgleichen
Desgleichen
Desgleichen
Desgleichen
Desgleichen
Deligleichen
Desgleichen
Desgleichen
Desgleichen

Jaraguá-Ésquerdo
Desgleichen
-Desgleichen

Nova-Retorcida
Desgleichen
Desgleichen

Itapooü-Hansa
Desgleichen
Desgleichen

Nova - Fundos
Desgleichen
Desgleichen
Desgleichen
Desgleichen

Ilha da Figueira
Poco D' Anta
Rio da Luz II
Rio da Luz III

Desgleichen
Rio da Luz Direito
União

Desgleichen
Desgleichen

Heemann-Tiete
Desgleichen

Funil-Tiefe
Desgleichen

Stulzerberg
Desgleichen
Desgleichen
Desgleichen
Desgleichen

.Jaraguá Esquerdo
Schwartz-Tiefe
Ríb. Grande do Norte
Javali

Desgleichen-
Ribeirão da Prata

.Deaglaiehen
Ribeirão Alma

Desgleichen
Desgleichen

Ribeirão Olara
Ugarn ..Tiefe
Ribeirão Jararaca
Cacilda
Vieira-Tiefe
Alice-Tiefe

.

F.,rancisco de Paula
Theresen-Tiefe
Três Rios do \ Norte

Desgleichen
Mathias-Tiefe

'

Desgleichen
Macuco Grande

Desgleichen
Pulverfabrik
Três Rios:Tiefe

•

Kmhler
Alexandre Avanci
Eugênio Pradi
Valentim Stollff
Panstein
Tomazelli ,J

Bortolini
Sacht
Angelo Demarchi
Carlos Rusch
Bortolini
Hering
Fecularia Garibaldi
Schmidt
Evang. Gemeinschaft
José M. Junkes
Alvaro Bertoli
Orestes Gadotti
Geronimo Trentini
Silvio Girola
Silvio Girola
Planinseheok

Derselbe
Derselbe
Derselbe
Derselbe

Pedro Zímmermana
Moretti
Mathias
Gustavo Mathias
Carlos Ramthun
Adolfo Ramthun
Lsmke
Siltz
Ricardo Fritzke

Stallen
Oswaldo Schmidt
Schwartz
Moretti
Tamanini
Minatti
Monteiro
Tamanini
Eugenio Floriani
Euclides Rocha
Piske
Jorge Engelmann

,

Baumgärtel
,

Derselbe
Herbert Rahn'

Derselbe
Augusto Schulz
Grosskop
Grosskop
Miguel Petry
Piske
Francisco Ersching
Francisco Luy
Camilo Andreata
Pinter
Baumgtertsl ,

Witwe Karsten
Belegante

Derselbe'
Mathias,
Erwino Ramthun
Gumz '

Hornburg
Hoeft
Nicoluzzi

I

548,00 R u s sen
602,00 'polnisc�e Einhei-
135,00

t
II

1.���:�� en. eiß.
310,00
180,00
200,00
220,60
180,00

Die sowjetischen Be:.
heerden. die offenbar der
ostzonalen Volkspolizei
nicht mehr das noetige
Vertrauen entgellenbrin-

810,00 gen, setzten jetzt polnische
Truppen ein, um die strei-

1 5 ke!!den Arbeiter im Berli-.00,00
ner Ostsektor niederzu-
balten.920,00 Die Kommandanten der

23�36367 ,50 3erliner westsektoren fra
. 0,00 ten zu einer neuen Ue

Cr$ 40.234,50' berprüfung der Lage in
Berlin zusammeQ.

Ein Uebergang mit 4
" " "6
'u " "6
" " "5
" " "6
" ., .. 5
h " "-4
U " h 5
" " "4
" " "5
" cc "6
" " "6
" ., "8
" " "7
" " "6

Roshren 240,00
240,00
540,00'
300,00
270,�0
350,0()
160,00
650,00

1.380,00
225,00
390,00

2.400,00
400,00
350.00
420,00
400,00
180,00
650,00
500,00
900,00
700,00
118,00
220,00
220,00

, 360,00
620,00

,

240,00
225,00
600,00

"

"

"

"

..

"

..

"

"

"

n

"

"

"

" " 10
" 4
" 5

,. "

" " "

" " "

Bohlenbelag einer Bruecke
Konstruktion einer Holzbruecke

Desgleichen
'

Ein Uebergang mit 4 Roohren
" " "4"
" " "4"
" " "8"
" " ""4"
" " "5"
" " "5"
Zwei .. " 15 "

Ein " "4"
" " "4"
" " ., 5 "

" " "4 cc,

" " "4"
Ausbesserung eines Uebergangs
Roohren
Ein Uebergang mit 6 Beehren
" " "4"
" " "'4"
" " "5"
'c " "8"
" " "4"
" " "5"
" " "5"
" " "6"
" ., "5"
.1 " "Ziegelsteinbogen
Bohlenbelag einer Bruecke
Ein Uebergang mit 5 Beehren
Konstruktion einer Holzbruecke
Ein Uebergang mit 6 Beehren
" " "4"

500,00
500,00

260,00
180,00

mit 2
220,00
300,00
200,00

,

360,00
260,00
400,00
240,00
�40,00
240,00

1:600,00

.. 250,00
1.450,00
288,00
260,00
250,00
150,00
192,00

1.700,00

" j, "5 "

aus Steinen
mit 4 Beehren

" "

" "

" " "3"
" " "5"

'Konstruktion einer Holzbruecke
Ein Uebergang aUI!! Holz
" " mit 4: Roehren
" " "5"
Ein Uebergang mit 3 Rcehren
" " "4"
" .:, "9"
" " "5"
Zwei " "8"
Ein " "4"
" " ... " 6 "

" " II 4 "

360,00
450,00
880,00
620,00
600,00
320,00

" .. .. Ziegelsteinbogen
Desgleichen

TOTAL
(Fortsetzung lo/gt)

setzeß

•
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REQUIDf\lM,��jQ:S [i)E'�Pf\��Hf1m():5' ,cllil21 jara o. o
, Karl lfeinzle }'Reduer licença para construir COliTet1

.

ID1illIDldlO
um mausolêo na sepultura de Maria BUQal Cereal.
Ingo Klitzke - Requer alvará de "Habite-se". Gui
lherme Spengler - Requer licença para desmanchar
a calçada e o muro existente defronte ao seu imó
vel,' para fins de construção do alicerce de sua

casa. Lothar Carlos Ernesto Sonnenhohl - Requer
licença para construir um aumento em alvenaria
no prédio de sua propriedade. José M. Müller & TODlCO dos convalesllentes
Oia. Ltda. - Requer licença para efetuar uma re- Tonico . dos desnutridosforma no prédio onde funciona sua industria, in
clusive retelhamento de uma parte do citado pré
dio. Guilherme Emmendoerfer - Requer alvará de
"Habite-sé". Lothar Carlos Ernesto Sonnenhohl -

Requer licença para demolir parto do prédio de
sua propriedade sito á Rua Pre, Epitacio Pessôa.
Alfredo Sohulz - Requer licença para construir um
rancho de madeirá destinado a depósito para sua

indústria, bem como licenca para construir Urna
completa instalação sanitária. Artur Eggert '- Re
quer licença para efetuar pequenos concêrtos em

sua propriedade, inclusive pintura externa na fa
chada da mesma. Luiz Jark - Requer alvará de
"Habita-se". Esmeraldino Sanson - Requer licença �para colocar defronte a sua tinturaria uma placa' Dr. Francisco Antonio Píceíeae
de propaganda com os: seguintes dizeres: TINTU-

I ��DICO
RARIA COMETA, de E. SANSON.

DESPACHO - "Deferido" I Oírurgta Geral de -adultos e crianças - Olí-
Domingos Pedro Pasa - Requer cancelamento nica Geral - Partos - Operações -

do imposto sôbre suas atividades comerciais. Hein- Moléstias de Senhoras e Homens.
rich August Lessmann - Requer cancelamento -do Especialista. em doenças de criançasimpôsto sôbre Engenho Central de Aguardente.. ""

.

Irma Koster Costa - Requer cancelamento do im-. Atende no '.

���t,';,li���rRe�':,":r :!���I�'!::nl�o��rf::��SI�I��b;� bSP1T��Ia���r�:e�ZVIARIOS (['===='=""=""='=='=-===��'�="'='==�'l1

ferra;:,; :!�!f:�i�:�a;�:�;��ã�e:i hã ou não

upA - morA. CATARINA
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I.:i
.•.:!;.I....•:!:�.!�o" I!lun�tl�pio co�s�rutores com

. atribuiçõ�s para -::;;;re ..o ? "O "OdOr?" ,_ ..o -. ..o .

cÓnstruçao de prédios de alvenaria de dOIS pavI-"- G C.. = C .... ., iL Q ttFG 1�����CHO -
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OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do Dep. do Expediente

Paraná" explorá
Pírobetú-Xisto

•

mmoso
EXCELENTES São Paulo (ACON)

Pelo porto de Santos,
foram exportados 187.750
quílos de chá preto, bra
sileiro, pera o Chile e

Marrocos Frances. Este
. chif é 'de produção pau
Iista � e" foi conslderado,
depois de exames proce
didos pelo Posto de De
fesa Sanitária Vegetal do
Ministério da Agricultura,
de ótima

.

qualidade para
exportação. Abre-se as

sim, mais uma poseíbili
dade de exportação de

� "1l1l'il (QflUlPIDltfi\ � II
um novo produto bresl

��1Úl& \\.f vil • leiro pera os mercados
�

I do Mundo.

Curitiba (ACON) - O Japão, que os .xlsros do
Governador Munhoz da Paraná nada ficam li de
Rocha acaba de enviar, a ver pera os de outras re

Assembléia Legísletíve do giões de outros países e

Estado, duas mensagens continentes.
.'

que visam atender o ob- As Iaeídas paranaenses
Iérivo de seu' governo no constituem uma fonte íne
que diz respeito a explo- xaurlvel de produtos _ que
ração e rapide Industrlalí- virão a resultar de

"

sua
zação das rlquesas mlne- transformação, todos eles
reis

.

que representam o indispensaveis a nossa

xisto betuminoso. economia e a segunça es-

Na mensagem que a- tratégíca do país.
companhe o ante-prejeto Tendo adquirido uma

de lei criando-a Comissão Sonda Craelius e outros
Executiva do plano de In- materiais necessenoe á
dustrialização do xito pí- instalação da Usina Pilo
ro-beturnlnoso afirma o to, depois da viagem que
Governador que a impor- nossos tecnícos fizeram á
râncla e o valor do xisto Europa, colhendo ensina
plrobeturnlnoeo como fon- mentos preciosos, submeto'
te de combustível, um dos ao exame e apreciação
grandas fatores do pro- dessa Egregia Assernblé
gresso industrial de-nossa ia, o incluso enre-proíero
época, evidenciam-se pele: de lei, que dispõe também
contínua exploração que sôbre a organização' de
dele fazem inúmeros paí- uma Sociedade ee Econo
ses, tais como, a Ingla- mia Mista para a

. explo
rerre, França, Estônia e ração do xtto no Paraná.

- I

ELEMENTOS TONICOS

I Fósforo, --

Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó'd i o

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Ceiam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

CONSÊRTO REFORMA E RETIFICAÇÃO DE AUTO

MÓVEL E CAMINHÃO.

Escritório no prédio (Dante ôchlocher)
.

{
Avenida Getulio Vargas N., 26

laraguá do -Sut

SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO

Clinica de OIho$ ;_;_ Ouvidos Nariz é Garganla do

8R� laD.l�•••••
MODERNA B PRIMORÓSAMENTE INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina
Rua Abdon Batista (Defronte a <CA NOTICIA"

/ - JOINV!LE -

v

Dr. Waldemiro Mazurecheß
ea.a Bs sA'8E

Rua Mal. Floriano n. 152 .; JARAGUÁ
Clinicá geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partor Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutoterrnia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

ELIXIR 914 rc····������
A �IUS ATAC.A

TODO O

.8R6AlIS.•
··

,[ Dp. Luiz de Souzal. 1.o Fipdo, o Baço, � Coração, o A D VOG A DO
t

estomaco.,os ftu1mo.,s �, Pele 1
Produz'Dores""nosOssoa. fleuma..

� Comunica aos seus amigos 'e aos seus ,
Cismo. C.�U.eira. Queda do Cabe-

.

antigos clientes que está nov�mente exercen- t
lo Anemia, e Abortc!s.�· . do a advocacia.'

,

.�C?r.nsUliill o méQlico
\ ' Atende no seu escritório á rua Mal.

D:J0-atometO pop&llar depurativo doro da Fonseca, n. 21U.
. .

ELIXIR 914 . ���

MlLHOÉSCalçados
DE PESSOA$ TÊM USADO COM
80M RESULTADO O PQPU�

DEPURATIVO

��I.� I'" tal ES'ME3,a'I!5iiIIII'2e"'�'aB'dl5!iB .n'_'I��!!

li � s ODr. Fernando A. SpringmanD
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Clinica Médica - Cirurgia Geral � Partos

são os melhores e

II - mais baratos.-

Consultório: Rua Mal. Deodoro, Fundos
(ex-reaidenoia do dr. Renato Walter. Produtos da:
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
Residencia: Rua Padre Frallcke N. 160. Indústria de Calçados
_........._�....",'UI .... " Gosch Irmãos S.A.
';--o Atende chamados de dia e a noite - � .

;ii�IIa::s.I�����McS3.U.-aIOI�Iß.e3I1�;I! Caixa Postétl, 11

S:i==!;=!!=:;=;i=IIi!!!!!i::=n=n=!!=!!=!!-!i=!!i�
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III III fil como um Ii�ar. Aprov.ado co- O<!>C:::::::= C:::::::=GOII: Dp. Renato W"altep '.:
Jaraguá do Sul;. moauxiltlU'notra.t�entodaSI •. O' ,

Celso Bran<?o O• M É D I (; o • Santa Catarina FlLlS e REUMATISMO d. me.. O . Despachante AduaneirO O

11:líl� CLINICA GERAL - CRURGIA - DOENÇAS �[Ii
ma origem. palo O. N. S. P.

00 �lJft�!��i�a�i����f�n� ����\:5P����gi���r����f� 00DE SENHORAS - PARlOS 213 - ex. P.,35 -' End. Julia� - Apart. próprio, 32
Tel. «Branco. Telefone,4773ULTRA· SOM - Tratamento moderno e efi- S. Francisco do Sul - S. C. Curitiba Paraná

ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lem- lIorhorto mportàção - Exportação e Cabotagem - Ques-
bagos, nevralgiae"ciática. Abcessos, furúnculos, IV Uu

tões administrativas

inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. bem como todos, os serviços junto à Alfândega
Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- II II II de São Francisco do Sul, são executados com pon-
beldes. Asma, afecções do estômago, etc... tualidade e presteza, dispondo para êste fim

• MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento de umd organização perfeita com escrilórios

RI Qas Paralisi'as com reativação das funções II }l da Umverstdade' do Dlstnto Federal- O e técnicos.
.

O.

iii ITIusculares e nervosas. Atrofias ... fraque"sa fun- tu } --=�

I'. Dispõe de páteos para depósito de madeira '0I <)t�nal �os �ÚSCUI.O.s .

em geral, da bexiga, or- !li )'. Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gine- (! JV junto ao quadro da estação e nos trapiches
m gaos chgestivos, etc... II} cológica dO Hospital

. Ge�Úli0..l'yargas; ex-in- �"'/\ çle embarque da Ponta da Cruz, bem como O...

ON.DA.
S CLIRTAS ,- DIATERMIA -

ELETR.
0- .",'.

f
terno no Hospital N. S. do .;:,ocorro do Rio t ".

V armazem para depósito de mercadorias em ge- '

m . "CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO I de Janeiro. �I,� ral, junto aos trapiches de embarques na cidade. O

I.
BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e.

I-I
Clínica Médica; Cirurgia Geral; Partos; Mo· I.

Omfrll-vermelho... . léstias de Senhoras. .

.

l' Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras
CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros " Consultório no Hospilal Jesus de Nazaré,

,

O
Mercadorias para o exterior do Brasil e

�_. (Jardim Lauro MueIler) esq
..
Rua 9 d. e. Março .. r C

" Localidades Brasileiras
_ em orupa neste' município.

IIII ., das., ,9 ás 12 e. da.s 3 ás 6 horas, III
' o '1\ ' •

"

�IIII RE.S..lD,Ê;NCIA -. R"uaMiI\istro Caloger'as, 350 .I!. Consultas das 8 1/2 ás 12 e das 15 ás 18 ! ,\lO
Tradição �e mais de 20 anos, d� serviços constantes Á

.' .Fone 305 - J O I N V I L L E-S. c. II. horas.
\ O

às maiores firmas do E,tado e dos estados visinhos. \10
iJi!EI!

. .
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DOMINGO, 12 OB JULHO OB 1953 - SANTA CAtARINA - N. 1751 Rio (ACON) - Divul- de analfabetos se refere

gam-se agora as estans- ao Nordeste, onde à por
tícas elaboradas pelo centagem passou de 73,3
Serviço Nacional do Re- para 70,6%. No sul, os

censearnento, do Instituto progressos de alfebetlze-:
Brasileiro de Geografia e ção são maiores que em

Estatística e referenres ao outra qualquer pàrre do
«Temos ao mens uma l preocupa - se também último censo.

.

país.
certeza: salvo algum com a previsão do que Pelos dados conheci- Nas demals regroes,
acidente imprevisivel,. a será a repercussão, sê- dos, o Brasil possuíe. nora-se que a éiminuicão
exploração dos planetas bre as ciências e sôbre em 1950, 37.624.838 anal- do analfabetismo se ex
estará em pleno anda" o pensamento humano, faberos. Em numeros ab- pressa pela variação por
mento no fim dêste sé- de uma época bem pró- solutos, nossa população cenrual de 66,7 para
culo» - escreve Arthur ximo que será evíden- alfabetizada é r a de 61,3%, no Centro-Oeste;
C. Clarke, no número temente «um período de 18.588.722, que tem au- de 57,7 pera 52,1%, no
de primavera da revista explorações de uma ri- mentado desde essa data., Leste é ce 55,3 pera
Science et Société, pu- queza e fecundidade A maís elevada parcela 53,7%, no, Norte.
blicada peja Organiza- tais que o homem nunca f

, _

ção das Nações Unidas conheceu igual», sobre
para a Educação, Cíên- tudo se verificar-se a.

cia e Cultura (UNESCO). antecipação
. cientifica

A Direção atual das de que, por volta do ano

pesquisas, em matéria 2.000, os principais as
de foguetes, indica que tros do sistema solar
por volta de 1980 «a provàvelmente jll esta
primeira astronave ver- rão extintos.
dadeira poderá pousar
na Lua. e voltar à Ter- A meteorología será
ra». uma ciência exata e a

O autor do artigo a televisão mundial será
que nos repertamos uma certeza realizada.

ANO XXXIV ,ARAGUÁ DO SUL

L O C A·I 5 e Notícias da ONU
Inter-planetáriasAniyersários. Transcorre Pedri, funcionário da Pre-

hoje a data natalícia do feitura Municipal.
menino Benedito J. Mas- Dia 18 a srta. Olivia
carenhas, filho do sr. Wunderlich, filha do sr,

Pedro P. Mascarenhas, Paulo Wunderlich. Tarn
residente em' Nereu Ra- bem ne mesma data a
mos. Ainda na mesma gentil srta. Terezinhà Pe
data o jovem C I e c i ters, filha do sr. José Pe
Vieira Leopoldo, tipógrafo ters, residente na cidade
na Sociedade Gráfica de Curitiba.
Avenida Ltda. Dia 19 a sra. Paula
Ainda hoje o snr, Julio Pereira Lima, espose do

Alves Rose, funcionario sr. Procópio Pereira Lima,
ferroviario. proprietário do Bar Fer

.

Hontem festejou seu roviário, nesta cidade.
natalício o jovem Odilon Dia 20 a sra. Maria
Motta, habil grafico das Grubba, prendada espo
oficinas da S. G. Ave- sa do sr. Bernardo Grub.
nída Ltda. be, lndustrlal nesta cida-
Dia 14 a rnenlna Leni, de. Na mesma data o

filha do sr. Luiz Prestini, menino Fausto, filho do
residente á Estrada Ira- sr. Artur Emmendoerfer.
pocú-Hansa. Na mesma Ainda dia 20 aniversaria
data o sr. Domingos se a sra. Dna. Diva ôe
Rech, residente em Irapo- bino Tavares, esposa do
cusinho. sr. Mário Tavares da
Dia 16 a sra. Amanda Cunha Mello. ------------

Gumz, esposa do sr. Ber- Dia 21 o sr. Claudio
toldo Gumz, residente em Stulzer, resldente em Rio
São José dos Pinhais; e Vermelho e o sr, Mário

.

a sra. Merg Hafermann Müller, bancário.
Xavier; Dia 22 passa a data
Dia 16 a srta, Emllía natalicia do sr. José

B. SChm. itt, filha do sr.

I
Ersching, alfaiate nesta

Arnoldo L. Schmitt. praça e membro do Díre-
Dia 17 aniversaria-se o tório da UDN; o sr. An

sr. Pedro Rengel, índus- gelo Rubini, industrial
trial em Estrada Jaraguá em Rio Cêrro; o menino
Esquerdo.

.

José Iabel, filho (jo sr.
Dia 5 passou a data Lauro Braga.

natalicia do sr, Henrique

Notas
Viagens

Fogões Economico das
a f a m a d a m a rc a

(REIS) de diversos ta
manhas tem sempre em

stock na CASA REAL.

Dia 23 a srra. Marly,
filha do sr. Seme Marrar,
comerciante nesta. cidade;
o sr. Guilherme Spengler;
a srta. Yolanda Wilhelm,
filha do sr, Max Wilhelm,
industrial nesta praça; a

menina Marglt, filha do
sr. Leopoldo Mey; o sr.

Delfino Raduenz, comer-

B E L EM - Após cíanre em Rio Cêrro e a

sete meses de traba- W'alante menina Antonilda,
filha adotiva do casal

lho, chegou' a esta Venancio - Wanda Nlço-
capital, via aérea, luzzi.
uma das mais valio- Dia =5 a sra. Onélia
sas joias de todo o Horst, esposa do sr. Ro

Brasil: a custodia do berro M. Horst, proprleté-
rio da Farmacia Nova.

VI Oongresso Euca- Na mesma data a sra,

rístico, confeccionada Alice Dipol,d, esposa do
pelo ourives Otto sr. Alvaro T. Dipold, re
HeiH, que acompa. sidente em S. Fra!]cisco

nhou a custodia a
do Sul.

Belern. A todos os aniversa-
riantes os votos de feli-

A valiosa peQa es- cidades' do «Correio do
tá sendo muito ado Povo».
mirada e foi recebida

• _

pelo próprio D:. Ma
ria Vilasboas, arce

bispo do Pará.

Joia das mais

do Brasil

Bolos
crescidos

earls

Ba/os
mais/0/05

130105
mais macios
-A propaganda é a

alma do negócio

,
rO'NICO CAPILAR

POR fXcE'L:ÉNClA

P O r d e t rá 5 d a
Cortina de Ferro
A Albânia está cada tístícos. É o que informa

a «Imprensa da União
Chinesa», nacionalista.

vez mais presa à

Bulgária
Paris (ONA) - Circu- Inspectores, comunís-

los dáquí, bem informa- tas, percorrendo fábri·
dos, relataram ao Comi- cas de mais de 3.000
tê pela Europa livre, operários, prenderam
que a URSS está, gra- três pessõas ao encon

dualmente, retirando o trar fases, tais como
seu pessoal admínístra- «Abaixo o Oomunísmo»,

. tívo na Albânia, envian- «Contra o comunismo e
A ANUNCIADA do búlgaros em seu a URSS», e «Queremos v

lugar. Máo e Chu vivos», ocul-V I S I T A DE A fim de manter líga- tos nos desenhos feitos
V A RGAS AO .ção regular entre a à mão.

Bulgária e a Albânia, o -x-

Govêrno búlgaro ao que , ,

se diz, organisou uma Sangue hungaro par a
BUENOS AIRES ponte aérea secretà, I a Russia

(UP) O ssid t para homens e mate- .- presi en e
riais, «comuns» aos dois VIena CONA) - S.obGarlos Ibanez, do países o pretexto de angaru�r

Chile, ofereceu, uma' sangue para os hospí-
t d h

-x-
tais locais, o Govêrnoaça e c ampagne Porcelana anti- húngaro está colhendoaos jornalistas ar-

gentinos na embai- comunista
xada do seu país. Hong Kong (ONA)

Um cronista per- Operários em porcelana
guntou a proposito anti-comunistas da cen-

.. tral Kw - angtung, na
se a anunciada VISIta China Comunista, tem
do presidente Getulio combatido a administra
Vargas ao Chile se ção fazendo, hábilmente,
relacionava com a «slogans» anti,cOl:_nunis-\ tituto de Pesquisas 10-

.

formação do chama- tas nos complíeados cal, encontram reação
do ABC; mas Ibanez desenhos decorativos f a vor á v e 1, porquantodos seus trabalhos ar- oferecem oportunidaderespondeu: «Nada sei

de ganhos extrás à
a respeito». E como -------......---

classe média do pais,
os jornalistas inssie-

V d T tão fortemente pressio-

I tissem na afirmação en O ou roco nada.
d-e que a visita do Uma caminhonete Ford

� _

presidente
-,

brasileiro 37, em pel'feito estado, e

ao Chile está sendo bem �ons�rvado. _

. MaiS mformaçoes naanuncu�da para. se- oficina de bicicleIa de
tembrE>, Ibanez dIsse: Theodoro J. Wolf
«Pois muito bem, Rua Marechel Deodoro 368
Nesse caso, lhe fare- Jaraguá do Sul

mos uma grande re

cepção».

EM SETEMBRO

CHILE

grande quantidade de
plasmá, que exporta de
pois, para a União So
viética. Um médico, que
escapou recentemente
de lá, declara que os

apêlos aos doadores 1�
sangue, feitos pelo Ins-

•

Avisamos aos nos

sos prezados assi
nantes que esta folha
deixdrá de circular
domingo dia 19, rea

parecendo dia 26 com

um número especial.

AU.I. TRAT. stPILlS

M'UREZAS DO SANGUE?

,RllILIf 15DfiRA .

Correio �o POUO
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mFebres
.

(Sezões, M.alârias, I�
I. ImpaludIsmo' IIUI Maleitas, Tremedeira.::

I
- CURAM-SE R�PIDAMENTE COM - II

" Capsu las Antisesonicas II'Minancora" �
Em Todas as Boas Farmácias IIII

. �

m É um produto dos Laboratórios MINANCORA I�
m -

.

Joinl'ille - Sta. Catarina -. II
�===========' i;;E�!I=!!=Il!!iEi· i:_!m._:====:I_:ii=aiiilEiiiifa

(()) §a�ãt{(J) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa ClAo WEIlEt liNJD)l[J§1[llAl JOllIDlvilie
conserva o· tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

s"ßÁ� ylRCf""
. '.

ESPECIALIDADE
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