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�e:ado�Op�oOpar��9� O LAVO B I LAC
!-_._. P., J. DE CASTILHO PINTO O Fundador da LigadaDefesaNacional
Entremos num novo ano tração. Isto é o que esta.'

.

I

e ainda desta vez acelen- mos a-esperar e entender (Oração pronunciada, no dia 16 de Dezembro, por ocasião do

tàndo a esperança de que por felicidade nesta altu- tr�n,s�urs� do PIA �O RESERVISTA, 'pelo professor do

ele nos trará .um pouco ra dos fatos, E. os noesos
Gínäsío Sao LUIZ, Irmao Ambrósio Luiz)

de felicidade, essa dádiva governantes têm a obrl- DAS ÁGUAS MAJE.STÁTIOAS do Prata, às colossais 'serpentías do Rio-Mar : dos
tão esquiva que nos ace- gação

.

de trenstorme-la hli
'" ,

na só de lonie em loníe, em realidade porque ela já SU imes Andes, às sedosas praias do litoral; dos Pampas ao Acre, do Mato Grosso

para logo desaparecer 00 deixou de ser um 'desejo, ao Oceano: evola-se nesta hora, do turíbulo do coração da Pátria olorosa homena-
róI das coisas ilusórias. para se constituir numa gern à imortal memória de Olavo Brás Martins dos Guima�ães Bilae
Aliàs foi sempre asslm, aspiração do proprio pa- Julho de 'ml'l oítocen- f '1'

no limiar de cada ano; triotismo. ambl.a real portuguêsa a capital bandeirante: guemo-nos no frênesi de

como criança teimoisa Se os homens que nos
tos e sessente e chico. a fugir para o Brasil. O não era a febricitante seu torvelinho: fiLmemos

que persevera no abuso governem sentem-se inca- Precisamente oitenta e frio cirurgião dá-se pres- megapolís de hoje. Sôbre a esmo, perfuntóriamen
do erro ou da mania, tei- pazes, que renunciem os

oito anos. O Ohaco re- sa em mandar Olavo saber Olavo que em São te, a luminosa trajetóri,
mamos em acreditar qU2 seus 'POCJtos" pois não cende fumo, sangue e para a escola: o pai Paulo menos o cace.tea- dessa Impae constelação
o novo ano nos reserva faltará na imensidão deste morte. O garboso Nel- põe nisso tanta serieda- riam as advertências do céu de nossa cultura.'

um punhado de coisas País uma sobra de reser-
80n de Riachuelo oon- de e o garoto dispõe de paternas, surge-lhe na Sôbre o fundo escuro

boes, de pessegens agra- vas tisica morais íntelec- templa sua homéríea tamanha oapaoírtade as- mente a veleidade de 'do perdulário carnaval

dáveis e venturoses. E ruais suficientemente ca- epopéia, o maior feíto similadora que antes se formar jurisconsulto: dama primavera versátil

tomados dessa ilusão, es- pacíredes para atender náutico da América La- mesmo de completos os parece pretender trocar e boêmia, fulgem
.

em

perançados de conquistar- essa senta aspiração do tina. O tirano Lopes vai quinze anos, admítem.no o escalpa-lo pela toga, Bilac as estrêlas aurl-
mos .equllo que nunca povo. pôr, à prova a bravura na faculdade de mediei- Tiranizado, entretanto, fulgentes do' seu gran

possutmos, esquecemos
indômita e feroz do sol- na do Rio de Janeiro. por sua fantástica volu- dioso outono: Cultor

as desventuras passadas . Que abdiquemmesmo por dado �rasileiPo. O� ::VG- Mistér fôra aguardar os bilidade, só dá meio arístocrätíco da poesia,
pilfá eiÍchermo-lJos de otí- ql!e o.s postos d� governo luntárlo� .da_ Pátrla", a dezessete, mas as me- passo: Inscreve-se como ourives inegualável da

mísmo e da quasi certeza hamuito que .delxaram de estereotípação mesma dalhas da honra não mero ouvinte no primei- forma, joalheiro ímpecä
de que durante o novo' ser logar de mcal?�zes ou] do �rroJo. dem�nda�, exornam inútilmente a ro ano. de direito. Mani- vel do verso, ombreia

ano tudo correrá de ecor-
de repouso, polt!lcage� herõícos, a t�ágica ri- valentia do cirurgião Iestam-se de novo as sem desplante' algum

do com os nossos dese- ou de ganho facII; hole balta dos campos de Martins: Impetra e con- sereias
_

da poesia a re- 'junto à tríade parnasia
jos

são eles cargos de hones- Marte. Sob os ímperatí- segue do Magnânimo bramir na celeuma es- na brasileira: Teófilo

Mas para 1954, o que. fi��d�, de trabalho e sa- vos .do dúplice dever de Bragança decrete dís- tonteante que lhe abala pias, Raimundo Correia,
mais aspiramos, falando críflcíos. pa�rlOta SIJ;lCerO e Iacul- pensá ,de idade protoco- .a decisão tomada: res- Alberto de Olivei�.'
em lermos de felicidade, é Que se demitam o t�tIvo ._deslhteressado! o lar pára o filho: o alva- surgem anárquicas as Muito embora ressum-

um novo rumo aos nos- quanto antes, pois com CI.rurglao Bräs M:artlDs rá sai a lum� a. trê* de mesmas varsatilidades e brando Gautier, em sua

50S governantes e que isso farão um bem, para BIla� também deixa a Ag�sto de míl oitocentos destemperos do antigo enternecedora. "Protís-.

lhes pssibilite a caminha. si próprios porq_u.e ficarãO" feérIca Guanabara ; . os e OItenta. Olavo conta estudante de medieina. são de J4'é" expressa o

da certa na estrada da livres de critica e um tamp?s aq�les1'postuI8- "111HlOS;-f -meses+e- iY. POl 'Sê'lwe O&�:V:OJ..mnee ,grande ,ideal· que lhe

honestidade, do progresso bem ainda muito maior ,va;'D ISSO mesmo: o, �e- días.
.,. A

de [urísprudêncía esten- devora o peito: ... "que a

e do .bern governar, con- porque nos proporciona. tOlSID:0' Dona .Delfma �s pt"lm�rdios acadê- de·se a pouco e pouco estrofe cristalina, do

dição que acreditamos, há rão o gozo dessa felici. Belmlra d�s. GUImarães micos do Jovem trans- gr�ssa t?alha de pó: brada ao jeito do ouri

de influir na imediata bai- dade que é a nossa maior breve .acarlcia a �tonte cor.rem bonançosos, nor· OdIara HIpócrates' e Ga- v,es, saia da oficina sem

xa do custo da vida; na aspiração para o corrente
de malS. um espera�çoso malS:

A

em 1.883 o rap�z leno; aborrece, d� .igual um defeito".:, DELEI--.rnA

punição implacavel dos ano de 1954 e que é a de �ebento. é o festIvo.e a:té ve-se .alvo de dIS: forma a.gora JustInI!l-nus CARTAGO, SONHO DE

exploradores dos recursos ver.moso Brasil palmilhar Imorredouro deze�se�s tmta
.. consIderação.: e

I
Theophllus e. �.aVlgl!Y' MAR.CO ANTONIO, O

financeiros do País; na o caminho da honestida. de Dezembro de mIl 01- ad�ItIjO. �omo. assisten· Em contrapoSIçao, Vlc· CAÇADOR DE, ESME
eliminação total dos er. de, da descenéia, e do t�cen�os e �essenta e te de fISIologia. Nesse tor �ugo, Alfred Musset, RALDAS, A SE:sTA DE

ros' e abusos da adminis- respeito administrativos. cm�o, as estrelas do céu mesmo ano, porém, a GautIer, Bocage e Gon- ,NERO, seriam páginas
. carIOca deparam nado o atração da Montanha dai çalves Dias amarel6cem� suficientes para "liber-

seu futuro a.edo. No sa- Fócida, o embevecente lhe nas mãos. Exp,osto tar da lei da morte" um

...----------1 cros�anto lavrac� - o pe- Parnaso, a paixão das Qsse antecedente, me- bardQ: de safiam, so

quetlto recebe o nome musas que sempre ado- Ihor se compreende e branceiras, a traça dos
de Olavo Brás Martins rara,' recrudescem inso- melnos se admira, que, tempos. ,

do� Guimarães' Bilac. pitá'Veis, irreprimíveis: o no vigésimo terceiro ano Detentor de substan

MaI� '!lrde repara-se na!
estudante de medicina de sua· vida, vale qizer ciosa e vivaz cultura,

�uriosidade pasmante: a transubstancia-se n� trê- em l.88B, empolgue os espírito multifário e dú

b�ha onomástica consti· fego boêmio das rodas circu!os literários do til, manejador desassolll
tUI alexandrino perfeito: literárias, tão do estilo Pais bom a publicação brado e magistral do
insofismável augúrio do e do sabor da época; e d� sua obra prima "POE- romanate, dà cr:ônica, da
facundo esteta das mu- não faltam genia�s com- SIAS". Justamente des./

'

sas ,que entra no pro,s- parsas nesse carnaval vanecido COIP a delicio� (Cont. na página' alemi)
cênio da existência, si- vadio e gozador. 'O cir- sa aura da fama, que o

na promissora do botão cunspeto genitor mal se vem bafejar tão cedo,
que assoma ag.:Jra ao apercebe da estroinice: em plena juventude, com
dramático palco da vida. não podia mesmo: 8 in- o pomposo e inacreditá
A infância passa·a Ola- teligência de Olavo é vel antonomástico de
vo a ver desfilar os tio peregrinamente lú- "Pl'incipe dos poetas
"batalhões de voluntá- cida; tão pronta, fiel e brasileiros", desprende·
rios" que se . vão enfiar tenaz a sua memória; o se incontinenti da Pau-

. nos dédalos paraguaios: seu podár de exposição licéia e lança-se no

essas cen�s nunca mais t�o fecundo e verboso, borborinho de sua ado
são delidas de sua in- que, em parcas horas rada terra carioca: o

sonte retina. Finda
.

a dum estudo tumultuário herói dera com seu fa

sangrenta c am pan h a, e sôfrego, improvisa do, acertara com o seu'

curtidos cinco longos exames brilhantes,) tal caminho: descobrira-se
fI.nos de febricitante ati- qual se despendera nis enfim: seria êle mesmo;
'Vidade, o Dr. Brás Mar· so anos inteiros de pa- adeus medicina, adeus.
ijns, bloqueadO o peito cientes e cotidianos jurisprudência ...
com os emblemas da empenho,B. Detesta o A essa altura, senno

Galhardia, retorna an- bisturi; quer a sacada res, urge suspendamos
sioso para o quente das ágora.s; ambiciona a a horizontalidade da ex

aconchego dos seus. tribuna do or,adQJ'; sORha posição cronológica: pe
Inexprimível a sua dita com a escrivaninha do de·no-Io a imperiosa
ao divisar pela vez pri- compositor; o sA pensa- exiguidade do instante,
meira o lindo menino. mento da ofIcina do 10- para a qual não apela
Repousa .neste a espe- Ihetinista extasia.o; não mos por m�ro subterfú·

rança da continuação se lhe estranhe, . pois, a gio; e a própria com

das tradições dos ante- quixotesca e estapafúr- plexidade do enredo es·

passados: é que j' o dia aventura de larg'8.r tá a no·lo postular�' aqui
bisavô do pequeno, Jean da carreira de esculápio a vida exuberante do
OUvier Martin Bilac, lô- no instante mesmo em inegualá:vel "fundidar de
ra· cultor da arte de que ia diplomar·se: fal- esmaltes e camafeus"
Galeno junto às tropas tavam apenas os exames d e 8 p e n c a vertiginosa
francesas de Juno t, finais do último ano. Fo· para a azáfama da mais

quando êste obrigou age, êsse é o termo, para poliforma atividade: jo-

Pro�ucao de Carne
·de 8uinD

Rio, (S.LA.)-· Em con

formidade com o Serviço
de Estatistica da Produ·
ção, do Ministério da ,A
gricultura, de Janeiro' a

setembro do corrente ,aDO

foram abatidos, nos fri
gorificos do país, 592.480
suínos, contra 542.02iJ em

igual períOdo de 1952.
PRADA

DESDE 1876

Não figura na estatís
tica o movimento dos fri
gorifícos de Minas Gerais
e do Rie de Janeiro.
A quantidade referida

cabe a São Paulo, com

1.(4,077 cabeças; Paraná,·1
com 175.027: Santa Cata- I
rina, com 38'995; o Rio

IGrande do Sul, com

234.381.·
'

,

UM NOME

U'A MARC�

mAA GARANTIA '

Técnico em . Laticinios
Precisa·se de um, que tenha largo co�

nhecimento na fabricação de queijos, tipo
lanche, parmesão, duplo crême, minas, fun-
dido, etc.

.

Exige-se provas de sua habilidade prá·
tica. De préferência que saiba falar o

alemão. Oferecemos bom ordenado, por
centagem do rendimento e casa residencial.

Diri.gir.se por cart� 0'Q pessoalmente
a firma: GUMZ UlMAOS LTDA.

Rio Cêrro

tf:=::==::::::=::::=-.::::::::�
!! Gerên.ci a: li
L q
ii Rua MI. Deodoro •. 210 ii
li ,

Telefone ti· 34 • C. Postal 19 ii
ii JARAGUÀ DO SUL i!
ii 'Santa' Catarina il
ii ii
li ASSINATURA AItJ'AL li

ii Cr$ 50,00 ii
:�... '

ii
-::'::"::::::::::::::::::::::::::-,:,-:::;;;;:.:::::::::2"

Mario ' Nicolini

No dia 10 aniversapia
se o sr. Mario Nicolini.
destacado elememto da
bancada udenistl\ na Câ
mara Municipal, da qual
é 2° secretário.
Ao aniversariante o

cCorreio do Potol> deseja
todas as felicidades.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 3·1-1954

Registro Civil r-Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do 10. Distrito
da Comarca I araguá GO Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo. os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Edital n. 3.461, de 28-12-53
C6pia de Edial de

Programas recebida do
Oficial do Registro Civil
de Oorupä.

'

Venâncio Voltolini e

Emilia Moretti
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente em Nereu Ra-,
mOB, filho de José Vol
tolini e de Irene Lunelli
Voltolini.
Ela, brasileira; soltei

ra, funcionária pública,
domiciliada e residente
em Oorupä, filha de Fran
cisco Moretti e de Rosa
Floriani Moretti.

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
afixado dui ante I) dias. Si
'alguém souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legais.
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oficial

Negócios lrrr ob l l l é

r l o e

VENDEM-SE

NESTA CIDADE:- Uma propriedade com 600 mts. de frente,
sendo 26 morgos de terras para plantações e pasto, com as seguintes
benfeitorias : Uma casa de material com loja comercial e residência .
Uma casa de Madeira pl residência - Um salão de baile - Um
açougue e fábrica de laticinios - Uma ferraria - Um armazam com

garagem - Um curral moderno pj criação de suínos e diversos
-

ranchos. Negócio de oportunidade. Vende-se total ou somente o ter
reno com as, benãeitorias, facilitando-se o pagamento ao interessado.
Está a venda também um caminhão Ohevrolet Gigante- ano 1942 -

e uma caminhonete nova chevrolet furgão ano 1948. ,

VENDE-SE uma propriedade com 70 morgos de -terra para
arado, com casa nova de material pl residência, dois ranehos novos
- engenho de açucar - descascador de arroz - batedeira - atafona
e circular, tudo movido' por luz própria. Diversas plantações e cria
ções. Pagamento a vista ou a prazo. Negócio de oportunidade.

VENDE-SE: Um terreno cj1200 mts. 2, com casa de material
e instalações sanitaria completa. Anexo uma padaria construida de
material com forno patente e instalações movida a motor, com bôa
freguesia � preço razoável. Bôa oportunidade a interessado no ramo. -

VENDE-SE: Uma casa de madeira cl instalações sanitarias e

terreno de 1000 mts 2., sito à Rua Coronel. Proc, Gomes, Resta cidade.
VENDE-SE: Diversos lotes no centro desta cidade, medindo

1() X; 50 cada, a vista ou em prestações mensais de Cr$. 600,00.
BAR E SORVETERIA:- Vende'se um bar' COm sorveteria bem

montada, sendo a propriedade alugada ou vendida aö interessa
do. Ótimo ponto.

'

,

'

CURITIBA:- Lotes a prestações de Cr$.300,00 mensais. Uma
segura e vantajosa aplicação de capital.

FÓZ DO IGUAQÚ:- Colonias para plantações no futuro ce

leiro do Brasil. Clima saudável. Uma fonte de riqueza vos espera.
Viagem gratis aos ínteressados. Srs. Colonos, solicitem informações
sem compromísso.

,

HIPOTECA:- Oferta a interessado na aplicação de capital até
Cr$. 120.000,00, com garantia de hipoteca de im6veis no valor superior.

Melhores illforma�ões destes bons negooios: com VITOR ZlllIlERMAlWN
i Rua Coronel Proc. Gomes, 634 - Jaraguá do Sul

Corretor a servi-ço dos compradores e vendedores de imöveis.

� =\

,

IE PE8SOI8 1CM U8AOO CO.
_ IESUtTAOO O PIPUL.AI R::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-':=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

'EliiiR914" r r @ § I (& lffi JE Y IE IR! II
!='�.:'0'=. .111.. RU:�=� ��DORO D�:,,=!;,,!58 11:1....... oe ....1 Pele Secção de lavagem, depösíto de lubrificantes,
PftMÍa Gone o.oe'. li combusnvel e acessórios. jj... IDa-

ii Lubrificação-carga de Baterias etc. ::
....... C........ Qu.... do Cabe- ii ii
..........� !i CONSÊRTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃO DE AU1;O- II

CoMeI.... m4ScQIco ii MÓVBL B CAMINHÃO. Ii..... o pep.'.' cI.pu,....o .. II

II SERVIÇO RÁPIDO E gARANTIDO 11/
�::::::::::::.:::::::::=:::.;:::::=:::::::::=::::::::::::;::::::;::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-•.Ji

Formado pela Faculdade de Cieneias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

CU.iea Médica '-. CirD�gia Geral - Partos
, Consultório e Residência: Rua Preso Epi
tácio Pessôa n, 206 (ex-resídenoia do dr.
Alvaro Batalha).

'

Consultas: Das 9 ás, 12 e das 15 as 18 hs.

2

Proibição .... ......__I �

Proibo terminantemente
a entrada de pessoas, em ��-'<!I ._I!!!!!!!!!!!!!!!!"--_!!!!'!!!!__
minhas propriedades, afim Cure seus males e poupe seu
de pescar, caçar, .tlrar eí- bom dinheiro comprando Ra MUD A S'pós, palmitos etc. .

NOVA·Não me responseblllzo FARMACIA
pelo que possa acontecer

�
de ROBERTO M. BORST

aos Infratores da presen- A que dispõe de maior sortimen-
te proibição. to na praça e oferece seus arti-. 'Frutiferas e
Estrada" Garibaldi, 30 gos à preços vantai.so, Ornamentaisde Dezembro de 1953 ' Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã

Frederico Keíser����

���
Despachante Aduaneiro O

Matriz: Rua Babit<'\nga, 23 ' Filial: Praça General Osõ- O• Edif. próprio. Telefene, rio, 115-· Edificio «Santa
213 • Cx. P., 35 - End. Julia� • Apart. próprio, 32

�Tel. cBranco� Telefone, 4773
S. Francisco do Sul « S.C. Curitiba Paraná Peçam Catélo-
Importação - Expo:�ação e Cabotagem - Ques'

�
gó Ilustrado

tões ro:dmiD1straüvas '

bem como todos os serviços junto à Alfândega Leopoldo Seidel
de Sio Francisco do Sul, são executados "com pon- Corupé
tualídade .e presteza, dispondo para êste fim O • •de .ume organízação perfeita com escritórios R. Mal. Deodoro, 210 • CX. 19 - Tel. 34 - Jaragu' do Stl
e técnicos .

./ � @ lIU__SI'!lI"'S8�l!IIiI8i8lG11i!18@18__® Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com-

Dispõe de páteos pera depósno de madeira I

[ d ßb I plera eselstêncla técnica contábil, jurídica e

junto ao quadro da estação "e nos trapiches i Or ii o o 1h iiC" fiscal. Escrltureção fiscal e comercial. Servi-
de embarque da Ponte da Cruz, bem como O I I: I: I: .J ços comerciais em geral.
armazem pare depósito de mercadorles em ge- i-', Corretores da C. lac, eguros «Ipirangb operan-
ral, junto aos trapiches de embarques na cidade. O I

� A .... "• '. do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden-
� V F � llI! tes, Pessoais,' Transportes, Automóveis, Res-

Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras Il!l ponsabilidade, Civil e Fidelidade.

�
Mercadorias para o exterior do Brasil e. IMEX INTERNACIONAL LTDA. i\ Sub.agentes da'VARI&: Passagens e encomendas.

_
Localidal(es Brasileiras i (FÁBRICA DE VÉLAS) I' I

- A COMERCIAL LTDA. ...:.

Tradiçlo lie mals de ,20 iDOS, de -serviços constantes. Rua Elisa Stein, s1no. uma organizaç�s suas ord�ns!

O às maiores firmas do f:,tado e dos estados vislnhos. O i . J A R,AG U Á. DOS U L • Eugênia Vitor Schmückel - economista e contador.
(i)C::::=- -

C:::::::=<!l I i '

<!l:::::><::::o�c::=::a�c:=or:::::-c:::>c:::;:::a(i®IIliI6S8��I&EI88_@iIBI&EIl&EI�liiI!!!III&EI8liII8l!!I1&EI@8® �SI!'�I&EI@tiI@l8I(§M�SII!!IIiI!!I8S8@j@!lllSll!l@!lll�88�

����..�.. �..�:Iã\�..�..tao.��.·�..�,,,,, ...

(@ \eI;��;��;�;��;���;��;��;�\2I;�\2I;\SI�;��i 4:::'::'�::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::-'::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::.:::::�
� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados � li Empr- Sul Brasileira de,�letrecidade S.A. ii
� TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPBRnHO ßfSPIRßl�ftlO @ ii M:A�lRIZ:: JOINVILLE 'II
� Encontram alfvio irnedia.'to com O uso do � li Para a nóssa distinta tregm:zia mantemos em estoque: H
Cí) , � ii Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ii

I
I n e o m. p a p á v e I

�-
li ro!ação, de 1 a 97 HP, para 220/3�0 V

•.5o/�Od�icl?s: .APRATRIEGLOHSOSELDE,ETRMICEDOIS- II
,

,

'

•. ii ÇAO - Bomba!" p�ra uso doméstico e tII�S 10 ustnalS. A ,'ii-

P -I' I d ß
-

P I I
'

ii PARA O LAR. Sorhmento compléto e vapado de 'LUSTRES, CASTIÇAIS LO. II

I RI Oril o' nglAo O O onC"o

I II, os, de 'ARANDELAS, MA!ERIAL ELETRICO em geral para instalações de liI: Lo I: I:IUI: .. ii luz e força de qualquer capacidade.'� . ii
, O PE) OB � h A nossa seção de Instalações atenderà, cem presteza e qualquer, pedIdo de li

L>����=���==J! I �:::::�::�:=�::::::=:�:�:=:::=:::��::::::::::::=�:::�==:::=:.:::=::::::�=:::::::=:::::::::�::::::=J

Laranjeiras, Pe:
cegueiros, .Ke-

. kíseíros, Mací
eiras, Iaboríce
'beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

E'LIKIR 9 4
......................mo. Acrada
... COMe" lleOr. Aprovado COo

IRO auxiliai DO Iratamonto da S ,.
FILIS. REUMATtSMO-da m...

•• ort••m. pe'o O. N S. P.

II@!' lU. ES I • Si!! lal a!§l' III' e!B IDI '!!!ii' UI ii]; UI EiBi I ee'DI e III � IDI '!i9 I.

- Atende chamados de dia e a noite - I,
• �II !i!!!l UI ee UlEE!UI ee; I,. EaSIDI_' l'SIIIUlEE2iIl.a.UI_. I � .=-=m

) Com 20 cursos de aperfeiçoamento

)
e especíalisação em Cirurgia Geral
e Enfermidades de Senhoras, no Rio'

) de Janeiro, Buenos Aires, Älemanha,
Áustria e Suíça

.

I-IOr-.f� KlfffR II
) PREÇO DE GONSULTAS Or$.50,00 [
I)

E d98 operações no estomago,
vesícula bilhar, rim, bexiga, pros-

J
tata, papo e utero por processos
modernes e aperfeiçoados, com ins
trumental que .r.ecentemente trouxe
da Alemanha; por Cr$ 2.000,00 ca-

1
da operação.
As operações. menores: Apendieí-.

te, hernia, trompa, ovario, ulcera
varicosa e hemorroides: por Ort
500,00 cada operação.
Dr. KIEFER - Diretor, Operador

e Radiologista do IHospital e Ma
ternidade .de Mafra.
RESIDÊNCIA E CONSULTAS
DAS' 2 ÁS 6 DA TARDE, EM

1.8 ItEG •• ·

�iIIIl!lIWlIIJIIIlIlI'-l�!IJ8lIlII�II�I��!lIll4IJIIIIII�

\
"
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ESPORTES
I

-

POR Ja ll.:NDBADE I

Calçados
i

llIR GO UI
Q

C
-

..�
eOêD

I
são' os melhores e O Q.-0_ to
- mais baratos -

UI E 00.2 e.... 4D .--

C ., ::» E,�
-=-

C
' -8!-

..EoO"., Gle
Produtos da: lU aJ4C::» ° ,=/

o 0'",
O S�""J: °

Indústria de Calçados I- o Q.
. '" E� L1 ó 3 �'Goseb Irmâós S.A. O !�&!C) o .c:·c i

Caixa Postal, 11 O t- 2 o .. ,

�E-aGI
LU 41 � C �-g

-=- � &41"O::»õ

�
W .. .,Gll2o

Jaraguá do Sul' -

Ao g:eoo�- ::l ..!�::» CI!

Santa
U Glo""'-c

Catarina w -g"Oc-oo
DI! .".58�.

.

,

::=::::::=::::::::::::::::::::�=:::::::::=:::=::::::=:::==::::::=:::::::::=:::::::::u
..

RIO; (UP). - Cerca :::$0' '>;.:::

�:r:� at����a�:���� oc:�: :.i::;,l:::. Dr. Arquimedes Dantas I.:=.i.:.::.ranie as festividades de
Natal.

, ii A D V O,G A D O ---ii
O Pronto Socorro re- II ii

r gistrou 58 casos e aten- ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 ii
deu 102 chamados; regts- ii "arago' do Sol Santa Catarilla ii
Irando' se na policia 90 iL _

, ...li
RlllllIa.� ,casos de agressão, 11 de ···..ii _.__ _.__ _ .:.... _ -- _i'·(

..

ti�:�r�:��63�d�:�::i:: I�:��_.-:--;�::�:��:._�g-::
..

guez. 1 F� _

t
,II DB PBD RO RBNO BL II

Estrada Jaraguà Esquerdo
EDITALc JARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA

De ordem do snr. Co- Executa-se qualquer serviço de ferra-
letor Federal faço publi-: menras agrícolas pare uso de lavouras,
co a todosfabricantes de- ' como: Machados. Enchadas Foices etc.

AGUARDENTE a com Serviço rápido e garantillo ,e atendi-se qJalquer pedido
parecerem ínfalívelmente
até o dia 31 de Janeiro

�: i?:t�n��i�g: �ae���:� reEi E �dEE�:===__l �
e receberem instrueões III Dr. Renato W"altep II
sobre a nova orientação

I'"
.'

, in
dos ser'9'iços referente ao • '

M É D I C O
, III

Instituto de AQucar e do I CLiNICA GERAL - 'CIRURGIA - DOENÇAS IAlcool.. iii' DE SENHORAS - PARTOS
la. Colfltorla Federal III

em Jaraguá do Sul,29 de ._' ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi-
IDezembro de 1953. I ciente .. pelas ondas uItra.,.sonoras, das Dores e

Alfredo sc.hwartz -1- Inflamaç,ões: Dores reumáticas, artrites,

lum-IEscrivão( _ bagos, ne�ralgiae, ciática. Abcessos, fllrúnculos,

I' inflama(ião dos seios, dos ovários, da próstata.
0'0 Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- -

III beldes. Asma, afecções do estômago, etc...
.li MASSAGENS ELÉTRICAS, - Tratamento

I das Paralisias com reativação das funções

-I" musculares e nenosas, Atrofias, fraquesa fun
cional dos músculos em geral, da bexiga, or-

1- gãos digestivos, etc...

ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO-

I··
CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO
BANHOS DE LUZ - Raios'uItra-violeta e

infra-�ermelho ...
, CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros,
(Jardim Lauro Mueller) esq. Rua' 9 de Março

I
das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas.

.

RESID�NCIA - RuàMinistro Calogeras, 350
) Fone 305 - J OINVILL E • S. C.

• •

Baependi e Tupi empataram por um tento
Ninha e Taranto os marcadores Regular arbitragem de Rolando ------------------.----------

Dornbusch Octacilio e Alemão, expulsos de campo
.

A convite do C.A. Bae- Dirigiu o encontro o Octacilio e Ronaldo. Wal-
pendí exibia-se domingo sr. Rolando Dornbsch ter, Balloquinho e Zéppi,
último nésta cidade a e- com atuação regular. Adolfo, Bastos, 'I'aranto,
quipe representatíva do

ANORMALIDADES
Turibio e Oswaldinho.

'C.A. Tupi da localidade C T Sancionada a lei pe-
de Gaspar, e

.

partioípan-. Aos trinta minutos da
.A, UPI: Daniel, Co-

G
Aceita causas: Cíveis - Comerciais - Co-

d
. .

di
-

d tz e Paohequinho, Darci, lo overnador b Ctt C ltte a primeira ivrsao a primeira faze foram ex- ranças - on ra os - onsu as.

Liga Blumenauense de pulsos de campo Oetací-
Pevi e Zéca. Eric, Anto- FPOLIS, (A. Mercurio) �

ATENDE:· no Gabinete da PROMO-
Futebol. lio e Alemão por agres-

ninho, Ninha, Nana e
O Governador Irineu Bor- •

TORlA, sito no «FORUM», diáriamente das

A partida em sí teve são mútua.
Alemão.

, nhausen sanclonou duas ci; 10 ás 12 e das 14 ás 16 horas.

um desenrolar interes- OUTROS DETALHES Na preliminar os as- leis de alto alcance para os �c. ··" n· ·· .. · · · · ..

sante proporcionando as pirantes , do Baependí trabalhadores: a primeira
duas equipes alguns lan- Local: Campo do Bae- derrotaram com facilida- é a que isenta de qualquer I
ces de bom futeból prin- pendf - 10• tempo' OxO - dade o onze principal do imposto, mesmo do de [j,

cipalmente na segunda Final txt. Quadros: C.A., Faixa Azul pela conta- cença o uso de armas de

etapa quando os dois BAEPENDI: -' Gaulke, gern de 5x2. caça pelos agrlcultores,
conjuntos procuravam in- afim de que 08 'mesmos, Vermifuga suave e de pronto
tensamente abrir a oon-

------------.-------- semquaisquerdificuldades, efeito Dispensa purgante e ,dieta!

tâf:��adro local ainda í1::::::::::::::::::'::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\\ ����:f! f���';esfr:nJ: a��� SERVE PARA �UALQUER IDADE" CONFOR-

désta feita não conseguiu Bit.. BEllltO MIlU.IE'1 ti daninhas que causam da- Proteja a saú� d� ��u;' ti�o� : : súa própria!
sua total reabilitação, .• nos á Ievoura.,e segundo Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

mas diga-se de passagem
formado pela faculdade de �edicina de, Porto Alegre li O que reduz a um mini.' remédios

demonstrou um espírito Operações - Ooedças de Senhoras - II mo, o imposto de blcícle- Compre boje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
de luta elogiável só mas- Cllnlca Geral - Parlo sem DAr ii tas usadas, de preferencla, MINAlfCORA para o seu tilhinho.
mo não vencendo a bata· Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa .1,1 pelos operarios 'das cida- E. um produto dos Laboratórios Minancora
lha por falta de ohanee des industriais como Blu- O I N V I L L EConsultório e Residência: ' ii' J' 'II B

- J ;-

pois nada menos de qua- .. menau, omvi e, I'usque, =-----�---'--------.......--------:

t d Jaràgu,â do Sul - Rua Benjamin Constant ii
etcto vezes quan o o go-

:l
ex-residência do Dr. Luiz de Souza =:;1: C"ontlnuam, assím, as

..------------------....
leiro Daniel já estava ba- ,

M h!�r�sS����f�sO�a:aef:�:
�:=:=:!!=::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:c::-::::::::::::&' �!�!;e� h�:::�es�p�i�e�e� O r. Waldemi ro azuree en

var o tento que já era
II""'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"II atual governo.

quasi irremediável.
, O ataque baependiano
que anteriormente vinha
jogando bisonhamente,
apresentou-se com bas
tante desenvoltura prin
cipalmente no que diz
respeito as finalizações,
pois várias vezes seus

integrantes vísaram com

perigo a cidadela adver
sária só não conseguin
do como já disse vanta
gem no marcador por
muita falta de sorte.

O quadro do C.A. Tu
pi deixou muita bôa
impressão mas deve-se
levar em conta. estar o
seu conjunto integrado
de vários elementos per
tencentes a outros clubes
coino Alemão e Darci do
Palmeiras, Antoninho do
Vera Cruz e Pachequinho
do Guarani.

Em suma a partida de

S' D d P r o I- b I-_'ç a- od
.'

d" I
nra.. e casa,

ommgo agra ou p ena- ainda lhe falta uma
mente e o resultado em panela de pressão, uma Proibimos terminante
que pese as grandas 0- bateria de aço Inox, ou mente a entrada de ,pesportunidades perdidas de Aluminio Rochedo a soas em nossas proprleda
p.elo Baependí creio. ter Casa Real tem' sempre des; afim de pescar, caçar,
sido um resultad.o Justo para pronta entrega pe- e estragar as plantações.
pelo que. produaíram as los melhores preço�. Não nos responsabiIi-
duas eqUIpes em campos... zamos pelo que possa

acontecer aos infratores
---- da presente proibição.

Clinica de Olhos Ouvidos -, Nariz e Garganlo do
'

ltapoClUzinho, 28-12.1953.
aD...aaalflfA •••_

Ignacio Tomasélli
MP" !g Si.. a Carlos Sprendemann

MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB l,NSTALADA
A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
- JOINV!LE -

", '. " �...... ';�', ".'�'.,
'

..Ay'.;:S LF rL r $.)

. '

ESPINHAS!

········· ..

;;;.···;;�·;�i��·� ··�����;�·�···········1:Promotor Público ;
Escritório de Advocacia 11

I
(!J

MeDO' o pagamento
do impôsto dt bici

cletas

Dr•. F�ancisco Aatonio Piccione
:MJ::eUICO

Cirurgia Geral de adultos e crianças - Clí
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisl.a em doenças de
_ crianças

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
CORUPA,

É u ..... OC>ENÇA O,.Ayl..,_
MU.TO PER·tao... "ARA ,. ,.••
MIL'A E PAAI. A RAÇA, 00_
UM 110M AUX.LIA,. NO TRATA.
MENTO otaSE OR ....OE ,.�AO€LO

I 'USE o

A .IFILIa SE AP�SE.NTA SOB
IllÓMEIlAS FORMA&,TA" C04ItIO:

REUMATISMO
E.o"ÓFULA8
18"1 N H A.
,.'aTULA.
(J-t.,CIRAa
ECZ'MAS
FERIDA.
DA R'T .. O.
M."CM ••

•WIll DE ..UEIRA·
CICHn4I!OIOO M" 11 A_a
_........ NIIft.

, O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMB'RIGUEIRA MINANCORA

ea•• B.S.UBE
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 Intra-vermelhos e aLuis,'
.

...-------

lcorrlncias no Rio �u
ranle os leslas �e

nalol

Vende-se
Um ótimo terreno com

rio�as construções.
Informações com o sr.

Reinaldo Ulrich; em Bar
ra do Rio Cêrro.·

.

Dm·IOo precisa de uma

, boa bicicleta, ou
um bom rádio, então vá
hoje mesmo consultar 08
preços sem c,ompromisso
na C A S A R E A L em

Jaraguá do Sul.
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Ich schlenderte, den I IDrilling úeber der Schul- n
ter, wieder einmal mil
leeren Händen heimwärts.
Da sach ich, noch dunk
Jen Hügelkamm 'mit der

j Wintersaat· die schmale Von Siegmund von Radecki
\

. Silhouette eines Rehhal-I· h -.I •

h
..

h
. .

d vermied den Anblick der I h bí ff t
ses. Unbeweglich starrte weg IC , uass SIC mir IC OIe vergessen wer e: � « C In gerro en>, sag e

das Tier auf mich, der eine Meise auf den Flín- .llnks lag die Rehmutter, Rehaugen, griff den rüh- ich und schleppte mich
tenlauf setzte. Werden sie nur noch schwach schle- rend schcenen Hals und durch die Blutpfütze zum

�:n�U:�W::I:� Nust���: kommen? Und nun kamen gelnd, sie musste in.we- machte einen scharfen, Sofa.
.

schwunden; auch gab es
sie wirklich; leise, leise nigen Sekunden tot sein, tiefen Schnitt quer durch Dieser Augenblick -

,

k h aus dem Hochwald - die Kehle. .
nur ein Augenblick - war

ja ein Schusslicht me r.
eine Ricke und zwei er- Rechls aber, fünf Meter Ich beschloss, nie mehr' furchtbar! Nicht der StossVon drei Seiten um-
wachsene Kitze, in hun- von ihr, war das Bockkitz. Rehe zu schíesseri. Ich (der schmerzte nlcht), nein,stand der Wald diesen
dert Meter Entfernung..

-- auf den Vorderläufen fühlte mich schuldig und es war ein rein geistigesjungen Roggen: er bog stehend, mit den' Hinter- dechte .

'

Wann wirst du Entsetzen. Jetzt hat das
sich quer über den Kamm Natürlich zielte Ich auf leeuíen am Boden, wie dafür bezahlen müssen? Grzesellche, dachte Ich,des Kiefernhochwaldes hin,' eines der Kitze, um keine In h lbslt d H d .

el a SI zen er un. Dann gl'ng lch helm dich dennoch erwischt
von wo die Rehe kamen; Waisen zu machen. ôch- welch ein scheussllcher und wurde zum Doppe.

. .

h I h L h h d Ich glaube, �ass der
nuten, dem Kamme gleic - ec res ic taus un ert Schuss, in den hinteren labschuss beglückwunscht. Klrzbock- etwas Ähnliches
laufend, gab es Eichen- Meter -- ich konnte den Teil des Rumpfes! Das durchgemacht hat, _ von
wald, und gegenüber Zielstachel nur ganz un- Klrz also haue so lang- Und ich habe bezehlr, seinen lenggezogenen.

----------

wuchs die Tannenecho- gefiehr auf das Blatt brln- gezogen, so kristallrein Später war ich nach Hol- krisrallreinen Schrei bis
nung. Am nächsten Abend gen. Ein Entschluss, und geschrien, und .dte Ricke stein geflüchret und sch- zum Erwürgtwerden.setzte ich mich oben am der entweihende Knall war aus Mutterangst nur meckre aus, wenn man
H h Id d h, d

.

.

dí S' '11 d Was auf dieses Gerrot-oc wa an,. oc a zerriss ie tI e, un es ganz langsam, ganz zö- selber beschossen wird;
traten die Rehe unten, bei folgte ein krlstallrelner, gernd, auf 'den Wald zu. wenn ein Tlefflleger her- fenseln folgte, war zwar

d E h h A I S h
.

d im hõchsren Grade «unan-
en ic en.. eraus. m anggezogener c rei, er geschritten. Jetzt gab es. unterkommt, seine sechs
folgenden setzre ich mich wie allí , '.' klang: wie, eí- bloss eines __ dem armen Maschinengewelwe knat- genehm», doch mit jenem
bei den Eichen an; doch ne kindliche Klage. ôch- Kitz sofort den Fang- tern leessr, dann eine Rie- Augenblick merephysl-
da kamen zwei Frauen recken ergriff mich. Offen- schues geben! Und nun, senelltpse durch den Hím- sehen Schauders gar nicht • _

aus dem Dorf, plauderten -bar hatte ich es nur krank in meinem Entsetzen über me! zieht und wieder zu vergleichen. lernend
und lachten laut - da geschossen; nach . dem das angerichtete Unheil, knatternd herunterkommt schleppte mich Halbohn-

O -I hwar die knappe Viertel- Knall hätten die beiden rat ich etwas sehr Dum- ... viele Male, wenn er mãchtigen die Kellertreppe nu 1"0 ß
stunde des Schusslichts anderen R e h e schon mes: statt auf den Hals Lust dazu her. hinunter; warm .Iloss es t: .IL t:
h b U d d I·· fI h

. ..' mir ueber den Ruecken ; ======sc on vorue er. n ann angst ge o en sein mus- zu zielen, sch.osso ich auf Aber das war noch garh h, d S h II h
.'

h auch dort stak ein Gra-
versuc te lc s mit er sen, c ne sc oss IC das Herz. Die dicke ôch- nichts. Elnes Abends sese.

T h h' I d n h I natsplltrer. Das Sanitäts-annensc onung., noe ernmar, es Ke ag rorpatronenkugel gin g Ich arn Kamin und dachte'.
E S d

'.

h f euro hatte eine zweístün-ine tun e eass IC so ort. durch die Lu
.. nge und hatte W d JI· h dl

b D h h
ano wer en enu IC ie dige Panne' einer starbda, am Abend; so un e- a sa ic etwas, was das Herz nicht getroffen, Engländer kommen? Da dartn währe�d der Fahrt.denn' das unglückliche k�m plötzli.ch ein. Heulen. lJ:!ei der Ankunft im Kran�

Wesen blieb halb aufrecht, wie von einer fliegenden kenhaus wurde mir meine
lebte noch, und ich sah Lokomotive, und, starken
den dampfartigen Luftst- Luftdruck erregend, deto
rahl aus der telergrossen nierte etwas im Garten.
Schussöffnung rhythmisch (I'Artillerie! jetzt schnel in
mit dem Atem herausdrin- den Keller!» sagte ich-und
gen, klappte die Fallruer auf,-

Und ich Mörder halle um hinunterzusteigen. Da
keine Munition mehr! Das kam eine zweite Detona
war so gréesslich, dass non, die

.

nahm mir, die
ee eine andere Grässlich- Luft weg, und gleich da
kelr heraufbeschwor. Nur rauf fühlte lch einen ôtoss
schnell ein Ende machen wie von einer wütenden

1=====================11 - ich zog mein Messer Faut, auf den rechten

den Fängen
Eines Jägers

des
,

Gewissens Decke gestohlen. Dann
sausten die Granaten dicht
ueber das Krankehaus ;
das Persona] lief in den
Keller und 'liess uns be
wegungslos oben liegen ...
Aber das war alles nicht

mehr so wichtig. Nur je
ner erste Moment zählte.
Nun könnte man fragen,

woher ich denn wisse,
dass dieses die Sühne
jener Schuld ",ar? Und
hier muss ich gestehen,
dass ích's nicht beweisen
kann, sondern nur aus

innerer Gewissheit welss,
Seitdem ist die Sache mit
den Reheil fuer mich
«abgegolten», es blieb nur

noch die Beichte.

Beichte

,'\LX·

nm:� f:[ : : ,

Apotheke "Sobulz"
JARAGUA DO SUL

Bücherausleihung
Näheres bei' Sociedade

Grálioa Avenida Lida.

JARAGUA DO SUL
Av. Getulio Vargas, 350

MEDIKAMENTE �UND PARFUMERlEN.

Das ôymbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Di�n8tbarkeit,' die Sie
am besten' zu den geringsten Preisen bedient.

ít:::.:::::::::�:::::::::::!::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::U
III! MAX WICliECM und F:cau

II
.. beehren sich die Verlobung ihrer Tochter .1

II mit Herrn NelsonYgÄ���Abehannt zu geben. II
.. II

'Iilil Yolanda 'und Nelson !1:1 ..i!
III

gruessen als Verlobte
II

I Jaraguá do Sul, Weihnachtén 1953. ii
li ::

\::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'l

sátira, do ditirambo, da pedido: "que hable Bi- O L'AVO B I LAC eíebos, em que o ardor
Idealízaçâo histórica, al- lae.....Que hable Bilac" ...

.

.

../
sagrado contrabalance

ma ardente, caráter bon- qlie fale Bilac. Delega- / a inexperiência e em

boso e otimista, Bilac do do nosso govêrno ao (e
. ..

) que o ímpeto da. fé suo

vê as colunas dos jor- Terceirn Congresso Pan- onlmuação da Ib. palma
pra a imaturidade" dos

nais se lhe abrirem fa- ameriéano, retorna, dez anos ' .. o que me ame-

mélicas, depara núas as anos passados, à metró- precipita-se. à liça para jetivos... Esse alarme dronta é a míngua de

páginas dos hebdomadá- pole pertenha: atúa no a "tumultuosa elabora- Bilac bem poderia fazer ideal que nos abate: sem
rios a implorarem os alto posto de secretário ção da nacionalidade'l, seu: ninguém mais do ideal não há nobreza de

vista" com sua fulguran- geral. ESlas e outras para a ressureição triu,n- que êle propugria pelO' alma; sem nO'breza de
te pena�: Dotado de ini- viagens ao exterior, já fante do civismo mori- soerguimento da pátria alma, não hã desinte
ciativa e operosidade como representante, já bundo. esmorecida; ninguém rêsse; sem desinterêsse,
peregrinas, _derrama-se �omo correspond�nte de Júlio Bueno, num ras- mais ou melhor do' que -não há coesão; sem coe

_um� produçao fen9mt'- I�pr�nsa e nessa mcum-
go de inspiração, apos-, êle, sai à arena para são, não há pátria" ...

D:a�. o renome doe. folhe- 'I ben�la �erv�ga a Euro- trofou ao engenheiro profligar a incúria desa· Mas as nuvens da pri
tIDls�a d�srespe_Ita. as pa mteIra, mu�dam-lhe que levantou o monu- vergonhada da politica- meira grande conflagra
cont!nentals frontel�as a nlm� �a m�ls revol- mento de '''Os Sertões", lha, dominando sem des- ção persistem em que
}:!âtrlas e. � mes�a In- tad� Indlgnaça.o: o �Q- �omo sendo ... aquêle cortino, administrando rer também se encaste

f!nd� ��stIdao d!> �tlân- façao de patrlota con- Himalaia de patriotismo"; sem escrúpulos; dos gO'- lar no ensolarado céu

tICO:/ La �aclón .?8 frange.se ante o con- pois bem, que apôsto vernos ineptos, cristali- de Santa Cruz: Bilac es

I Caplta�, Platl1�a.ß � traste e o confronto justaporíamos .' Bilac? zados na' gula partidá- tarre�e ante as ondas

S�culo de Lisboa, pl.el- aCQ.brun�adores: além Bilac é o vulcão furen- ria, nos egoismos repe- tumultuosas dos impe
telam seus "obséqUIOS ma� o glgâ�teo rod�r .d!1 te, despejando da crate- lentes de profissionais rialismO'B europeus: ame
tanto qu�nt,� .,A Gazeta maI�

.

requmtada
. Clv!b- ra inexaurível de seus da, maroteira oficial; dos dronta-se, teme e treme

de NotiCIas ,
..
O E�tado �açao, nas planíc�es lD- lábios, a lava rubra do tresmalhadores e tirani- pelo Brasil; e, de vez

de. São Paulo,.' "o Cor- fmdas do pamp�, o bru- amor à pátria� a se cor- zadores do rebanho so- que urge uma solução
reH>

..

do Povo, O Com- xol�ante. emergIr .duma poriticar em' escolas, fredor, inculto e analla· imediata, transmuta-S'e

bat� ou oD;tra deze�a naclOnal�dade bub9osa, casernas e hospitais. beto da naçãO': Nos Ion· em semeador de quar-
malS de reVIstas naCIo- progressista; e aqUI? ... ,: gínquos sertões, vergaR- téis, fun..da a Liga da
nais. as incomensuráveis po- Oliveira Viana, o tados pela "sibéria ca- Defesa Nacional, espa�
Outrossim, cerebração tencialidades duma na- grande sociólogo patrí- nicular" do equador os lha' tirO's de guerra: vê

originalmente multímo- ção-continente dormindo cio, em "Problemas de brasileiros "nem ao me- nisso, aliás, a primeira
da, patriotismo acendra- a soltO' no mais crasso Organização e ProbIe· nos são verdadeiros ho- e fundamental seguran
do e esclarecido, des- marasmo: ... "terra opu-,mas de Direção", tem mens; são viventes sem ça do Brasil: ... "e uma

cortino politico largo e lenta em que muita gen- esta penada gritante e alma criadora e livre, lei apontou à nossa es

destemeroso, tudo pres- te morre de, fome, um despertadora: "Há um como as feras, como os perança, o entreJu�ir de
tigiosa e arrebatadora- país, uma pátria em que século que estamos sen- insetos, como as árvo� uma promessa de salva
mente mancomunado ao se não conhece Ó pa- do como . os fumadores res". , ção: a lei-' do sorteio
ve,rbo candente que hip- triptismo". Penitencian- de' ópio, no meio das Mas Bilac não se de- militar, senão a, provi
notiza na catadupa 8S- do-o agora sobejamente raças ativas, audazes e tém em nefelibáticos dêocia completa do 'ser
eachoante do improviso, das volubilidades carna- progressivas. HA' um sé- esc(mjuros. Vai aos fa- viço militar obl"igatório,
vê·se apontado para as valescas e abúlicas d,a culo �stamos cultivando tos: ,pr,ognosticada I a ao menos um ensaio sa

missões dip)omáticas: juventude, galvanizado a politica do devaneio doença lavra a receita lutar, o primeiro passo
assim em 1,900, quando sobr�tudo pelas negras f1 da ilusãO' diante de da cura. Prescreve l'e- para a convalescença e

da visita de Campos perspetivas da cat,aclis- homens de ação e de médios; não meros pa- para a cura. Então, como
Salles à grande 'repúbli- mica conflagração mun- prea, que, por tôda par- liativos. Voa por tQdos hoje, considerava que
ca do Prata, exta.sia com dial de 1914, que parece te, em todas as regiões os quadrantes da Pátria era êsse o únicO' provi
a magia de sua palavra entenebrecer tamb�m os do globo, vãO' plantando, a convocar a juventude: ... dencial remédio para o

o portenho embevecido. céus brasileiros, estala- pela paz ou pela fôrça, "e já que, os varões, in- nosso definhamento,
Quando, depois, se faz lhe fremente a decisão os padrões da sua sobe- capazes ou indiferentes, I

mistér que nas sessões perentória e inamovível rania. Há um século.que deixam o Brasil DEVAS- ... "Que é o serviço
oficiais '-um brasileiro, de Qorrer os "desertos" estamos vivendo de so- TADO sem guerra, CA� militar generaJizado? É
responda ou se pronun' da Pátria: Tita 4a mais nhos e ficções no meio DUCO antes da velhice: o triunfo completo. da
cie, estruge anárquico o incendiária eloquência de povos p.ráticos e ob- venham ao campo 08 democracia; o nivela·

mento das classes; a -es

cola da ordem, da dis
ciplina., da coesão; o

laboratório da dignidade
própria e do patriotis
mo; é a educação cívica
obrigatória: é 'o asseio
obrigatório, a higiene
obrigatória, a regenera
ção muscular e psiquica
obrigatória. As cidades
estão cheias de ociosos
descalços, maltrapilhos,
inimigos da carta de
"ABi" e do banho, ani
mais brutos que de ho
mens têm 'apenas· a

aparência e a maldade.
Para 6sses rebotalhos da
sociedade a caserna se

ria a salvação".,.

E a luminosa campà
nha de regeneração na

cional prossegue: a voz·

flamante e' sonorosa de
Bilac constitui-se como

que o Sinai da restau

ração' cívica, quando
uma página co calendá
rio subitâneamente tarja
luto: dezesseis horas de'
dezoito de Dezembro de
1.918: A vontade miste
riosa e adO'rável da Pro
vidência permite que o

raio _
da. morte fulmine o

herói que anteontem
entrara no fugaz outonQ
de seus cincoenta e três
anos. Recamado o chão
com o tapete augusto da.
honra ao mérito, o anjo
do destino joga-o no sa

guão da História.

Olavo Brás, Martins
dos Guimarães Bilac :

"Seu pé, como o de um

Deus, feéundara o de
serto".

JMaguß, do Sul, 14 de
Dezembro de 1953.
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CORaEIO DO POVO DOMINGO .DIA 3-t-t9á4 -

�:�C�i� deR��"ct":���e:;:a c.::.��tr���r�:i"OB.c'::J":�h:�; p
Spengler - Requer licença construir galpão de ma

deira. Tela P. E. Leesmann - Idem, Idem. Tela P. E,
Lesemann - Requer licença construir um pombal de
madeira. Germano Schutze - Requer . licença para
construir uma cerca de tela de arame .no alínharnen
to já existente. Rodolfo G. Fischer - Requer licença
construir uma cerca de sarrafos em frente d sua

propriedade. João Duncker -' Requer licença para
efetuar pequenos reparos e pintura. Hans Beyer '

Requer licença mandar fazer pintura'externa e inter
na em seu 'prédio comercial. Helmuth Neumann -

Requer licença fazer pintura interne em sua cozinha
retelhar 'perre da sua casa e reconstruir um galpão
de madeira. Theodoro Hinsching - Requer licença
efetuar pintura Interna e externa em sua casa resl
dência!. Lalau Rath - Requer licença mandar .cons

truir mausoléo na sepultura de seu 'filho Altamiro
Rath, Inhumane no cemitério municipal. Henrique
Spengler - Reque licença para construir U'D mauso

léo ne sepultura de Viola· Laura Spengler. Francis
co O. Vieira - Requer licença construir casa de ma

delra, á Estrada Nova Fundos. Max Bauer -, Idem,
Idem, á Rua Quintino Bocaiuva. Francisco Winter
Idem, Idem, ·á Rua Quintino Bocaiuva. Walter Costa
- Idem, Idem, á Estrada Jaraguá Esquerdo. Franz
Xaver Weig�rt - Idem, Idem. Wie-gand Roeder
Idem, Idem, á estrada Rio Cerro II. Ludgren Irmãos
!ifecidos S. A. - Requerem licença para estabelecer- .. '* � -:r * * * * * * * * * * * * * * * *

se com loja de fezende (filial). Olibio Müller - Re; .:
quer baixa dos impostos sI automovel de aluguel '"

•

vendido para fóra do munícíplo.
Despachos "Deferido" ..

, Harry Klug - Requer cancelamento seu Impos- '1&

to sôbre caminhonete por ter sido vendida pára fo- ..

ii
ra do municipio. Ruy H. Pereira - Reque cancela- ..
mento dos impostos sI agencia de S�guros por não ..

querer mais continuar com o referido ramo.

Despacho "Cansete-se' :
�

Ricardo Kreurzteld - Requer transferencia pare
seu nome dos impostos a que estava sujeita a fir
ma Werner 'Silva com Engenho de- Serra.

Despacho "Transfira-se"
Ricardo Kieurzfeld - Requer lhe seja fornecida

certidão que prove ser senher e possuidor de reeer

va florestal a explorar e o número de árvores in-
dustrializáveis.

.

Despacho "Certifique-se nos Termos das Informa-

m��
---

ções" .......__�,--

Eugênlo Trapp - Requer que se averbe os lan.

f CLI�ICA DENTÁRIA -:_ RAIO X �
çamenros dos lmposros si lndústrla e Profissães e O O' C b O' A

· �
Licent:.a Anual da' Firma Vogel & Trapp pera o no- � � r -- sn y u as qUI no � �
me do requerente. � � __

•

......:... --=----- � �Despacho "faça-se a Tranferência Pagos os lmpos-

'I I CIRURGIÃO DBNTISTA I

I
.

tos Devidos" ., \

.

João Planinscheck - Requer balxa dos lmpos- Consultório ao lado da Prefeitura Municipal
tos sI um caminhão,

I
CLlNICA - CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSB

•
• .

Despacho "Sim" MoJlerno Tratamento de canaes sob controle Radiogràfico

dras ��r�fon�a?�nr�f�r�arR�qU�u;�ce���ifi����r .!f� ! IIANBÃ - d:: C; à� � R 10
•

I
t_IIII_III_II"·_'" .....""._' •• _IIII_.IAIO_'OI ... '

''''''''.'':""'''-�
enchente. < TARDE - Atende com horas Marcadas � Farmacia Central �

Despacho "Sim! '[Jos Termos da Info�mélções" ... l � NOITE - .Terças e Quintas das 8 às 10 I DE HAJFERJH:AN::N d:: c:m:A.. ]['�DA.I,Werner & SIlva - Requer lhe seja forneclda JARAGUÁ DO SUL' - SAN R ,. I f '1' C J d Nrld
-

d
' -

d d d
.,' TA CATARINA U.8 !oe., milD . our an, .. 62 - Jaraguá do Sul - S. C.cer I ao e que e ou nao _eve or e Impostos al� "_"""""''''''''''''''''__'''''''''''_�

Fazenda Municipal. ���---.__......---. �
Despacho "Certifique-se o Que Constar" _-'--_-_______ Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, �
Max Bauer - Requer seja anotado a troca de

. .. I

,---------

� a dispOSição do distinto público apresentando �veiculos feita entre·o requerenté e Seme Mattar. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, ,e� � serviço criterioso e Preços 'Módicos �, .

Despacho "Averbe-se" ,18 de',Dezembro de 1953. '

-"-,., .... ",_ ..._ .....'_"._"11""''''& .. '''''''.,,._,.._ ..._.,

Diretoria do DEEAS da Prefeitura MuniCipal Arlur Müller.,. Prefeito Municipal
de Jaraguá doi Sul, em 17 de dezembro de 1953. Oclacilio P. Ramos - Dir. do Depart. do Exp.

Anlônio Quadros - Escrituário "S"
.OCTACILIO P. RAMOS

Dir. do Bepartamento do Espedienre. b E O R E 'T O NR. 22
a1;>re crédito especial

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Ja- Medicamentos e· Perfumarias
n E C R E TON R. 21 raguá do Sul, no uso das suas 'atribuições. Simbolo de Honestidade

abre cr.édito especial
. Con&iderandp que a Lei' nrB• 21, de. 11 de Oonfiança.... e< Presteza
De�embr? .

de 1953
.. autorisou o pagamento de sa- ,H A que melhor lhe atende li

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Ja- lárlO·fmmha ao fIscal aposentado GUILHERME iI e pelos menore ii
raguá do Sul, no uso das suas atribuiçães. HERING, relativo ao periodo de 1944 a 1949 da ii

s preços ii
Considerando que a Lei nr. t4; de 6·11·53 dependente Erica Reif; . -:::::::::::::::::::::::::::::=::7:::::::::::::::::::::::::::::::::::::!�::::::==:::::::::::::::::::::::::::��

de 1953, reestruturou o quadro perl[lanente dos Considerando que a referida Lei autorisou o . ..

.

fun\)ionários, extranumerários, professõres, inativos Executivo M.unicipal a abrir oportunamente o cré_I!l!�-:''':si=:! ii_a-l!i!; ':=�===i;m-·:�:.
e operários da Prefeitura Municipal e da. Inten- dito necessário para cumprimento fiél da mesma' F t p. a
denoia Distrital; considerando. finalmente o disposto na Lei iü·'c= O O l.aZ9pa :::=J lf

, Considerando que a mesma Lei autorizou o Orgânica dos Municípios, decreta:' III IIIExecutivo Municipal'a abrir o crédito necessário' ART. 1°. ,- Fica aberto por conta do exces. I Bua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul p
para cumprimento nél do seu conteúdo; so de arrec,adaçãö do corrente exercicio, o cré- J!I Defronte ao Ginásio sao. Luiz

.

ICons'iderando que o excesso de arrecada- dito especial de CrS 1.320,00 (hum' 'mil trezent.os II il
ção do corrente exerciciö comporta- éssa--despe- e �inte c.r�zeiros) .destinada: ao pß.gJi!.mel!�o ..dQJla�.-. .

sa, conforme infarmoú o D. F.; . lárlo-famIba ao. fIscal aposentado Guilherme He-" FotografIas em geral - Filmes de varias
·

Considendo finalmento o disposto na Lei Or- ring, relativo a dependente Erica Reif e corres� III). marcas e tamdnhos
.

gflnica dos Municipios, decr'eta: pondente ao periodo ,de 1944 a 1949, á razão de '1'11', .
_

, -x-
ART. tO; - Fica ab�rto por conta do exces- CrS 20,00 (vinte cruzeiros) mensais. :-•. T,:_m á disposiçã9 aparelhos fotográficos ale-

so de arrecadação do co�rente exercicio, o"crê-
'

ART. 2°. - Este decreto entrará em vigM I maes <NOIGTLÄNDBR» e outros de ótima
. dito especial de (setenta mil e duzentos oruzei- na data de sua' pubJicaç�o, revogadas as disposi-'" . qualidade - com lentes azuladas.

r:os) Cr$ 70�200,OO. desti�ado a� pagamento, do' a�- ções em c.ontrário. '. .

' ,

, I Vej,a a exposição sem compromisso.
mento preVIsto na referIda LeI e c.0rrespondente. PrefeItura MUDlclpal de Jal'aguá do Sul, em i .' -:;-x- ,

aos mêses de Julho a Dezembro de 1953. 18 de Dezembro de 19[;3. I

1 DIspondo do melhor equipamento,

I· ART. 2....... Revogam�se as disposições Elm ,'Artur .�ueller - Prefeito �uniclpal ...,. '
pode atender á todo e qualquer

áontrário, entr�ndo_ êste decreto em vigõr na da-' . Oct�c!IIO P. Ram�s - pi.r. d� J),?�?rt. �o Exp., B �

.

"

chàmado fora., do' gabinete:
"

4

ta de sua publIcaçao, \ AntoRIO Quadros EscrItuãrlQ S '

-'!!!!!!!!!!!!!I"!!!!!!!!!!!!!I1i �I-'!�EE:'· ,-II-Il-.............iiiiiiiii51iiiiiiiiii1. �_IUiiI&iiiiIii�� ,'I;;;;a;;;•.iiiiiiiiI ••�r:::::a

----------------,-------------------------

diversos chãos no
centro da cidade.

,Escritório Fischer

_�-R_u,-a'-M....;ar--ec-h8-r...: I_� 4lÍ 1I'il <OflUlP>IDlIll nDeodoro," 2 O 4 �)cmJill& � vll
_...

IlIP9.
Canetas

• Mod. FR 717-A - Radiofone luxuoso, da
11 válvulas com 14 funções, Alto-falante de
12", tom di'fusor de to�. Contrõle de to
nalidade,Chave de seletividade variável.

• Mod. BR 306-U - 3 faixas da ondas,
•

curtas e médias. Faixa ampliada de 25
e 30 metros. 5 válvulas com 7 funções.
Chave ele tonalidade flOra graves e

agudos.

ester6rOOk
Escolha a Pena
apropriada par«
lua Escrita.

Penas renova

veis de- solido
Duracrome

novo sortimento,
recebeu e crere
ce a Sociedade Grá
fica Avenidi Lida.
Avenida Getulio
Vargas ns, 350.

FRACOS E ANÉMICO" I

•

. Para apreciadores da ARTE E BÔA MUSICA
o melhor presente para o lar,

é sem duvida uma RADIOFONE PHILIPS
exposta na Casa autorizada �HILIPS

LOTHAR SONNENHOHL - Jaraguá do Sul

Tomem,

'"

-te
...

-te
-ti
-ti

-te****�w.**************.******�*�*.*�****�.
P - C.1B, 53

.
VINHO CREOSOTADO
··SILVEIRA··

.... _klU ..:

To....
Re.frta.

NBI Bronquita
Escrofulo••

_,_,.- Cgnval.,cenç••
VINHO CREOSOTADO
t UM .EftADOR Di! >5AÚOL

õ��n�t��L
CONTÉM

EXCELENTES

ELEMEITOS TONICOS

.

F6sforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de, S 6 d i o

Tonlco dos convalescentes
Tonico dos desnutridos

,

Os. Pálidos, Depauperados,' ,

Esgotados, Magros, Mães
'

que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

'

- JARAGUÁ DO SUL -
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C O R R E I,' O "O O p O V O o ßerooorio de SIo Seis . e meio

.... .•.. PIIII é III dis Illis 'bilhões� de

-AN-O-XX-X-IV";"'-J-AR-A-O';"UA-'-DO-SU-L--D-O-M-IN-O-o,-3-'-DB-JA-NB-rR-O-DB......19-Ó-4---S-AN-T-A-C-A--TA-'R-IN-A---N-.-1-77-3 lIouimenl8dos do mundo laranjas

felicilações: Recebemos e

muito 'agradecemos a re-

, mesa das folhinhas das
seguintes Firmas: Cia.
Wetzel Industrial, de Join:
vílle; Cía Nacional de Se
guros Iplranga; Casa LO
thar ôonnenhohl; Posto
'5eyer; Farmacia ôchulz;
Alberto Bauer; B r v i n o

Brandenburg .

e Mútua Ca
rerínense- de Seguros Ge
reis de Blumeneu.

Através désta folha,
cumprimento os 03 n r s.
componentes-do Clube de
Bolão "15 DE NOVEM
BRO"; expressando o mais
profundo agradecimento

Em Curitibanos con- pelo honroso presente re

soreíou-se dia 26 de De- cebido, bem esslm rerrt

zembro, com a srta. Nair buindo os võros de um
.

Anl'Versárl'DS:, Transcorre Próspero, Feliz e Tran- pessoas, .. ! pousaram o�Leffer da Silva, filha do
quilo Ano Novo. Asso. 66.28.8 aVlOes,,ou se,Ja /

a

hoje o aniversario narali- casal. João Leffer da d n ai d 6628 a
cio do sr.: Leopoldo Fie- Silva e Elza Leffer da ciando neste os demais e rn.,: Ia. me s e··l 22't.,.

[números amlaos. vroes, o que eqUlva,e a
dler, comerciante em Ira- Silva, o sr. José Luy. T:c1a Hadlich I P?USOS ou de�ol��ens por
pocuelnho, o Sr. Henrique Ao Jovem par, Correio dla, o que slgntflca, em

Recebemos ainda e mui. Koster; a �rta' .A r I e t e do Povo deseja ínume. ----------- dezoito horas diarias, u-

d Shwedler, filha de Freäe- ras felicidades. Machin,as de Costura mas 12 checadas ou par-to agre ecemos os cer-r.. 03 h dI A' d "

d f I
neo C we er.. 10 a na

, Alemãs, Japonezas tidas por hora, ou sejamrões e e íclrações se-
mesma data o sr. Ricdr- loivados. Com a prendada e outros tipos pelos me- 6, em cada Cinco minutos.guíntes: Volney Colaço do Buerger, lndusrrial em senhorita Yolanda Wil- lhores preços v.s. pode-de Oliveira, Presidente da Estrada ltapocú. helm, filha dlleta do snr. rä verificar sem compro- Esse assombroso movi

Assembléia Leglslatlva de Ainda hoje a srtê. Te- Max Wilhelm, industrial misso, na CASA REAL.' mento aéreo, situa o ae-
Santa Catarina; João Ly- reztra Menegotto, filha do e de sua esposa Dona reporto de ôão Paulo en-
ra e Família, proprietário industrial Erwino Mene- Elsa Wilhelm, contratou tre os mais movimentados
da Farmacia Lyra de Gua-

golto. �

casamento dia 2� �e De- tOSSES 1 BRONQUITES 1 do mundo, representando
ramirim; A administração Hontern o sr. José Rank. zembro p.p, o dlsttnto e o ,ritmo de crescimento
e Funclonarios do Banco Amanhã a sra.' Paula I es�imado jove.m Nelson V1880 tRInSOTAnn 'da cidade, que quase atin-
Inco, Nesta; União do Co- Ferreira viuva do saudo- Drlessen.,. (SILVEIRA) .ge os três milhões de ha-

Um lfi dmércio e Indusrrta Com-
so Julio'Ferreira. Na mes- Nossas felicitações. -"RANDE TÔNt"", bitantes. I mi lo e. emore·panhla de Seguros Gereis, ma data o [ovem Waldlr

- Contratou casamen-

�r.;,_._
----.... �

'� gOdOS pu·�II·cOSde Joinville; A União Ca- nUbl'nl', residente na Bar- "���
,

t
.

d E t d t
K to, dia �4 de Dezembro a

'
.

armense' e S u an es
ra do Rio Cêrro.

(UCE) de F)orianopolis; gentil surta. Ivone Grimm, Ofici�a ,MecaniDcEa "Continental"
i

RIO. (ACON). - Não obs-
Cia. T. Janér Comércio e D'ia 6, festejará seu na- filha do casal. Ricdrdo e

f
'

timte ser considerado ex-
I d t· d n' d J

.

t I'
.

O L'z ldalina Nicoluzzi Grimm, dn us ria, e KlO e anel- a ICIO a sra. na. UI a
'IlmTIl'D'tC!. ..I. liIJB UTGIGT cesssivo o numero e em-

ro; Herbert Schneider e Funke, residente em Es- o jovem Wal dem a r 'il"il �""&J.'U VI
,pregados públicos, tem

Familia, de Rio do Sul; trada Nova. Schmitz, filho do sr. Cle- Rua Rio Branco Jaraguá dó Sul ,consideravelmente nos ul-
Comp. ,Melhoramentos de Dia 8 completará 80 mente Schmitz, industrial

. ( timos anos.
São Paulo Industria de primaveras a sra. Maria residente em Ilha da Fi·

i
Esta Oficina está instaldda em condições Ultrapassa a um milhão

Papel; Altino Pereira e Fa- Maes Nicoluzzi, viuva do gueira. para etetuar qualquer serviço de consêrfo
o total de funcionarios pú-

milia; Paulo Kobs, de São saudoso Leno Nicoluzzi.
_ Tambem com d srta.

ou reforma em seu automovel ou 'caminhão, blicos..,. segundos dados
________, """'-_ Tderezdita Me)neEgott.o, fMilha ,bem como retifica�ão de motores e'tc. � "

d,oOsredteensSeaa_moenptoa'ulgoe�asle'o in ustria, rwmo e·

L
'

N�DO1::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� negolto e de sua esposa SERVIÇO RAPID,O, E.GARA T elevam 150.000, observan-

li MAX UJI.cliE.cM e Sen.{jora II Maria Kanzler Menegot- do mais do 50'/.. do or-

.: .. to, ajustou nupcias dia 24 çamento da despesa.
ii 'têm o prazer de participar o contrato de ca- li de Dezembro o jovem Por cada 100 habitantes,

li samento de sUN::l�� 1��:��:n com o senhor ii �.a�����G����6a�i:��u�� Dr. Murl11lo Barreto de Azevedo �ú���os�O�� sej��eg2��os
ii ii trial residente em Nereu Podia ser pior.

II J.r.guã do s:O�:;r�::'·lson II :·::�msrl��I�����.M��:' 1 ADVOOADO I. O qUe ß -8r-o-s-il-re-c-e�-e-1
�::::�::::::::::::::::::::::::::::;:::::::=::::::::::::::::::::::::::=::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::�; r.t.�u' raflr'lah,a cdoOn traStro'u Alcbaesral� do 88nco Mun� i8 I

i". Escritório no prédio (Dante SchioCliet)
,o!

_ ; -- _-_........................................................... mento no dia 24 de De V YORK COU� �;;�;;;
..

��;���
..

�
..

·���;�;�-_
..__ · ..

····;;��
..

·;���·;
..

��;;����·�·
....

·ii, zembro p.p., o jo'Zem Lau: Avenida Getulio Vargas N. 26 ��U!dO dado; (:riciars�I! ii ro Adrovande. 's"sguá do Sul, .de 1940. a 'Julho do pre-II ii Aos noivos os parabens " .,

.. Pt'·
.

d d fIh sente ano, 05 emprestimos
ii ar ICIpam o nOiva o e seus I?S li desta folha. efetuados pelos Estados
ii HULDA e LAURO ii

I

-'-
'

Unidos e pelo Banco mun-
I! ii ' �bilos inséril�s: - No ça.r. I i:-Io--l!Eiiliiii!.iEE!_!II.I' nI8,: '!!II!!!!i-!l!ii!Eii dial ao Brasil, atingiam a
::

Lauro' e HuIJ. ii !OflO. do Reglst�o CIVil, .

F b (Sezões, Malárias, ' I!I 794 milhões de dólares.
II Apresentam-se noivos ii I�SCrJtOS os s�gumtes

O-I
� r"5 Impaludismo 1"1'1 Os demais países da A·

!! ,ii bl,toS:-
Lauro Kdmmchen, � �, Maleitas, Tremedeira ". mérica Latina receberam

'.!!.
' ii com 2 anGS e 6 meses' . II em igual. periodo 1.743

Retorcida, 24-12·53 ii de ·idade, filho de Ousta·
-

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

.. milhões,II
. ii V? Kammch�n e Elisalan:. "Capsu las Antisesonicas I Os' emprestimo'S são

i�._•••••_._ �._ _ ••••••_••, _ _•........_ _ �i mdluHndaonsHena'nsflelhnà de Ed I M.'nancora" concedidos por in.ermedio�_ _ - _ __ _._ _.- r
• !II

,

do Banco de Exportação
II E T d B F á· ._00 e Importação dos Éstados

Planlas de elcaliplos. - °
.... �' o as as ,oas arm Clas

'._ Unidos, estando:se nego-
Posto Agropecuário, têm I a É um pröduto dos Laboratórios MINANCORA Iii ciando outros emprestimo
para pronta entrega r("gu- iii " ,til ao Brasil,. d(" acordo com
lar quan!idade de plantas 51 - ,Joinv1lle - Sta. Catarina -

_ I a Comissão Mista Brasil-
de eucalIptos. nl,l!!!!!!!!!!!b==.!_.._.�..=·1 'I-"-!: "1""'1"1-:.-,,:0 Estados Unidos.11.�r;_;t_.GiIiiiiiiiiiI._ .._, _11;;;;;;;;•• .I_e!!!i!.a.li9.i;;:;;;;::;;••••

l O C A 1'5 .. Agracleci�ento
, RIO,.-'(S.I.A.) - A es-

S. PAULO. (ACON). - tímativa da safra nacío
Foi de mais de um mí- nal de laranjá., ',no' cQ,r'.J
Ihão de passageiros o mo- rente ano é de' 6.519�.689.
vimento do a�roporto de' 000 fruto�, no ,Vl)lot; .de
Congonhas ate o presente, Cr$ 807,899.000,00: de a
neste ano de 1953. oôrde com o Serviço da

Passaram por Congon- Estatistica da Produção,
has, no corrente ano, até do Ministerio da Agricul-
Outubro, exatamente 880.-, tura. , .

uOO passageiros, o que da Com uma, area cultiva

a media mensal de 88.000 da d� 77.089 hect�res, a

laranja ,e produzida em

todo os Estados e Terri-
tórios.

'

,

As maiores 'safras per'
tencem ao Rio de Janeiro.
São. Paulo e Minas Gerais,
ou "seíam : 1.491.079.000
1.�27.344,000 e 1.065.037.000
frutos, respectivamente.
O Rio grande do Sul

figura em quarto lugar,
com 840,000.000 de frutos.
Quanto à produtividade

o maior índice encontra
ss no 'I'ercítörío do Ama
pá, com 290.667 unidades
por' hectare.

Enlace Luy-SilvR

Bento do Sul; José de
Castilho Pinto e Familia;
Consulado Geral dos Es
tados Unidos da Ameri.ca
São Paulo e Banco Na
cional do Comércio S. A.
Nesta.

A todos os aniversari
antes os cumprimentos do
"Correio do Povo".

•

'IIL�ll� L��: !�j L�M lf� m:E���\:��:1
11111[aIR�:�:��:��:;1

f
Vendo

diversos chãos no

centro 'da cidade.

Escrilório fischer
Rua Marechal
DeoCIo.ro, 2 04

,

Exijam" o §a�ãlo

Virgem· Especialidade
dIa CKAo WIEllIÉl KN]IJ)l[J§IIDAl - JJoiIDlville .

I
•

(Marca Registrada)

. pois conserva e. desinfecta a sua ioupâ.

s"SÃ� ylRCft.,
. ...

Esp [ClAlIDADE •

I
..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


