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Ro Posto de Saúde

A comitiva rumou di·
retamente para o Posto
de Saúde. onde a aguar�
dava o dr. Beno Knud
sen, médico chefe do

, Posto e demais auxilia
res.

Por ocasião da inau
guração da cosinha
dietética fez uso da pa·
lavra a senhorita Rena
te Burow, que saudou
os visitantes e disse do
significativo serviço que
iria ser inaugurado.
Logo após o sr. Go

vernador fez entrega
das primeiras garrafas
de leite as crianças po
bres matriculadas no

serviço.

Tiveram um cunho No Posto Agropecuário "Ministro vam programadas na Negro e Lapa para co- municipio aquela home- óbras de ampliação da
todo especial de rele- Joãl Cleophas" Prefeitura Municipal. Ao locarem no sr. Gover- gemo usina «25 de Julho».
vancia as festividades chegar na praça, foi o nador Bornhausen, que Realísou-se depois na Nessa ocasião falou o
levadas a efeito no dia No posto Agropecuário sr. Governador recebido dera solução a esse Sala do Forum, a reu- sr. Prefeito Artur Müller,
26 de Julho, onde díver- «Ministro João Oleo-

por entre alas de ope- problema, uma medalha nião econômica, estando que depois de citar
sos e importantes melho- phas·», milhares de pes- rárias e operários, de- de ouro, comemorativa a sala repleta de repre- dados técnicos dos no
ramentos foram inaugu- soas receberam debaixo baixo de palmas. A en- dessa data. Foi um ins- sentantes das classes vos geradores, congra
rados uns e iniciados d�. palmasd a honrGosa trada da Prefeitura 12 tante de grande emoção conserva foras e operá- tulou-se com todos pela
t vísíta, ten o o sr. 0- .

h f
. . . -

d t-
.

ou ros.
d h'

moem as com aíxas re-
esse, quando centenas rIOS. mauguraçao e ao Im-

.

Pelas 11 horas da ma- �:!n�e�afsm a���l::d!: presentativas dos diver- de operários e povo
Assumindo a presí- portante óbra, conví

nhã, uma caravana de sos munícípíos, aguar- prorompeu em palmas dencia, o sr. Prefeito dando o sr. Governador·
. assistido o desfile dos f' dmais de 50 automoveis davam sua excia,

e aplausos, a significa- disse que a mesma ha- a cortar a Ita e entra
com o mundo oficial e animais expostos. "

h via sido convocada para da da usina.
de todas as classes re- A la. Exposição Mu- Em nome dos operá-

tíva
.
omenagem dos

comemorar a solução A comitiva, já agora
ceberam na divisa do nícípal de Animais já rios do Norte Catarinen- operários. de um problema que acompanhada aos snrs.

municipio, o sr.gov. Irineu havia sido inaugurada se- falou o sr. Herbert
Logo após o sr. Go- havia sid.� tão Ele�at!do Gustav� Stamm, diretor'

Bornhausen e Presidente pela manhã, tendo nessa Schneider� que em �lo- vernador dírlgíu-se ao
na Reunião Econômíca comereíal, e dos enge--.

V ocasião talado o Prefei- t d d d 9 h
.

Sda Assembléia olney M" I d qdauesnat� fa�s_cOurso tí hISase Gabinete do sr. Prefeito e 1. 51,! designando uma nBI e.ukos oerensen
..

e

Oolaço de .Oliveria, os
to umcipa e ten o a IS ça que m mM" I d f

. counssao para acompa- eic er, passou a VISI-
.

I íd fita que vedava o in- em receber o sr Go- umcipa , on e 01
h

.

t tar
.

b dquais com uma UZl a
I I d

.

. I inaugurado o retrato de n arem ao recm o, o sr. ar a usm.a,. rece en o
comitiva visitavam o mu- ����ss�Çj:r:idoO ���tad: yernador, que. vm�a s. excia. No äto falou o Gove�nador e demais Edesses ldlrlgen�efs da
nicipio. IM' Q' maug';Irar 10éts�rvlço Ie sr. Prefeito Artur Müller aultorldade.s. Ioí !'lpresub as Id� orma-
Entre os visitantes no- pe o sr. ajor ueiroz, energia e rica, pe o ' ntroduzídas estas, 01 çoes so re as rversas

tamos ,os snrs. deputa- representando o sr. oo- qual tanto esperavam e que depois e enumerar dada a palavra ao sr. secções.
dos federais Placido mandante do ·13° B. C. que .vinha trazer � seus as diversas öbras man- deputado Protogenes A Empresul ofereceu
Olímpio de Oliveira, Jor- Ao meio dia foi ofe- hUI�llldes lares, días de dadas construir no go- Vieira, que depois de aí aos seus convidados
ge Lacerda e Licurgo recida aos

_

visitantes maior esperança no tu- verno Bornhausen, re- hístoríar as decisões da e povo um aperitivo.
Leite, este ultimo vice- uma suculenta ehurras- turo. solvera a Câmara Muni- Reunião Econômica de As 19 horas teve lu
presidente do diretorio cada e frangos no espe

Terminou convidan�o cipal e o Executivo 1951, teve palavras de gar, no Clube Baependi,
nacional do UDN; desem- to, tendo feito uso da as representantes de RIO prestar ao bemfeitor do justiça para com o sr. o banquete que a Em-
bargadoree Hoeschel; palavra, em nome da Governador, que levara presul ofereceu as au-

Guimarães, Tavares de Prefeitura, o sr. dr. Luiz a efeito a solução do toridades e convidados.
Melo e Coimbra; Coman- de Souza, Secretário da Substituição do titulo de problema de energia Tendo falado orere-
dantes do 5°. Distrito Na- Segurança e respondido elétrica nesta zona do cendo a homenagem em
val e Infantaria Dívísío- em nome do sr. Gover- eleíter por novo modelo Estado. Logo depois, em nome da empresa o dr.
naria da 5a. RM.; depu- nador o dep. Jorge La- nome do municipio je Murillo Barreto de Aze-
tados estaduaes Proto- cerda, ambos os discur-

·2 I.
- São Francisco do Sul, vedo e respondido o SI'.

genes Vieira, Francisco sos muito aplaudidos.' para 1 e elço.es congratulou-se tambem dep. Coelho de Souza.
Mascarenhas, Olivio No-

_
. ,

. COIq esstJ. S91uç�0, o sr.

brega, Horacio Rebelo e Em Barra do Rio Cerro RIO, 29 (UP) _ Reu- encherem este requisito deputado Francisco Mas-
Waldemar Grubba, se- nido ontem sob a presí perderão sua valldede e

carenhas.
A C

.

ã d Ocretarios de Estado snrs. As 13,30 horas teve '
-

�

Por último, falou o sr.
- omiss o e r-

Olínto Campos do Inte lugar em Barra do Rio dencia do ministro Ed- deverão ser, oportunemen. Governador do Estado, ganísação da exposição,- gard Costa o TSE apro te subetltutdos, assim so' P teít M
..

rior e Justiça, Luiz de Cerro, o assentamento ,. que em longo discurso e o sr. re ei o UDlCl-

Souza, da Segurança PÚ- da p�d.r� fundamental vou a indicação a preseme- o modelo novo, com o
prestou esclarecimentos paI receberam entre

blíea: Gerentes dos Ban. do ediílcío da escola da pelo seu presidente no retrato, é expedido em
b d

. . outros telegramas de
,

íd sentido de que os tltulos cararer deflnltívo e os sem so re sua a mínístração. congratulações, os doscos do Brasil Inco e reUDI a. .

I d' y

Nacional do pomereio O sr. Governador foi e eito!�is o novo mod�- retrato, sendo· unltzavets Esse discurso será snrs. Ministro João
em Florirnopolis; Coman� festivamente recebido lo_: vahd?s para �2 eleí- apenas para as proximas publicado por nós no Gleophas, Deputado Ne
dante João Alves Mari- pela população e alunes çoes, sejam ex�edldos a- eleições em cerater provi- próximo número. Todos reu Ramos, Presidente

nho, da Policia Mititar e da escola local. No áto ,penas aos eleitores <;Iue soriG, com economia pa� os oradores foram muito da Câmara Federal, De
C S'

- . li t inaugural falou o sr ofereserem com o pedIdo ra os cofres publicos, da- aplaudidos. Foi nesse putados Joaquim Ramos,dap. d
Imoes, aJGu an e

f Al' Dela' de substituição ou de ins· do o custo do novo mo- discurso que o sr. go� Wanderley Junior, Se·e or ens do sr. over· p�o e.sspr eIXO
.

-

crição os respectivos re-' delo. Embora a indicação d F
.

Gnador' os representantes glUstma, que em brI- ..

. vernador comunicou que na ores rtt.nCISCO a-

d d"
..

d lhante discurso falou tratos devendo, no caso aprovada se refIra so- a nova usina de Braci- lotti e Carlos Gomes de
R�o �v��sso:nisoJ���� ua� sobre o áto, �e recusa desAe�, ser .uH- f!lente a substi��iÇãO dos nho em homenagem ao Oliveira, dr. Antonio
lado Ari Machàdo eWal- tendo uma aluna ofere- 1J��do o mo e o antlg_?, tJfulos

. pree!lc Ido�, os nos�o colono será de- Carlos Konder Reis, Di
dir Grisard de Floria": cido ao sr. Governador val!d? apenas �ara. tres que assIm na� estIverem signada «25 de Julho,). retor do. Gabinete do

nopolis ale'm de muitas Irineu Bornhausen, um �Iel�,?es. A provJden�la �e ta�b�m poderao ser su- Ministro da Agricultura,
t' T

- lindo bouquet de flores Jusllflca pela consldera- bstltUldos pelo novo mo- E. Bracinho Dr. Horta Barbosa, Exe-
out!as pessoas. amoem

Na Prefeitura MuniCipal
.

ção de que, tornado. obri- delo desde que o eleilor cutOI' do Acordo Flores-es Iy�ram presentes .as galorio o uso do retrato o deseje e oferp.ça a com- As 16 horas, teve lu- tal, dr.. João Bayer Fi-festI.Vldades, o sr. MaJor Tras solenidades esta- no titulo os que não pre· peteme fotografia. gar &. inauguração das lho, Secretário da Fa-·QueIroz, representando '

zenda, Prefeito e Câ-o sr. Cél Comandante do
13° B. C., os represen-

PC'.
mara Municipal de Rio

tantes dos diversos mu-

a z n a o r e I a
Negro, Edmundo Pache-

nicipios do Norte Cata- co Filho, Engenheiro
rinenses e uma comis- Ramiro Emerenciano.
são chefiada pelo sr. As festividades
Prefeito Municipal de Dois anos de intensa luta foram abrilhantadas pe-
Lapa no Estado do Pa las Bandas do 13° B. C.,

, ..
-

Policia Militar e Muni-raná. Consta de 4 partes o Documento firmado em PanMun Jon cipal.
- No próximo número

Antes do fim do ano será convocada importante conferencia para a unificação do país darem.os a classificação
dos animais expostos,
cuja comissão julgadora
foi presidida pelo dr.
Lauro Bustamante, che
fe do Serviço do Fo
mento Animal neste
Estado..

lotis gerais

PAN MUN JQM,27 (UP) I (fisso, segundo o preâm-I cessará as doze horas de- determinan(fo que ela se
Ao cabo de dois anos de bulo trata-se «dum acordo Dois de se assinar o armís- comporá de cinco mem

órduo trabalho os delega- de caráter puramente mi- ticio. Os petrechos milita- bros da ONU e cinco do
dos da Comissão de Ar- litar». O documento cons- res serão retirados da zo- comando comunista. A ter
misticio de ambos os la- ta de 4 partes. A primei- na desmilitarizada e as ceira parte trata da repa
dos assinaram os instru- ra trata da demarcação fortificações serão des- triação dos prisioneiros
mentos que fizeram cessar da linha militar e a zona truidas; 4°. - Dentro de de guerra. Este foi o mo
as hostilidades, sob o ti- desmilitarizada. contem as 5 dias cada lado retirará fivo de maiores dificulda- ----------
tulo de «Convênio Huma- seguintes disposições: l°. as suas forças para a re- des durante os 17 meses
nifário para pôr fim ao Ambos os lados se refi- taguarda e ilhas das águas de negociações. A quarta
conflito na Correia, ao so- rarão para 2 quilometrus da C o r é i a ao lado parte determina que depois
frimento e derramamento da linha de deman.dção contrário; 50. - De am· de três meses da assina·
de sangue dos combaten- para criar uma zona'· es- bos os lados deixarão in-, tura do i;lrmísticio será
tes». ° instrumento no militarizada inter'média; 2°. troduzir na Coréia refor- convocada uma conferên
preâmbulo propõe a ces- Os comandantes de cadd ços para as tropas e pe- cia política para «discutir
sação completa das hos- exército beligerante se trechos de aviões conven- e solucionar a retirada
filidades e todo ato de ocuparão da admistrar ci- cionados. A seguir patte das forças da Coréia, bem
força armada na Coréia» vilmente a parte que lhe trata da Comissão rr.ilitar cOrno para chegar a uma

com o propósito de se corresponde na zona des- que se encaregará do

I
solução pacífica sôbre a

conseguir «um ajuste pa- militarizada; 3°. - o fogo cumprimento do armísticio questão da unificação co-
cífico da questão». Além reana».

�uer lumentHf O limite
da divida pu�lica
WASHINCTe>N, 30 (UP)

O presidente Eisenhower
avisou os chefes. parla
mentares que p2diria o

aumento do této da diVI
da publica, que é atual
mente de 275 biliões de
dolares.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 2-8-1953 .'.
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Prefeitura Municipal; (je Jârallvâ-do SÚíf1:I®r®@Y@®'i®®!@)@!@)'®l.®_����@f@)@Y"@)�@
Relatório do e:xer�icio de tti�2. 'Tosse, Asma, Bronquite, ��QI,�,ãP.I.-, í Resfriados

�
Construções e reconstruções de boeíros e pohtes, .�' TODAS A§ .MO�:i&�TI,&§ DO ßPßRflHO RfSPIRBIÓftlO @)

I durante o ano de 1952'" I
.

;••
' E ncontram alívio irnedi.ato c_om.o USO,' do I

••

(Continuaçio elo número anterior), _

======�=I=I=�=D=I=§=T=B=I=T=O========I InCOmparavel. I
=ESI=radaS======ESPéC=ie=== I P�ilori11 d� ftngil!o P�lol�lß� I�::�:�: ���C��m g:\��f;�o:o��u���o�ed�i�i:��to :g � ��� @)O.PEITORALMA.IS �OIWHJECIDO �O BRll.§ILJ!:;r�Ift\!tã\lft\u.�\Ift\%•• tã\1ft\:tã\Ift\%.tã\Ift\%.tã\Ift\%.tã\1ft\%tã\Ift\%.tã\1ft\!tã\Iii\%.tã\�:.tã\ IIIdem Um pontilhão de madeira· 200 x 400 ��������������
Estrada Isabel Um pontilhão reconstruído 200 x 500

Idem Um boeiro de madeira 30 x 500
Idem Um ponte nova completa 380 x 1300
Idem Um boeiro com tubos de cimento 40 x 600

Estrada Aguas Mornas Um boeiro de pedras
.

40 x 50!)
Idem Dois boeiros de madeira 40 x 500

Estrada Bornplant Alto Uma ponte (reconstrução) 250 x 400
Idem Um boeiro de madeira 40 x 500
Idem Um pontilhão (reconstrução) 400 x 400

Estrada Rio Corrêas Uma ponte (reconstrução) 250 x 400
Idem Uma ponte 400 x 400
Idem Um pontilhão 200 x 400
Idem Uma ponte 40 mt, vigas e plat, 400 x 2100
Idem Quàtro boeíros com tubos de cimento 30 x 600

Estrada Itapocú Dois boeiros com tubos de cimento 40 x 500
Idem Um boeiro com tubos de cimento 30 x 500

Estrada Rio Novo Três boeiros com tubos de cimento 30 x 600
Estr.· Oaminho do Morro Um pontilhão (reconstrução) 200 x 350
Estr. Rio Novo Central Um boeiro com tubos de cimento 30 x 50€1
Estrada Isabel Central Um boeiro com tubos de cimento 20 x 800
Estrada Bomplant Um boeiro com tubos de cimento 30 x 500

Idem Uma reconstrução de uma ponte 400 x 2100
Idem Um boeiro com tubos de cimento 30 x 700

Estr. Caminho Pequeno Três boeiros de madeira 40 x 4(;)0
Idem Um boeíro de pranchas 200 x 400

Estrada Pedra Am'olar Um boeiro de pedras 40 x 500
Idem Um boeiro de madeíras 40 x 500
Idem Um paredão- de pedras 400 x 60 x 1,50

Estrada Rio Paulo Uma ponte vigas e plataformas 300'x 450
Ide.. Dois boeiros de pedras 40 x 450

Estr. Pedra: Amolar Alto Um boeiro de madeirá. 40 x 500
Idem Um boeiro de pedras' 40 x 500 I VENDE -SE

.

ti>�c:::>�c::::=c::::::OC::><:>c:::::=,,:::::::::,,::::>c::::=��Idem Um boeíro de madeira 30 x 400 �O C I B' OIdem Uma ponte (reconstrução) 300x 400 .

e so ranco
.

Estrada Rio Paulo Dois boeiros de pedra 40 :x 200 x 600 Vende-se Armazem de Despachante' Aduaneiro O.

3
. Secos e Molhados, Anti-Idem Um boeiro de pedra O x 30 x 500

CM' h S-

�
Matriz: Rua Babit'\uga, 23 final: Praça General 08Ó- OEstr. P. Amolar Grande Uma ponte (reconstrução) .

380 x 1300 ga a�a armn o em. ao
. Edif. própri.o • Telefone, rio, 115 • Edificio .Santa

Estr. Felipe Schmitt Dois boeiros com tubos de cimento 30 x 600 Francísco do Sul, sItu�- 213· Cx. P., 35 • End. Julia•• Apart. próprio, 32 O.

Idem Um boeiro com tubos de ' oimento
.

20 x 600 da a praça Dr. Getulio Tel. .Branco. Telefone, 4773
Estrada Morro 'do Boi Um boeiro com tubos de cimento 40 x 400 Vargas 16.

.

S. francisco do Sul· S. C. Curitiba Paraná OIdem Um pontilhão -reoonst. madeira 300 x 400"

O
Importação - Exportaçãö e Cabotagem - Ques'

OEstrada 1°. de Maio .Um pontilhão de madeíra (rec) 200 x 500
.

iões administrativas
"

\

Idem Um boeir� c0tp tubos de cimento )20 x 500
FRACOS E A�EM7c-:-;�71 O bel9 ..como todos os serviços junto à Alfândega O'(Continua no próximo

.

número - f de� ..,ão Francisco 110 Sul, são executados com pon-,'ornem I j. '. A'

VIN'dO CREOSOTADO i O rualídade e presteza, dispondo para este üm O•• S I L V I:: I R A •. 1 �� . U�d organização perfeita com escritórios
.

Impl1pà1 _ ÚlU lU: I O e rêem coso �
_ �TOS� I' O -Dispõe"'de' 'päreoe pare depósito de medeíra.

Re�'frillcl" '
, junto ao quadro da' estação e nos trapic�es,

_
- Bronquites .. O vde embarque da

, �önta da Cruz, �errl como O� E', f li. ,,�
arm�zem pere de�osJto de mercadorias e:m ge-

..

� ."selO u O�. ral, Junto aos trapiches de embarques na ctdade. O...-.. C')nv.le�cenç4� , '

vamo CREOSOTADO '.' Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras �E ui.,' GERAL>OR C>Ii. "AUOC.

,'0
MercadoriaS para o exterior do Brasil e ..

'( .

,
'

Localidades Brasileiras
---.....------,-.-----.------

.

O rradiçã� lie �ais de 20 anos, de serviçl1s co��tanteç O
'��ßC-O·'M@I!!f'R'-CI'�Blll-08.4 • 00 às maiores fIrmas do E.tad_o e dos estados VISIDhIS.. 00III ADVOCACIA - COlfTABILI- ti>c:::::::a c::::::::o<!

DADE � SEIf'OROS �c:::>c:::::=c::::::::oc::::::::oc:::::n::::::::c::::;::.c:::::::ac::::=c::::=C:::::::III::::;:::=@)

:;�;�;:�;;;�:;h:!;d;�;,;��i�;:�i;=�1iifiscal. 'Escrituração fiscal e comercial. Servi
ços comerciais em geral.

Corretores da ç. Rac. eguros «Ipiranga» operan·
• do em 'Fo�o, Acidente� do Trabal�o;.Aciden- i
tes PessoaJs. TransporIes; Automovels, Res- II ponsabilidade, Civil e Fidelidade.

'I
. Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas..

I-A COMERCIAL LTOA. -

.

. -----1---..
uma organização as suas ord�ns!

'1 EH�ênil Vil,or SchmückeI - economista e contador. I
�1ti!B�@6@!!1ii'_..�@II!l!_iSII!lI��;@

Precisam-se de oficiais e meios oficiais
de marceneiros, pdgll-se bom o"rdenado.
Tratar com Emanoel Porto Machado.
Rua Mal. Hermes, 11, Caixa Postal 1.242 ,d':::::::::::::::::::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;••••:::::::::\\

��:::���=�::::====,==,=,�, � -, ::O;::::�� �� IIP=::Di:: :�::nwn '1
II .It BIIlIlO MIlU8111l ii II Serviço FOkD Autorisado II r Rua Rio,!!�GAND Jaraguã do Sul . {

j
..:!i..:: fo<m;:;ç:i��:���:ç;.:;n::;:Orl:_A� liII II CO::�:�:a:o��::��:,:J:�:,::;V.i'

. II !�} �:: 3!:�i:: qe�!fqu��st:��efçoemde c���;:.�� f�Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa ----- •. ou reforma em seu automovel ou caminÄão,
ii li ii EI'" O

. - . II
.

bem como retificação de motores etc...

II Consultório e Residência: ii li Solda etrlCa e a xIgemo ii .
'

'1._:1••• Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant i.::1:•• !':.Ii. Combustivel e Lubrificantes
..1::.1.::L �ERVIÇO RÁPIDO, E GARANTIDO�ex-residência do Dr. Luiz de Souza

.....:"10 - t;.:: .: IJ ••
i::::::!::::::::::::::::::::::::::::::�,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a::::::::::::::::i� �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-.... ���� J
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II
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- mais baratos
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�l E� � ci a

�Goseh Irmäos S.A. o OO::;EU
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�. ;:: t1' VI !)
J��·2·� �

Caixa Postal, 11 O .. E'" �_<b �W !U e� C' r.l �
-=- ........" 0·..1) -o J ·ö-

�
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W G.l "i'- f.' � o
,

Jaraguá do Sul � 0'::006,- - ',;"Q:Jt. a.Cu. c.:�-' . OJ..2 8..? � �'{.}
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i Vende-se uma em per
i feito estado.
I

-_-..'
I Ver e trater a . Estradal
: Itapocú-Hensa (Tifa Pereí-
( re), com o sr. Francisco.
dos Santos.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COe-EIRAS,
F R I E 'I R AS,
ESPINHAS, ETC.1NUNCR EXISTIU IGURL

.�:::.:tt;::::::::::::::::::::::::-.::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::=:::::::::::::::::.::::::::..

",1'11 Empr- Sul. Brasileira de Eletrecidade S.A. ·.r.!JH:A�RI.z: JOINVILEEti ii
ii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estequé: ii

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

...
:!

...
:l. rotação, de 1 .a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS ,.QE MEDI-

ÇAO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS

'I!! PARA O LAR. Sortimente cornpléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO..:1:1OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de
ii luz e torça de qualquer capacidade.

. ii

,'.f,l A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de ;:!:linstalação de luz e força. .

� �
''::::::::::::-.:=::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::==::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::.:�.

�ii!�'E!iilIAl_lIll�'IIIe3ID'_1 leiSlll ....dl& •.,._,III_II._19I
Dr. Fernando A. Springmann
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

C1i.i�a Médi�a - Cirurgia Geral - Partos

ConsuLtório: Rua Mal. Deoá(j)ro, Fundos
,ex-residencia do dr. Renato Walter.
Consultas: Das 9 �s 12 e das 15 as 18 hs .

Residencia: Rua Padre Francke· N. 160.
II es 10. &: '''1 e!!' UI ::::; lU e3 1U'!!!!!iii IUI E3 UI EE I l:e!ie IUI eiii lU' EI '11_"

- .Atende chamados de dia e a noite -

/
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A$sociação Rural dé Jaragup
RIFA em�benefi�f(i) da Associação Rural

de Jaraguá do Sul

Extração feita 'no DIA DO COLONO, 25
de Julho de 1953

BILHETES PREMIADOS

da Guerra

Relação' dos requerimentos de. cidadãos resl-

1. Premio n. 00297 21.» 01208 'dentes no Mun�igio de J�ra�uá do Sul, .que ee dn•2. Idem OOMO 22. � 01874 �ontram 3es,a . 'fagu�r an o ch-mparec�mentc o.s
'A Prefeitura Municipal concederá ao vencedor 3.» 02976 23.» 02675 ��t,e�essad ost:? ,pdra. ID� e preenc ímenro os

.

ern-

os: seguimeß privilegio�: .

"
4.» 00606 24.» 00848 ica os e �ser�sta .

a) Praso de concessão nunca superior a 25 anos; 5. .

h 01825' 25.» 01544 Albreclit' p. rvin Spredemann, Alfredo Glesel,
b) isenção de impostos e taxas municipais pe- 6.» 02301 26.» 01985 Arno Volkmann, Artur Kreutzfeld, -Anibele Demarchi,

lo praso da concessão; _ 7.» 00769 27.» 02203 Arno Prochnowe, Affonso Brotzke, Alexandre ôpre-
c) direito de construção das suas linhas aéreas 8.» 02074 28.» 02144 demann, Aleixo Prosckey, Antonio Flor, Antonio da

ou subrerranees, nas ruas, estradas e logradouros 9. ».... 00310 29. '» 00660 Silva, Alvin Küster, Alvino Reinke,' Alvin Baasch,
públicos sempre de acôrdo com as autoridades rnu- 10.» 00179 30.» 01292 André Wargiriowski; Antonio Berti, Arno Stein, Al-

nicipaís e responsabilisando-se pelos danos causados. 11.» 00069 31.» 00628 berro Ernesto Tübel, AIvin A. Henrique Lach, Ar-

d) instalações de centros telefônicos a indutor 12.» 02094 32.» 00819 noldo Winter, Arno Benerrs, Alfredo Carlos R.
nos diversos distritos e localidades. 13. lt 02109 33.» 02823 Lindner, An'tonio Hormann, Artur E. Fritz Müller,

e) direito de transferencia do contrato, respeí- 1.(.» 00001 34..» 01099 Alfredo Laube, Alcebíades Andrade, Antonio de
redes as obrigações contraídas.

.

15. lt 01738 35.» 02018 Araujo, Adalberto Klug, Aristides dos Santos, Arno

G O 16.» 00051 36.» 01091 Mathias, Basilio Pereira, Bertoldo Kamke, BrunoO B R I A ç . ES
17.» 01456 37.» 01722 Küster, Basilio Pereira, Bruno Krlzanskí, Bruno

O proponenre se obriga: 18.» 01665 38.» 00462 Gessner, Carlos Michelis, Conrado Müller, Carlos
a) A instalar na cidade de Iaragué do Sul e 19.» 00923 39.» 02749 Borges, Cirilo Dalpra, Curt Ewers, Erich Mathias,

no mesmo municipio onde convier, o serviço telefô- 20.» 01077 40.» 02016 EIchion Silveira, Elfrid Arnaldo Dias, Eufrasio
nico automático, iniciando os trebalhos de instala.

'

Balssanelli, Emilio Brüemuller, Evaldo Krüger, Erich
ções dentro de seis mezes apoz a assinatura do Rahn, Egon Alberto Menslin, Erwtn Bahr, Ernesto
contrato e inaugurar o serviço dentro de doze me- de Souza, Egon Kreutzfeld, Egidio Furlani, Fran-
zes da mesma data; a:::::::::::::::=::::=:::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::ti cisco Leier, Fidelis Leiaer, Pídelis Erschlng, Fldelís

b) a ligar, por sua conta o serviço a rêde lll 1- Com_un lcação -, ii Schmauch, Frederico Klabunde, Flordualdo Vieira da
geral estadual; ii _

. J !! Rpsa, Fritz Larsen, Geraldo Danna, Gustavo Röpke,
c) a fazer instalações e colocar aparelhos que n A Comissão do Cemitério Evangelico de $: Germano 'Otio Hinkeldei, Gustavo Koch, Germano

técnlcarnente satisfaçam plenamente o bom serviço; ii Rio da Luz III, neste munlclplo, por seu presí- :i Priebe, Geraldo Murara, Germano Kwiatkowski,
d) a fornecer gratuitamente um aparelho a Pre- !! dente abaixo assinado, avisa aos parentes por- li Helmuth Adolf Emlllo Vasel, Hilario Maestri, Her

feitura Municipal, um a Intendência Distrital de Co- ii redores de jazigos no referido cemitério, Que ii bert Egger. Herberro Lindmann, Henrique Sacht,
rupá e um a Delegacia de Policia, dando 50% de li deverão providenciar até fins do ano de 1964, ii Hugo Antonío Lünkes, Herbert Reichert. Hartwig
ebarimento pera as comunicações telefônicas e fo- ii a construção dos respectivos mausoléus. O ii ',Weiss, Hilario Bernardo Dornbusch, Harry Dunker,
nograficas para fóra do Municipio; li não cumprimento desta determinação, dará di- ii Harry Zastrow, Hugo Albert R. Prochnow, Hilario

CONDIÇOES GERAIS I.::.;.i:.: retro a Comissão vender ditas sepulturas, no- ii Danna, Helmuth Küenen, Helmuth Wachholz, Irineu
vamente. - ii AnacJeto, Isidoro Kniss, Ingo Latzke, José Anacleto,

a) As propostas serão recebidas até as 15 ho- ii ii Iolas Anverze, João Wintrich, José dos Santos Pam-
ras do dia 20 de Agosto de 1953, na .Secretaria da ii laraguá do Sul, Rio da Luz III, 23-7·55. ii plana, José Petry, Julio Odwazny, José Magierski,
Prefeitura e serão abertas as 15,30 horas do mesmo ii EMILlU IROGEII _ Presidente II José Vit�rino de Mouta, Alfredo Lourenço Lima,
dia, na presença dos interessados ou seus repre- H' .

.

ii Walter Scheuer, Waldemar Balssanelll, Walter Stern-
sementes legais; -.::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::-..::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::$" meriohn, Arno Ziese, Willy Heinecke, Carlos Fis-

b) oe proponentes deverão provar idoneidade cher.
tecnica e financeira. �

J�raguá do Sul, 29 de Julho de 1953.
, c) A Prefeitura reserva-se o direito de rejeitar . Dr Arqul·medes Dantas: todas ou 'qualquer proposta que não satisfaçamo. I

MANOEL CARVALHO LOPES
.
interesse seu e do público. •....II!!.....

1°. Ten. Del. 7a. D.R.·
. Departamento Serviços Gerais da Prefeitura NB'" v • ··1

Municipal de Iaragué do Sul, 20 de Julho de 19M. Ru� Marechal Deodoro da Fonsêca, 343 �
EMILIO DA SIL'lA �� I' Dr.. Francisco Antonio Piccione

.,
Diretor � ....--__-� I :l'1I[�DICO.

.

I l
F C

� Cirurgia Geral de adultos e crianças - ou-

e===ml, ;i=!_.:!!!!!Im!�1 r.!!!!55!�ili'4. '!:��II � armacia, entrai � ,nica Geral -:- Partos - Operações -
!!! � Foto PiaZ8.a - --. II DE HA.lFE�:M:ANJ!IiI .m:: C:m:A.

LrDA.!
Molésti$!s de Senhoras e Homens.

,

m I ,t
.
--r-' I Rua Cei. Emitio C. JOlr�8ß, N. 62 - Jaraauá do Sul � S. C. Especia.liSl.a em doençás, de crianças

I
Bua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul Atende no

�
.

..
Defronte ao GiBáslo SAo Luiz ' , ;'", Droga� n'�cjonais e estral1geiras, encontra-se, HOSPITAL DOS FERROVIÁR'lOSiii a disposição. do distinto público, apresentando �II serviço criterioso e Preços Módicos

�
(Clara Hruschka)

fi Fotogrélfias em geral - Filmes de varias:. � w � ...........,;...._ - ........ CORUP'&

. ��m_·,1 Tem á diSPa::::aSap:�I:::nf::gráfiCOS ale- 111-'M·
.

U O· A S·
-

·AVO· '. MA-E '. FILHA '.
Itr,"-::--_:::-::-:::-:::.-·:::-:::-:::·iiiõi.:::--.:::iiiõi:::-:::iiiõi::::iiiõi:::iiiõi:::iiiõi:::�..:__:-_.:::-iiiõi.:::iiiõi::-"'.:::"":::""::::iiõii:::iiõii:::iiõii::::-_.::"iiõii.:::iiõii:::iiõii_iiõii.:::iiõii:::iiõii::::--'::....

I

.. mães <tVOIGTLÄNDER» e outros de ótima lli ii

qualidade - com lentes. azuladas.
. n II

. r ([}) § 1r ([}) ]ffi 16 Y IE IR{ - II
� Veja a exposição ;em compromisso. I-ii I I

T O O A S DEVEM USA R
lj" • .

, ::II ::

1Il1! Dispondo do melhor equipamento,
,I! fLUXO-S�OATINA II RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 II

_ pode atender á todo e qualquer I� Frutiferas e L li JARAGUÁ DO SUL STA. OA'l'ARINA ii
H chamado fora do gabinete. i Ornamêntais (OU REGULADOR VIElllA) n Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii
1===t:!!ElI_lj-'-': ::�:Ia!-::====II_II-:-'''_ã A MU.HER EYITARÁ DORES:1 combustível e acessórios. I!
._" ..- ._.._. _..__._.._� 1.. II Lubrificaçã0-carga de Baterias etc.' ii
ml=!í!!!i!!:!::'.l==:I-:i!!!!l!=:!_:!=:!E!r.=m!E!!!!!::!F.! Laranjeiras, Pe- ALlYIA· AS COUCAS UTERINlS .Ii CONSÊRTO - RE!FORMA E! RE!TIFICAÇÃ.O DE! AUTO:' ii

II Dr. Renato w-alte. I k�:����s, M��: IimDr.sa.s. com wantapm pua tI MÓVBL E! CAMINHÃ.O. !!
III I

tomboter •• Irracularidad8s; das li ji

.g lU ]É D I C O
.

.

eiras, Jabotica- fur.ç�.Q periódicas du ,.nhQra.::
.. ii

I I
beiras, etc. Ro- ii SERyIQO RÁPIDO E GARANTIDO ii

I
CLiNICAv�Ef:kHÕ�,{�U���R;ggENÇAS. �:=:!:a�:��:

II

Fcla'Um·X"tO· {:Sn�·E·õ�D�'·AdTO'1 dauNAa. �::::::::::::::::::.:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:J�
... ULTRA· SOM - Tratamento moderno e efi- t t

•
.

.

.
..III ras, e c., e c.

III ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

I'" Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lem- I Peçam Catálo- ::��t!�:o�:'���o���: :!�c::.: nr. ll,orhorto Do�olfo' QnhlOmmbagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos, go Ilustrado com conflllnça U I' Uu n U OlJlI (j
Iii inflamação dos seios, dos ovários, da próstata'l lO SEDATINAm'l Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-

I Leopoldo Seidel FlU - II " II IIbeldes. Asma, afecções do estômago, etc...

üi
. MASSAGENS ELÉTRIOAS - Tratamento '11 Corupá

. BCQI'TiU.5!Ut B. TODA P'RTE Form�do pela Faculdade de Ciências Médicas

III das Paralisia� com reativação das funções
da Universidade do Distrito Federal

Ri musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun- ..;;;;;;;;;-------- --=--

19 ci.?nald�os �úsculos em geral, da bexiga, or-

D�..LUiZ�d�esouza�(.
Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gine-

1- gaos Jgestlvos,' etc... cológica do Hospital Getúlio Vargas; ex·in-
ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- '. terno no Hospital N. S. do Socorro ào Rio

m CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO de Janeiro.

I·
. BANHOS DE LUZ - Raios ultra·violeta e III ADVOGADO

f
Clínica Médica; Cirurgia Geral; Partos; Mo:

infra-vermelho... III léstias de Senhoras. .

OONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros

I'
Comunica aos seus amiO'os e aos seus C

()
t;7 onsultório no Hospital Jesus de Nazaré,Jardim Lauro Mueller esq. Rua 9 de Março antigos cließtes que está novamente ·exercen- em COI'upá neste município.

I
das 9 ás 12 e (Jas 3 ás 6 horas I do a advocacia.

RESII}ÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350
.1"

Atende no seu escritório á rua Mal.

D:J0-
Consultas das 81/2 ás 12 e das 15 ás 18

Fone 305 - .T O I N V I L L E . S. c. I doro da Fonseca, n. 21u.. horas.

iI!!iEEl:!I!!!!!!l!!iS!-1I !! '15!!I1_l!!iii!55!I!_Il='i-!!Ei!iiElii. . ......_...��.

De ordem do Snr. Prefeito Municipal -flca aber
ta concorrencia pública pare concessão de direitos
na exploração doe, serviços de comunicações telefô
nicas e fonográficas no Municipio de Iaragué do Sul.

PRIVILEGlOS

16a. Circunscrição de Recrutamento

Junta de Alistamento Militar
de Jaraguá do Sul

NOTICIAS MILITARES

SERVIÇO TELEFÔNICO

S�A. CA�AH.INA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO
•

Ur. . Waldemiro Mazureehen
e••A 811A'8E

Rua Mal. Floriano n. 152. - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' ,Diathermi� Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis .

..._------

Vacinação contra a febre te, sr. Paulino Pedri, A posse do titulo está
Amarela. Está neste muni- mas tambem existe lista sendo disputada entre
crpio uma equipe de em poder do Presidente as senhoritas Anami
vacinadores do Serviço do Diretorio Municipal, Lischka, Aldair Concei-
Nacional de Febre Ama- sr. Artur Müller. ção, Glací Souza Leal,
rela. Amélia Custodio e Neni-
É aconselhável que a Noticias da Prefeitura. O sr. ta Carvalho.

população procure os Prefeito Municipal de- Nascimento. O lar feliz do
postos de vacinação; terminou ao sr, diretor casal Guilherme Neitzel,
afim de se previnir con- do Departamento de Ser- Socio-gerente da Socie
tra essa doença quasi viços Gerais, proceda ao dade Gráfica Avenida
sempre. fatal, que mui- levantamento. das Iam- Lrda, e de sua digna con
tas, vitimas já fez no padas necessarías para sorre Da. Irmgard Neitzel,
começo deste ano emailuminaçãod.as 'ruas foi a 30 do correnre an-
nosso Estado e atual- urbanas e suburbanas dmente o, com o nasci-
mente no Norte do Pa- que ainda não tenham mento de sua primogeni-
ranä, iluminação pública. te, que ne pia bartsmal
A vacinação é gratuí-

- Foi convocado para receberá o nome de Mar
ta e não ocasiona qual- a Câmara Municipal, na ít
quer reação. licença concedida ao

gl '�Correio do Povo" de-
Estão marcados os vereador Adolfo Emmen- seja a robusta Margit e

seguintes postos' de va- doeríer, o senhor Ge-
seus queridos paes todas

eínação : Dias -3 e 4 em raldo Roeder. felicidades.
Barra do Rio Oerro, na

- A Câmara Muníeí- Aniversários; Faz anos

Farmacia; dias 5 e 6 em pal, reunida sob apre -

hoje a sra, Marion Mar
Rio Cerro, Salão Roe- sidencia do sr. t urt Hi!- carro, esposa do sr. Lo
der' dias 7· e 8 em Rio brecht, aprovou em ultí-

reno Marcatto, industrial
da 'Luz, Salão Filial ma d�scussão o projéto nesta cidade.
Gumz: dias 10 e 11 em de leí que manda rece- Amanhã passa a data
Garib�ldi no salã� Ir- ber por doação, um ter- nataltcla _ do sr. Hermilio
mãos Wok dias 12 13 reno a Estrada Nova, Ramos, destacado Iunclo-
14 e 15, ein Nereu 'Ra� para construção de uma "

d n " P S C
1

narlO a K... • • • e

mos, no Grupo Escolar esco a.
. membro do Diretório da

e dia 16 e 17 em Santa .-:-0 sr. Preteíto Mu- UDN local. Na mesma

Luzia, na Escola. nícípal aprovou, de acor- data o sr. Candido Zan
As datas de Oorupá do .co� o p�recer da ghelini, comerciante em'

serão fixadas posteríor- connssac de Julgamento Nereu Ramos.
mente. Os vacinadores a propost.a do sr. Ma- Dia 4 o sr. Vitorio Laz
atendem das 9 as 16 h. noel Pedrí, a que menor zarls, industrial; a era.
·

I preço fez, para. o .des- C
.

Protesto cOltr. o divorcio. matamento e destoca-
Iracema

.
OPI, esposa do

A União Democratica mento do trecho de es- sr. Jose Izidoro. .C.opi,
Nacional está convidan- trada que vai ligar Ita- �elegado. d� Poh�la, o

do seus correligionarios pocusinho a Ribeirão Jovem HII�rJo ôchlocher,
eleitores pára compare- Grande do Norte. A pro- escre��nte Jura!flentado do

cerem a sua séde social, posta é de Cr$ 29.000,00.
Tabelião Merlo Tavares

nas horas de expedien-
da Cunha Mello. N� mes-

te, afim de assinarem o Homenaaell ao rev. P. Alberto. ma �ata o sr, Jose �o-
protesto centra o projé- Hoje a noite, no Salão

deatlno Iunkes, comerCI�IiI
to de lei que estabelece Cristo Rei, terá lugar o

te em Estrada Nova. AIO

o divorcio e que é de banquete que a popula- da. na mesm� dat�,.o sr.

autoria do 'deputado ção local vai oferecer Wle.gand Vmgt,. habil me
Nelson Carneiro. ao rev. Padre Alberto cam.co a rua RIO Bran�o.
As listas deverão ser Jacobs, vigario da Pa- �Ia. 5 a sra. Catarina

,__=
.

�. .assínades até o. dia 11 roquia, pela data do 250 Ers�hlOg, �sposa do sr.

I do corrente, quando se- aniversário de estadia Jo�e .Erschmg .e a srte.

Macbina� de Costura. �ão encami}lhadas ao em Jaraguá.
.

Ol!ndma Lyra, filha do sr:
Alemas, Japonezas lIder da UDN na Cama- Nessa ocasIão será Joao Lyra! compefen

e outros tipos pelos me- ra Federal.
.

oferecido ao digno sa-
te farmaceutlco em Gua-

lhores preços v.s. pode- Na séde da UDN as cerdote, um'valioso pre- raD:�im8 o sr. Pedro Pe- �@ 4 "oo·,,·,,·o':r.-..·o:' •
..
•
..-::�o�o· �' -n�

. rá verificar sem compro- listas estão com o Em- sente. I� DR. FRANCISCO GOTTARDI ��misso, na CASA REAL. carregado do expedien- No próximo número droni, rasidente na cid�-
: Promotor Público :

,

daremos detalhes dessa
de de Curitiba; a menina o .

(t=;;::::::::::::::::::::::::�::::::::;;;;;::
•••

;::::::;:::::::-.:::::::::'�:::::=::::::::=:::::::::::::::::';;::ti festa. m��iadOMs���}���o �:::l: I� Escritõro de A dvocacia '�l
H Ia R )I. e IA <>85 e II U 11-· H Baile di Primavera. No pró-

A todos os aniversa-

I�:: Aceita causas: Cíveis - Comerciais - Co- ::::l•• ••• A

d S t b
riantes os votos de feli- branças - Contratos - Consultas.g _ JARAGUÁ DO SUL - li Ximo mes e (> em ro, cidades do "Correio do

ii ii a Sociedade Cruzeiro Povo". lO
ATENDE:- no Gabinete da PROMO-

°l,: :: do Sul da vI'la de Co : TORlA, SI'tO no «FORUM», 'dl'a'rl'amente das :
ii Medicamentos e Perfumarias ii,

- w o

ii ii rupá, 'fará o seu tradi- L O t h IH So n n e ß b o h I J 10 ás 12 e das 14 ás 16 horas. �
li SCimbolo de Honestidade ii clonaI Baile da Prima- Dia 28 de Julho trans- �"",�"",.......o�,"r·",·""",,,,""s""'''''''''''''''''o,,:::o....,,....,,....,��(!)!!)

,,:,: onfiança e Presteza :: vera, nn_ qual- ser.r.� correu o aniversário na-

ii A que melhor lhe atende ii proclamada a r a i n h a tllliciö do sr. Lo.thar Son- 1'''�=1i ll::ii!!liE!il=�i, ,::::U=ii=ii=ii=ij,;

11 e pelos menores preços ii daquela simpática agre- h hl I�
\�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::;::(:::::::::::::::::::::::::::::ti miação. ��en c�dade�om;�cl:���e�::= ri.F�bres (Sel����lU�i���i,as, 1:1'1"nante, que n�qu,ela _

data li! � Maleitas, Tremedeira .::

recebeu a mamfestaçao de ti. .

, IIIamizade de seus inumeros Ia - ÇURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

...

amigos, vai !ambe� a9uí I "Capsu las An.tisesónicas IIo nosso tardiO mas sm-

M' " I�céro abraço. Inancora I�

III Em Todas as Boas Farmácias III
m É um produto dos Laboratórios MINANCORA,n
Iii -:- Joinville - Sta. Catarina - II
iii�;=�-=!!=::=;:-i'==n=!:_!=:=!;5iiii:===�i
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Bniversírio �ß Promul
gacãO �ß Constituicão

LOCAIS

Pelo transcurso da
data aniversária da pro
mulgação, o sr. Artur

- Müller recebeu o se

guinte telegrama: "Flo
rianopolis, 28-238. As
sembléia Legislativa, Es
tado Santa Catarina, a

requerimento deputado
Estivalet Pires, consigo
nou ata seus trabalhos
sessão dia 22 voto con

gratulatorio transcurso
sexto aniversario pro
mulgação constituição
Estado. Cordiais saudá
ções - (a) Volney Cola
ço de Oliveira -

- Presi
dente Assembléia Legis
lativa Santa Catarina. .

Proibição
Proibimos terminante

mente a entrada de pessôas
extranhas em nessa ser

raria, principalmente a

noite, sem nossa licença.
Não nos responsabíll

zamos pelo que possa
acontecer.

Barra do Rio CErro,
17·7-63.

Ristow & Konell Lrela.

Vende-se
Uma casa nova de

. madeira, inclusive
diversos morgos de
terra, sito a Estra
da Jaraguá Esquer
do.
Tratar com o pro
prietário Balduíno
Schmídt.

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.

COITRA CISPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFfCÇOES DO

COURO CABELUDO.
rONICO <A$>ILAR

I'�R EXC:LÉNCIA

ßuxiliar �e fscrildrio
Precisa se de um ou

uma, de preferência que
já tenha alguns conheci
mentol) do serviço.
Apresentar-se a Rua CeI.

Procopio Gomes. 285.

MOÇA
Precisa-se de, uma pá

ra serviços de escritório.
Escrever pera Celxe Pos
tai, 50, NÉSTA.

Bolos

"}ois/ôjos

v Bolos
mats crescidos

130105 \

mais macios

•

tUM" DPENÇ" GRAVIIISIM"
MUITO "ERI·GOSA "ARA A FA
MILIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM'AUXILIAR NO TRATA.
ME-NTO DÊSSE GRANDE FLAGEL o

I U SE o

I

I '.1 I'�
_' �" I I I,� ) .fo

,

IA !,IFILIIS SE APRESENTA SOl! I
"'UMERAS FORMAS. TA'S COMo'.1

. I
REUMATISMO

.

\ E8CRÓFU LAS

E-a P , N H A $

FI6TULAS
ú-s, c E FI A 8 1
E C Z E M-A S

IIFI:RIDAS
DAATFlOS'
MANCHAS

!
.. ELIXIR OE MOGUEIRA " !

CONHECIDO HÁ 11 ANQ'lI �
Y6NDE-fIE EM TÓDA ..ARI!t f

Fugiu com o dinheiro
Flopolis- 30 (A N)- No

ticias provindas Chape
có publicas edição hoje
jornal Diário Manhã afiro
marn que funcionário Ban
co Agricola Mercantil a·

quela cidade desapareceu
em direção Argentina le
vando consigo valiosa
quantia dinheiro referido
estabelecimento.
Trate-se funcionário ne

cionalidade argentina que
faz alguns anos residia
Chapecó. Relembra-se que
ano 1952 na vila ôan Car
los esse mesmo Banco
foi vitima dum roubo até
indescoberto autor.

, Vendo ou Troco
Uma cáminhonete Ford

37, em perfeito estado, e

bem conservedd.
Mais informações na

oficina de bicicleta de
Theodoro J. Wolf
RUli Marechel Deodoro 368

Jaraguá do Sul.

•

((]) §a1bã(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade'
,da (lA� WETZEl llNJI})lU§Illlj�l JonJIll\VUlie
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


