
..

t:==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�!! , 11

II Gerênci a: li
:: II

ii Rua MI. Deodoro N. 210 ii
:: ii:: Telefone N' 34 - C. Postal 19 .:

II JARAGUA DO SUL ii
ii Santa Catarina ii

II ASSllVATIJRA A�IJAL II
ii . Cr$ 50,00 ii
�::::"��"�::::::::K:::::::::::::::::::::::.:::::::::.j)

TRES ANO DE NO

Diretor: ARTUR MüLLER GerenJ:e: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica A.vENIDA Ltda.

ANO XXXIV - JARAGUÁ DO SUL �-Domingo, 31 de Janeiro de 1954 Sta. Catarina - N. 1.777

- O Governo da VDN fez voltar ao Estado de •Santa Catarina o seu rUmo de progresso e bem estar do seu povo -

Dr. Luiz c/e SOU%!

Secr. Ja Sego Pu&lica
Por toda a parte, des

de o mais modesto até

Irineu Bornbausen

Governac/ór c/o Estac/o

Getulio Vargu
Presic/ente da Republka .

verno ou dos correligio
nários. Mesmo os mais
acirrados adversarios
políttcos não poderão
contestar, pelo menos

judiciosammlte,4. -'8' afÍl"�
mativa.

I

Artur Müller
Pre/eito Municipal

O Arroz
Suor do lavrador - Faz. milionarios os beneficiadores -.É .luxo para ÜS consumídores

Ooap, orgsnísação burocrática e cabide de empregos.
Em Rodeio Cr$ 230,00 - Em Oampínha, Cr$ 250,00 - Em Jaraguá, Orl 180,00 -Porquet

.

Lucro. dos benefieiadorea. Cr$ 170,00 por saca l

Estamos em plena safra do arroz que, neste
' dube paga-se dee-s 200,00 aCri 2.20,OÕ e aqui os pre

municipio, graças a mecenlaação da lavoura pelo t ços variam entre Cr$ 140,00 a 180;00, conforme a necee

municipio e Associação Rural, duplicou. a produção. stdade do Colono vender o produto, pois a malorle
O aumento da safra e com os olhos fitos nos tem que desfazer-se do produto imediatamente, por

fabulosos lucros que ríveram o ano passado, oe fàlta de armazene.

propríetarlos de engenhos de beneficiamento uniram-se A Poríaria da Coap, fíxe, pera: o arroz beneíí
e em conseçutíves reuniões aqui e em Plorlanopolle, ciado, os preços .séguinte, POSTO SÄO PAULO:
junto ao governo do Estado e a Coap, procuraram .

meios de frustrar os efeitos de lei que financia e fi- Tipo
_

Atacadista Vareaistl Consumidor
xou o preço minimo do 'produto ao lavrador e os Amarelão 636,36 \ 700,00 Kg 14,00
das vendas, estes firmados pela Portaria da Coap, Agulha 545,45 600,00 12,00

Não conseguindo apoio no governo do -Estado Bluer<!se 522,72 575,00 11,50
e nem mesmo na Coap, resolveram agir em conta leponês 500,00 550,00 11,00
proprla. . Nos preços vigorantes em Jaraguá, os engenhos

tOs engenhos de Iaragué estão pagando aos la- ganham Cr$ 170,00 por saca, sem
.

contar os que
vradores os piores preços. Enquanto em Rodeio pa- brados do próprio produto, que dão mais 10 a 20
ga-se Cr$ 230,00 a 240,00 por saco, em Massaran- cruzeiros.

No várejo não ee compra arroz a e-s' 11,00, e

o que se adquire por preço supertot é um produto mais
quírera do que arroz da petor especle.

Enquanto perdurê essa exploração. a Coep
cruza os braços, áeenas exigindo uma serle de me
didas burocratlces, que somente servem para enca
recer a produção e dificultar o comercio. A exlgen
ela de pedidos especiais pare a presldencla da Coap,
afim de obter licença pera ii exportação é absurda e

pode até-âar motivos a ínterprerações menos justas.

Porque não se criam as comissões municipais
e a estas se dá poderes pera fiscalisação-- de preços,
qualidades e licenças de exportação?

. Si a Coap continua nessa diretriz, somente
resta ao governo uma medida, dar-lhe o destino da.
Cexím,
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JORREIO DO POVO 'DOMINGO DIA 31·1-1954

EDITAL

t ,Snrs., Propríetäríoe de
prédios. Ficam avisados
de que a partir desta da
ta, de acordo com o artí
go 104' do Regulamento
Sanitário em vigor, nen
hum prédio poderá ser

ocupado ou utilizado, sem.
prévia autorização desta

-

Diretoria de Higiene, de
acôrdo com as _isposi
ções deste Regulamento.
Parágrafo 1. - Para o

díspôsro neste artigo, é Q
responsavel pelo prédio,
proprietário, arrendarario,
locatário, ou seus procu
radores, obrigado a co

municar) por escrlro, a

vacância do mêsmo e en

tregar as chaves a esta
Diretoria. No Posto de

-

Saude' encontra-se um

Guarda Sanitário do DSP,.
pera os referidos fins,
fazendo assim a� fiscali
zações nescessärtas.

DR. BENNO KNUDSEN
Chefe do Posto de ôaude

·

Agradecimento
Profundamente consternados comunica

mos a todos QS nossos parentes, amigos e

conhecidos, o' falecimento de nosso querido
esposo, pai, sogro e avô,

HENRIQUE .JANSSEN
ocorrido no dia 23 de Janeiro, com a Idade
de 74 anos 9 mezes e 6 dias.

A famllla enlutada vem externar por es
te 'meio os seus sincéros agradecimentos as

pessoas amigas e vizinhos que prestaram o

seu valioso auxilio e o confortaram durante
o transe por que passaram, assim como tlgra
decem a todas as pessoas que enviaram 'flo
res, cartões, telegramas e coroas, e acompa
nharam o querido falecido até a sua última
morada. ,

Agradecem especialmente ao Pastor Waid
ner, pelas consoladoras palavras proferidas no
lar e no cemitério.

-

Vv. -Paulina Janssen e Familia • Mod. FR 717-A - Rodiofone luxuoso, da
11 válvulas com 14 funções. Alto-falante de
12", com difusor de tom. Contrôle de to�
nalidade. Chave de seletividade variável.

• Mod. BR 306-U - 3 faixas de ondas,
curtas e médias. Faixa ampliada de 25
e 30 metros. 5 válvulas com 7 funções.
Chave de tonalidade nora graves e,

agudos.
'
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ii No Hospital de Mafra, estão precisando ii

II de um enfermeiro, ou queira aprender Enfer- ii
II magem, e que saiba dirigir ambulancia.
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I Com 20 cursos de aperfeiçoamento � :
�

e especialização em Cirurgia Geral

� : exposta na Oasa autorizada P�ILIPSe Enfermidade de Senhoras (cãncer), ••

�
no Rio de Janeiro, Buenos-Aires, �:

LOTHAR SONNENHOHL
-

- Jaraguä do Sul :
Alemanha, Austria 9 Suíça - ••• � t·
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; nificaç!�m�er���oo orga-
� �� �����Qi�e���r6e�m :�=���: � Dr. MuriUo Barreto da Amedo BE�eg��::' ri.·1 §211mg1Ulell1lol� do, lindo panorama e exelente clima. � I ADVOOADO I goroso o inverno em Be- -------_,j

� Preço de consulta Cr$ 50,00. I -. lém. As ruas estão alaga-
ALTA CIRURGIA: • • das pelas chuvas que ca- "C,.oRREIO DO POVO"
operações para úlcera gastroduodenal, ve- em. o seu jornal,

;
y

�
Escritório .no prédio (Dante ôchíochet)síoula biliar, rim, bexiga, pr6stata, papo, ••

útero, câncer do seio etc.; Avenida Getulio Vargas N. 26

�
PEQUENA CIRURGIA: Apendicite,

�hérnia trompa, ovãrío, varizes, úlceras va- •• laraguá do Sul

ricosali das pernas, hemorroides fnternas

� e externas, etc. �
C@ Dr. Kiefer opera por processos mo- @j
I

dernos, precisos e aperfeiçoados, com ins-
tR\ IJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�II

trumental que recentemente' trouxe da \�
Alemanha. � Calçados

� Residencia e Consullas sob conlrole de Labora.16ril própriO �
C@ Das 2 as 6 da tarde em RIO NEGRO � I

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

é sem duvida uma RADTOFONE "PHILIPS

EXCELElfTES

ELEMElfTOS TOlfICOS

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

Tonlco dos convalescrentes
Tonico dos desnutridos
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À Ma,lunldade e à Infância de

Jaraguâ do Sul

Pelo presente ficam convidados as se

nhoras associadas desta Sociedade, para Ho

assembléia geral ordínäríe, a realizar-se no

dia 31 de Janeiro de 1954, as quinze horas,
na sala do Fórum na Prefeitura Municipal
desta cidade, afim de deliberarem sobre o

seguinte:
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Hu Mal. D"::D�: ::.::�:O:I. L�:ragai d. Sul

I.
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. !��qbinDFotografias ��rca�er:lx tam:n��:s de varias

II r"'i.;;;�='c=rni::'l. conSUltÓrio.1a:::':: :::::l �unicipalTem á disposiçã9 aparelhos fotográficos ale· f -

ma-es -VOIGTLÄNDER" e outros de o'tl'ma ii JARAGUÁ DO' SUL - II CLINICA • CIRURGIA BUCAL - PROTBSB

11.
... "

I ii
-

Iii.· Moderno Tralame.lo de CIIIeS sob conlrole Rldiogra ICOqualidade - com lentes azuladas. .

AVeja a exposição sem comprQ.misso. -- li Medicamentos e Perfumaria's ii H O R _R I O
-x-

_.

II Simbolo de, Honestidade fi MAIUI - das 8 à& 12

III Dispondo do melhor equipamento, .. ii, Confiança e Presteza ii TABltt.: - Atende com horaa Marcadas
pode atender á todo e qualquer r ii A' Ih Ih t d li �, 10lTI - Terç,as e Quintas das 8 às 10
chamado fora. do gabinete.

. ii . que me or e a en e
i! � JARI'GuA D. SUL SANTA CATARIA

.==---ãIID__---- EIl_m=il �:::::��:::=�..�::::�;�::�::::=�or:__���===::::�==� ���:s;Sf!i9:3i�SI�5H��:9E32����

I'
,são 8S melhores e
- mais baratos -

Clinica de Olhos Ouvidos - Nariz e Garganla do

........11. a.l.
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTÄLADA

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

- JOINV!LE -

ORDEM DO DIA
1.) Prestação de contas
2.) Eleição OI:!. diretoria
õ.) Escolha do terreno para inicio d-a

.

'constru9f!.o da Maternidade
4.) Assuntos diversos. .

Jaraguâ do Sul, 15 de Janeiro de 1954.

A DIRETORIA

-=-

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseh Irmãos S.A.

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

Deutsche Beilage des·"Correio do Povo"
Bri�fl! und KOlUull�n. O E

.

R R E .• S
,

E. B. '_ ·ITAPOCUZINHO. KeinerÍei Ta· Schweiss des Landwirts - Macht die Zw:ischtnhãndler zu Millionären - Ist Luxus.
xe oder Steuer entfa-llt auf das' durch den .

,

Kolonisten. verkaufte Produkt. Die
..

Produktions. für die J{on�umenten - Coap, eine bürokratische OrganisatioD und Stelleavergeber.
steuer muss durch den Handelskaufer gezahlt ,

'

w�rden und darf in/keinem Falle dem Land- Gewinn der Zwischenhändler Cr$ 170 00 per Sack!wírt abgezogen werden. ' .

Irgendwelcher Abzug in diesem Sinne Wir befinden uns mltten in der Reisernte, die Type Grosshändler
sollte der Praefektur angezeigt werden, damit in diesem Munizip, dank der Mechanisierung der Gelb _ 636,36
diese zur Zurückgabe.des einbehaltenen Betra- LandWirtschaft durch das Munizip und den Land- Nadelreis 545,45
ges drängt und die Schwindler mit der gesetz- wirischaftlichen Vereio die Produktion verdoppelte. Bluerose 522,72,

Im Hinblich auf die Erhöhung der Ernte und, japanisch 50000lieh vorgesehenen Strafe belegt. mit den Augen 'auf die fabelhaften Gewinne blicken
'

W JARAGUA Die Tabelle der Petrobraz dbie man let�tes )ahr hatte, vehreini�ten sic.h die Inha- dl'enenBedil'edeMnU:'hilnenjaCrar�Uá17hoe.orrosCphreond!"a'CPk,reoishenne vdeern·.

'. -

.

. er der Relsmuhlen und suc ten ID eufeínander fol- "IP Ui

wurde 10 .?er_N.umme� 1.764 des «Correio. do genden Versammlungen hier 'und in Florlanopolls, Bruch des eigenen Produktes zu rechnen, der auch
Povo» veröffentlich. Wir glauben, dass dasMittel zusammen mir der Staatsregierung und der Coap noch über 10 bis 20 Cruzeiros giebt.
«zahlen» ist, denn es gibt keine Mceglichkeit, W�ge, um die Auswirkung des Gesetzes zu vereiteln, Im Kleinhandel kauft man keinen Ileis für Cr$
die Erhebung durch gerichtliche Gewalt für das· den. M!!ldstpreis des,.Produktes und de� Ver- 11,00 und was man zum erhoehren Preise bekommt

inkonstitutionell zu erkleeren Die durch einige �aufsprels fur den Landwlrt festsetz��. und fmanz- ist mehr Schrot als wie Reis der schlechtesten
.. _.... . íerte, was durch Brlass der Coap bestätigt wurde. Sorte.

'

Rlchte� rm Staate Sao �a'ul<? erreichten SI' Da man weder bei der Staatsregierung noch Während der Dauer, díeses Zustandes kreuzt
cherheitsmassnahmen, scheinen durch das Be- selbst bei der Coap Unterstützung erlangte, beseh die Coap die Arme, abgesehen von einer Serie bü
rufungsgericht nur aufgeschoben zu sein. IOS8 man, auf eigene f'i'aúst zu handeln. rokratischer Massnahmen, die nur' zur Verteuerung

Der eigene Generalprokurator der Repu. .
Die

.

Reismühlen von jar�guá za�len den Lari�- des Produktes dienen und den Handel erschwert. Die
. . , . wirten die schlechtesten Preise. Wahrend man, ID Bingabe von Spezialgesuchen an das Präsidium derblick ��kl�erte, <:Ias�. die Erhebun? legal íst Rodeio CrS 230,00 bis 240,00, in Massaranduba e-s Coap, um die Erlaubnis zur Bxportanon zu bekorn

und diejenigen, die fur das Gesetz 10 der Bun- 200,00 bis 220,00 für den Sack bezahlt, variiren hier men, tsr absurd und kann Anlass zu ungerechten
deskammer stimmten, dürften den Fall genau- die Preise zwischen Cr$ 140,00 und 180,00, je Beweggründen geben.
estens studiert haben. nachdem der Kolonist gezwungen ist sein Produkt Warum gruendet man, keine munizipalen Korn-

. .' .
'

1
zu verkaufen, denn die Mehrheit i�t wegen Fehleus missionen und ueberglbt diesen die Vollmacht, dieEs sche�nt,. das es kein anderes MItte von Lagerschuppen . gezwungen, sich des Produktes Preise, Qualitäten und Exporterlaubnisse zu fiska·

.als zahlen gibt. glelck zu entledigen. - lisieren?
,

CORU A 'S S"
Der Erlass der Coap setzt die Preise für den I Wenn die Coap in dieser Weise fortfährt, bleibtA. F. r.· uchen I� 'elOe� Adv? geschälten Reis, POSTO, SÃO PAULO, wie folgt der Regierung nur eine Möglichkeit, ihr das Schick-

katen auf, denn die Angelegenheit verdient em fest: sal der, Cexim zu geben.
juristisches Studium, das dieser Abteilung nicht ---_.......-------------------------------

zukommt.

Kleinhändler
, 700,00
600,00
575,00
550,00

Konsument
14,00
12,00
11,50
11,00

LOKALES DANKSAGUNG
Poderiam ter ganho
a guerra fazendo-'

,da bombauso

atomica .

Volta-se a falar na conferencia de paz /

DANKSAGUNG'
MBDIKAMBNTB UND' PARFUMBRIEN.

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

em besten zu den geringsten Preisen bedient.'Tief bewegt teilen wir allen unse
ren Verwandten, Freunden und Bekannten
den Tod meines lieben Mannes, unseres gu·
ten Vaters, Schwiegervaters und Grossvaters

o BrBsil e o Melicu tem o IBinr cresci
mento de populw;ll, depois dos ft UU.

Witwe Hornburg, und
Ericb Hornburg Jlnd Familie

WASHINGTON (USIS) 1940,
'

O Brasil e, o Mexico Diz a referida revista
caminham à frente em que durante 1952, o

aumênto de população, México estava na dían
com relação à Aleman- teira do resto das nações
ha Ocidental, Italia, Grã- com 43.9 nascimentos

,

,/ Bretanha, França, Cana- por 1.000 habitantes, en-
Um dos graudes lnl- pagação é rápida, não só dá e Espanha, desde 'quanto nos Estados,Uni

mlgos do lavrador é a ás fôlhas superlores mas 1940, segundo afirma a dos sómente se verifica·
"Septória" ou "Queima", ás plantas da vizinhança. revista «U.S. News & ram 24.6 nascimentos em
doença que ataca os to- Quando o ataque é. vlo- World Report». igual relação.
matais. Quando a doença lento os estragos são Os Estados Unidos, Em 1953, contudo, nas-
ataca, as folhas maís ve- enormes. com a 'incremento de ceram maís crianças que
lhas começam a apresen- 'Paia controlar essa do- população de 27. 6 mí- nunca nos EE.UU.. - por
ter pequenas manchas ou ence, é aconselhável fa- Ihões desde t 940, vão à volta de 4 milhões.
pintas que rápidaménte zer pulverizações preven- frente da União Sovíetí- A revista, calcula que
amarelecem, atingiudo tô- Uvas de "lO em 10 dias ca, 'Brasil e México, os Bstados Unidos, pais
da a superfície. Com o com calda bordaleza a 1 nessa ordem. que conta com 161,_mil
tempo, até os pecíolos se por cento, ou cotação ce A Russía tem 18míhões hões de habitantes, terá
tornam amarelos, ecebãn- culturas em solo drenado, mais de' habitantes, o

I
em 1975 uma população

.._'
do por ficar a fôlha com- em épocas apropriadas. Brasil 14.7 milhões e o de 206 milhões.

-,

pleramenre sêca. A pro- México 8.3 maís que em

Doença dos
Tomátais

mit,' der am 21 ten Januar im Alter von 73
Jahren entschlief. Die traueenden Hinterblie
benen danken auf diesem Wege allen Freun
den und Nachbarn, die wertvolle Hilfe leis
teten Und sie in ihrem wiederfahrenen Leid
troosteten, wie auch denen, die Blumen,
Kränze und- Beileidskarten sandten, den lie
ben Verstorbenen bis zu seiner letzten Ru
hestätte begleiteten.

Und besonders danken wir Herrn Pas
tor Waidner fuer seine- trostreichen Worte
im Hause und am Grabe.

Rio Cerro II, den 26 Januar 1954.
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JORREIO DO· POVO -
. DOMINGO DIA 31-1-1954 4

Fecalaría Rio Molha S. A
RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores esslontsras. '

Em oumprlmento ao estabelecido em nosso
estatutos e a lel- das sociedades anonimas, submete
mos à epreclação de Vv. SS. o balanço geral e a
contas do exercício passado, bém como o respect
vo parecer do Conselho Fiscal.

-

.

Pela documentação em questão, que exprime
exata situação da sociedade e o resultado obttd
nesse ano, os senhores ecíonlstas teern presentes to
dos os esclarecimentos para bém julgarem os ato
da Diretoria, a qual, rodavía, se encontra a inteir
disposição para melhores informes que se fizere
míster. '.

Balanço geral' encerrado em 31-12-53
li T I·V O

.

IMOBILIZADO
Bens Imovels
Bens moveis
Maquinas e instalações
Veículos e semoventes
DISPONIVEL
Caixa '.

-

_.,..
,

'

3.902,8
REALIZAVEL A CURTO. E LONGO PRAZO

Letras a receber 422.280,80
Mercadorlas 't04.613,60
Plantações 1'0.000,00'
C/Correntes 'devedoras - 263.655,80 800.650,1
PARTICIPAçÕeS

-

Capitalização 33,630,00
�ções de S/A. . 8.000,00
CONTAS DE' COMPENSAÇÃO'
Ações caucionadas \

Total
, PASSIVO

NÃO EXIGIVEL '
.

Capital 800.000,oq
Fundo de reserva 321 . .800,00
Fundo de depreciação 81i{044,00,...1.936844,0
EXIGIVEL A CURTO E LONGO PRAZO
Letras descontadas 223.560.00
C/Correntes credoras gerais 198.741;�0
Acionistas credores·' 709,691.,00
Dividendo n-. 11

'

96.000,00 1.227.982,6
CONTAS DE COMPENSAÇÃO.
Deposito da diretoria ',', _20.090,0

..., 'FotaI 3;184.826,6
Demonstrativo da con,ia" ,LUCROS E PER

-

DAH
.

em' 3F12·53.
.

DEBITO CREDITO
• 2.833.101,4

10:034,0

700.000,00
-, 34.700,00
� .360.453,70
233�500,00 2.3 t 8�743,7

•41.630,0

20.000,0
"T.i84.826,6

CONTAS
Mercadorias .

Plantações
.

Materia Prima
Sacos
lenh.a
Impostos diversos
Juros e descontos'
Despezas g�rais
Transportes
Comissões
Ordenados
Seguros

- Salarios
Fundo de depriação
Fundo de reserva
Dividendo no. 11

1.069.368.30
153.008,20
21.178,00
177.943,80
64.376,90

311.908,00
267.357,10
,97.099,00.
114.000,00
28.293,00
242.668,70
123.124,40
86.800,00
96.000,00

"T.84Õ.135Ao ""'!2""'.8""'4"!!"3-.1-35-.4-0
.

Jaraguá do Sul, 31 de deiembro de 1963
Adolfo Anlonio Emmendoerfllr
Raimundo Adolfo fmmendoerfer

Diretores

PAREOER DO CONSELHO FISCAL
.

Os
.

abflixo �ssi�adosj membros (do Conselho
.F1scal da Fecularla RIO Molha SIA., tendo examina.
do o balanço contas, relatorio e demais documentos
relativos ao exercício findo d� 1963,- e téndo encon�
trado tudo em perfeita ordem e harmonía,' são de
parecer que sejam os mesmos, aprovados pela as
semblea geral ordinária, a realizdr-se no dia' 27 de
fevereiro proxhilo vindouro.

Jaraguá do �ul, 10 de. Janeiro de 1964
- Bernardo Gruba Junior

Edilh C.' l. Fraco
Harlwio Weber

--

,
" ,

!:.u:=:rl_IRI_IiI�Iß'_'DI_' 1_III_rll'_I�_III_III_1 I� .

Dr. Fernando A.' Spriagmaon '

Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universiäade do Distrito 'Federal-

.

CUni�a Médi�a _ ,Cirurgia Geral -_ Partos

, <?onsult6�io e Resid�ncia: Rua 'Pres. Epi.
taOlo Pessoa n. 206 (ex-residencia ,do dr.
Alvar. Batalha).
Consulta�: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hi.

I'_UI_III_'U _III _ lU_lU_UI _.1_111_ 1I1_11I".,i
- Atende chamados de di. � a,

Câmara Municipal Prefeitura Muaicipal de Jaraguá d. Sul
•
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Ata da Reunião'Ordinária de 10-12-53. LEI NR.
Aos dez dias do mês de Dezembro do ano de Autorisa a receber áreas de terras por

mil novecenros e 'cíncoenta e trels, pelas sete horas, doa2ão gratuit�. ..' -" .

na sala do Forum, no edeficio da Prefeitura Muni- Artur Müller, Prefeito MUDlclpal de Jaraguä
ipal de Jaraguá do Sul, reunidos os srs: Ney Fran- río Sul, no uso das suas atribuições.
o, Mário Nícoltnl, Alfredo Langer, Adolfo Antonio " .Faço saberA a todos o�. habitantes dêste mu

Bmmendceerer, Frederico Curt A. Vasel. Orevlano morpro que aCamara Municipal votou e eu san-

Tissi, Walter Ierk Kurt H�, Hilbrecht. Havendo núme- oiono a seguinte Lei: -'

o legal, declarou' o er. Presidente aberta a' sessão e
Art. 1. - Fica o. Prefeito Municipal autorísa-

.

determinou ao er, 20• secretário que precedesse a �o a receber por �oação gratuita �s terrenas d�s
eitura da ata da sessão anterior, a qual depois de tínados a construção da nova. aV�Dlda. que partín
da foi achada conforme pelo que passou a ser as- do �a rua a.o lado da Prefaítura var até' a Rua

tnada pela Mesa. NãQ houve Expedíente a ser lido Barao do RIO Branco.
. .

ninguém fez uso da palavra. Na hora destinada a
Art. 2. _ Os doadores ficam Isentos do pa-

Ordern .do Dia, foram aprovados 'em êa. e última ga�ento de qualquer-majoração �o. imposto terr.i
dlscussão, após devldemerne dlscutídos, o projeto topa! urbano, dos �errenos frenteiriços a nova via

e lel nr. 20· e o requerimento Dr. 16. - A seguir pe- püblíoa, durante .dOIS .anos.. . . .;
iu e .obteve a palavra. o sr. Oravlano Tlssl, reque-.

Art. 3: - FIca ainda o Snr. Pr!lfeito �UDlCI
endo a dlspensa da Ida dos projetos á -Comtseêo cipal autorls�do a receber por. doação gratuita os

� Redação. Em votação foi o requerimento apro-
terrenos destJ.nados as· respetIv.as ruas' no .lot�a

vado unanímamente. Nada mais havendo a tratar o mAento requerido por Jorge Wille" no, 2., dístríto
r. Presidente designou para a próxima sessão o

deste MUUlClPIO..
.

.

-

., . "

'
,

ia 12 de janeiro de 1954 com a seguinte Ordem do '.
Art. 4. :- 1!sta l�� entrara em ylg·or. �a data

ia: Trabalhos das Comissões. Findo o que foi en- de._su1a. publicação, revogadas a-s 'dlsposlQoes em

errada a sessão a qual faltaram os srs.: Alvim, Sei- con�rarlO.,.. .

. .

' <I
el e Willy Germano Gessner. I>refel�ura MUDlCIpal de -Jaraguä do Sul, em

(ess.) NEY FRANCO 22 de Janeiro q!" 1954.. . .

'

,

MARIO NICOLINI Arlu, Mull.r - Prefeito Municipal
ALFREDO LANGER' Oclacilio P. -Ramos - Dir. do Dep. do Exp.

Anlônio Quadros - Escriturário "U",

MUDAS
Erutifer8.s e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe·
cegueíros, Ka
kíselros, Maci
eiras;' Iabotíca
beiras, etc. Ro-:
seiras, Dahlías,
Cernéltas, Co
'niferas, Palmei
ras, elc., etc.

.Peçam Catálo-.
go Ilustrado

Leopollfo

seJ.UICorupã
'I;;;;;;;;;;i;;;. _

LE I .N R. 2
Cria cargos de Proíessores.

Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguä
do Sul, no NSO das suas atribuições.

.

Faço saber a todos os habitantes dêste Mu
nicipio que a Câmara Municipal votou, e· eu sän-
clono a seguinte Lei:'

,

.

.

,

.

Art. 1. �'Fio'am. criados dois cargos de, Pm
fessores sendo um de Educação Física, Padrão "T",
e um titulado, Padrão "M".

Art. 2. - Fica' criada uma escola mista, no

lugar denominado. "Estrada Nova" no 2. Distrito
dêste mUQicipio.'

Art. 3. - Fica o Prefeito Municipal autorisa
'do a abrir crédito necessário para fazer íace as

despesas oriundas désta lei.
,

Art. 4. - Esta Lei entrará em vigõr na data
'de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário. '

'-'- . .

FLUXO.SEDATINA ,!-.,'
. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

.� 22 de Janeiro de 1954.

p••a ."'. comprovada .flcácta'
�

.

,Arlur Muller - Prefeito Municipal .

multo rH.lted•• o.v•••r u.... Oclacilio P. Ramos • Dir. do Dep. do Exp.
com CO!1nança t Anlonio Quadros - Escriturário "U"

FLUXO-SEDATINA

AVÓ! MÃE! FILHA!
" TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEOAIINA
.

(OU REGUt:AOOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

AUYIA AS COUCiS UrfRINAS
.mD'...... com vantaP!ft paN
tombote, a. I"e.ula,idades das
tu... p.rt6dlcas da .enhor..

É Calmante o í.,ula.r deDU
fOnça..

DCO:NTB.l.SB •• TODA PARTI

Foi extraviada uma

escri1a fiscal comple
a, da firma Alfràdo
Pasold; estabelecida
em Estrada Schroeder,
quando o mesmo se
achava na Praça de
Quaramirim com seu

caILinhão, no dia 9 p.p.
Obsequio qu�m en

controu entregar para
a Coletoria Estadual
u para o sr. Rodolfo

Tepassé, em Guara
mi,rim .

Estrada Schroeder, 14
e Jàneiro de ,1954.

.

Allredo Pasold
.

------------.-------

Um terreno com a area

de 51 m. de frente pOF
510 m. de fundo. situado
em Nereu Ramos, ria es� ..

----...-.....----------

trada prinéipal a 500 me

ttros da estação fe"rrea.

Preço Cr,$ 60.000,00.
Tratar na Eletronica, rua
Mal. Deodoro - Jaraguá
do Sul, com o sr. Alecio
Ferrazza.

·VENDE-SE

IMPUREZAS DO SANGUE?

POR-TARIA NR_ 7
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, nQ USQ das iuas ,atribuições, resolve:

Proll]over ao Padrão "Z", por merecimento, o'
escriturárIO JOÃO MATHIAS VERBINEN, do
Quadrö Único do Municipio.

,

." Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal dê Jaraguá do Sul, em

20 de Janeiro de 1954.' ,

ARTUR MÜLLER - Prefeito MUllicipal

Dri Waldemiro; Mazurec�en
ea.a 8E .aUBI

Rua Mal. Floriano n. 152 - - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partof Diathermia, Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bistu�i-détrico _. Electro-cauterlzação

- Ráios Inira-vermelhos e azuis.
... _

�

___, 1 Bml'Uo precisa de
, boa bicicleta, ou

.

I
um bom "rádio, então vá
h(jje mesmo consultar os '

preços sem compromisso
na C A S A R E A L em

Jaraguá do Sul.
,

t 'UMA IKIENÇA ••AY"'",
MUITO PERIGO" "AltA A "...
M 'LIA E "ARA A .AÇA. 00..
UM BOM AUXILIA. NO T.ATA.
..."TO ...........a.'LAGtlLO

USE O ,II

IIP.!""........,.�"..
' i1:::.::\:::::::�:::=:::::::::=:::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::e::::::::::=::::::�::::::::.::::::"

II Empr� Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. 'U
ii :MA�H.IZ": JOINVILLE ii

M Ü
j= Para a p6ssa distinta tréguezia mantemos em estoque: 1=

!I Uma -linha completa de motores nacionais e estfangeiros de alta e baixa II
I� ro!açãol,de' a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS �E MEDI- ii
iI ÇAO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii
ii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de ,LUSTRES, CASTIÇAIS LO- ii
II OS, de i),RANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de ii
ii luz e força de qualquer capacidade.

'

ii
ii
Ad' I - d

' I d·d d
II

ii. I nodssal seçãof e Insta açoes aten era com presteza e qua quer pe I o e Il
li Insta ação e uz e OIça. '. '

' ii
,!�"--�_."_ .•._� __ _,,;_;...--- __.�•._.•��..: __.......-----_ •••••••••_-_ _ �--....!)
� - __ _----_._--_._ _ __ __._-- __ _-_ __ _--�=-...,-

.

A."'....... A TA so.
.......... '0 _ ....:

"!UMAT'."O
no.O"Ul.A'a
a,p'NHA'
1"18TULA8
0'1. o I " A 8'
IlCZIMA8
,. E. "" o A 8�
DA"TROS
MANCHAS

·WXIR DE NOGUEIRA li,

, DoNHUlDO HA " ANO.
........ iM T604 'A.'"

Hstrada Jaraguà EsquerdQ
JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

-

Executa-se qualquer serviço de ferra
menras agrícolas para uso de lavouras,
como: Machados, Enchadas Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pedido

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



JORREIO DO POVO

I

DOMINGO DIA 31-1-1954 - 5

ÇrenV8 es- Nos Bastidores d� Mundo Por oOA L NE TO p:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::: 0':::::::::::':::::::::::::::::::::;;'))
tupida Homem 'Superior II Ginásio São Luiz IIDeixam a filha mor-

ii oEdl·"'81 n. 1 =S
rer por não lhe psr- Há- muitos aOnOB, em ce- garro de palha e pergun- todas as facetas da vída Si III ==

o

o mitir socorros sa de meu pai, falava-se tou: nacional. II EXAME DE ADMISSÃO: Preparação 11
médicos sobre homens inteligentes. "Por que?" Um dos maiores ro- ii com início no dia 16 de fevereiro. ii

E todos os da róda "Porque ele é o único mances . brasileiros dos li Exames: nos dias 25,26,27 de fevereiro IIOTTAVA,.(UP) -Infor- concordavam em que que me
o

dá atenção... últimos tempos chega a ii n
ornam de London, no Es- Santa Catarina tem dado Sempre

-

diz que eu sou historiar a evolução do li Inscrição: até 13 de fevereiro. iio �
I: Dooumentação: Certidão de idade (11 ::tado de Ontario, que uma ao Brasil, alguns dos um guri bonito ...

"

sul do país sem o o menor ="1'; ) , i.i.·anos Atestado de vacina-Atestado ôe saúde.menina de 8 anos está melhores
o

cérebros de nos- preito ao grande fazen- ll (' i.:.:d I "Ele é o mets Intellgen- .1 Atestado de curso primário 4°. ano, uo mi-morreu o d I por que os sa nascionalidade. ,deiro, ao pioneiro que ii nímo) e 5 fotografias (3x4). o

iipais recusam permitir que o

o .

te de todos:' concluiu conquistou o pernpa, fun- l! (
.

iise faça uma transfusão Um Ko�.der menc:.lOnC!� meu pai com uma daque- dando cidades e criando ii Todos os documentos com firmá. reco-
iide sangue, por motivos Lauro Muller, entao Ja las risadas que eõ ele

a industria ganadeira. Pe- li nhecida, insetos de sêlo)
,

lifalecido sabia dar, Taxa de Exame: Cr$ 50,00 - Taxa do ..religiosos. A pequena Mbr- ".... .

L O
lo contrario, o estancieiro' ii curso de preparação: Cr$ 100,00 iigäret Prahdam foi erro- A

..
Inrellgencla de au- s. anos passaram. é redicularizado, enquanto ii -y

. • lipelada, e precisa sofrer uma ro Muller -, dlsse aquele Quas,1 !U�Oo mudou.
o
A

que um aventureiro, o

um ii . _ E1fAM�S GINASIAIS I!E II época, Ins- ii
operação urg.ente .que de- Konder_-

o fICOU

compro-I Rev?,�çao de 1?ãO alterou tocador de viola, mais ou li . erição.días 1
.. a 13 de feVereI!O IIpende de uma transfusão vede nao só em suas 0- a fe�ç�o do peie, Alterou

menos __j.rresponsavel fl- II . Exames. 26 27 de fevereiro., i=de sangue. Mas os pais bras como governador do a. felçao de Santa Ca re-
gure 'como heroi. É 'uma!! Taxa por Exame Cr$ 10,00. If

alegam que pertencem a estado, como senador e nne, falsidade hlstorlca, que ii MATRíCULA: Em todos os cursos: em li
seita das testemunhas de como ministro federal B eu vrerei. Vi outras si bem não diminua o- li fevereiro (para maiores de 17 anos: quitação iiIehovah, e que sua cren- mas também no inacred.i- terra I! e. outros povos. _E grande mérito literário da ii militar)

o iiça relegiosa proibe tal revel talento 9ue poesuie �a . �lßha, compa.raçao obra, indica claramente o ii TRANSFERENCIA: Mês de janeiro (dar fimedida. Já recentemente, para. harn�oDlzar p�,ntos tnsnnnva entre a e�lte da secterlsmo do autor. entrada com a devida dooumsntação) li
, em Chicago ocorreu um de vtsta diferente. . . nossa rerra_ e a ehte de Mas voltei a encontrar UNIF"ORME' D

.

d di 15 d iidoutras naçoes eu. desco- ,
. apOlS o la e ma�

IIcaso i enrlco em que a
Meu pai interrompeu. b

.

I d d Edmundo da Luz Plnto. ço será obrigatório para todos os alunos e iicriança morreu. Os pais rl� sempre, ao a o os Aos 10 minutos de con- d di
o o

iiM d "Nesse sentido nós te- muttos pontos da supe- _. to os os las. I:de argaret foram a ver-
mos alguem que pode rioridade brasileira, um

versaçao, senn rena�ce- INTERNATO E SEMI-INTERNATO: IItidos pelo promotor de
ombrear com a memoria defeito quasi inevitavel: ii p�r ele a mesma admIrar:: Não serão aceitos nos doia citados regimes iiique poderão ser proces- do -grande Lauro: Edmun- falta de tcletlsmo, çao. de meus tempo� �e;; alunos do 10. ano primário. iisados por homicidio, no
do da Luz Pinto", gurI,. � mesma aprecreçao :: Alunos êxternos para o 10. ano primário !icaso da filha morrer. Mais tarde, quando as O intelectual brasileiro que Ja era é! de meu pat '.::1:. . deverãoter 7 anos.

.

- ii
visilas já tinham ido em- tem a tendencia pera o e que eu hole posso com- EXPEDIENTE PARA FIN_S ESCOLA. iibora, eu declarei a meu unilateral. Exemplo típico _preender. perfelramenre. n RES: Das 9 ás 11 horas e 15 ás 18 horas ii
pai do alto dos meus 14 é é! infiltração da ideia Luz Pmto tem a mar- II

d días
ü

t
. - II

an�s: .

-

·so.c iali6ta entre os nossos ca Glos grandes h?mens li em tOINoísCoII)OS DlaOs AUNeOls. LETIVO' P' li' !L
" o'

o

. porque a dotes obvlos de ::
. . o.·. rl� rio

.

e ::Gostei de ver o senhor líderes. Adotam o socra- .

t r
'.

It
.

r II admissão. dia 23 de fevereIro Ginasial: dia i!falar no Luz Pinto. De Iísmo e passam a ver m e Igencta e. cu ura, a la
I: 4d'

. ii
toaos esses que veem a- tudo dentro do principio ,:ssa rolerancla, es�e ccle- li o

e março. ii
.

I
' ,.

d d t t' d tlsmo se'D qual mnguem :: :iqUI e e e o umco e o es a Ismo, a presun- d 'd d _ _ _ _ _ _._ �.l, .

.., po e ser consl era o - ------ --- -.- - --- �._ _ r

quem eu gosto. . . tIva convemencla da ab- .

Meu pai enrolou o cj- sorção pelo estado de r�almente um se� supe- --------------------
rlOr.

A superioridade deste Paoulo Wagnero S. Ä.catarinense ilustre se

comprova nó fato de que Lavoura, Comércio e Indústria
continua dando atenção a Pelo presente,' ficam convidàdos os Snn.todos. Como no tempo acionistas da Paulo Wagner S.A. Lavoura, Comérem que se dava atenção cio e Indústria, li compar�cerem á assembléia gea um guri naria-udo e ral, a realizar-se no dia 18 de Fevereiro de 1954,feioo mas para quem ele

as 15 horas, nos escriteri08 desta sociedade, litosempre tinha uma palavra em Jaóú-Assú, Municipiº d� Guaramirim, com aamavel.
o

seguinte ordem do dia:Um homeln rico c po- 1.) � Apresentação e aprovação do balançoderoso (ministroli de es-
geral, encerrado �m 31 de Dezembro de 1953, retado lhe

o

pede!D co�se- lat6rio da diretoria e parecer do conselho 'iscaI.S�A_ CA�ARINA lhos) que contmua slm- 2.) _ Eleição do Cdnselho e suplentes parapies, tolerante, capaz. de o exercicio de 1954.compreender e. resp""It�r, 3.) _ Assuntos diversos,R�----------------��---------�·�PM�S� v�� mms NOTA: A�a�� adi�o�_o d��n��sdIversos 0-:-:- tal.e Edm�n- acionistas, nos escritorios desta sociedade, os do-do da .Luz �I,nto, uma
cumentos aos quais aludem o artigo n. 99, do ded�s .m�ls posItIvas coo- creto-lei n. 2,627 de 26 de Setembro de 1940.trlbUlçoes de Santa Cara- '

o

rina ao plantel dos gran- Jacú-Assú� 16 de Janeiro de 1954.
des homens do Brastl.

PAULO WAGNER
Diretor Presidente

COHUP..&._

FRACOS E ANEMICOS I

� Francisco o

A.ntoD:io Picc:ione
I __ o--� JH:�DICO

Ci�urgia o Geral de
o

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

Tomem,

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

laprtpiI - .....
To...
R••fri."
Bronquia.
ElcrofuloH

- ConY.IMc.�H
VINHO CREOSQTADO

Snra. D. de casa,·
,

ainda lhe falta uma

panela de pressão, uma
bateria de aço Inox, ou
de Aluminio Rochedo, a
Casa Real tem· sempre
para pronta entrega, pe
los melhores preços.

especialista em doenças de cl'ianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ dás 15 as 18 hs. o

V,itor Z i m m e r m aOn n
dABAGUA DO SUL

Organiz3Qão I. serviQo dos compradoree
o

e vendedores de Imóveis

TERRENOSCASAS LOTEAMFJNTOS

V'ENDEM .. SE

PRAIA - BARRA VELHA: Lotes a prestações a partir de Cr$.
aoo,oo mensais, com frente para o mar. Ótima aquisição no Balneá
rio Jardim Oceano.

JARDIM SALETE: 40 lotes a prestações de 24 meses, no cen

tro desta cidade, ao lado da estação Ferroviaria. Os interessados
deverão fazer suas reservas imediatamente.

o VENDE-SE:,Uma casa de material çom instalações sanitárias
completas, sit<;> à Rua Mal. Deodoro (esquina). o

o

VENDE-SE: Uma p.adaria e cas,a de residência - forno paten-
te - instalações a motor. Bôa oportunidade. '

BARRA VELHA� Vende-se uma casa e rtlspectivo terreno, com·
HOTELo , todas as instalações pr6pria para hotel, sito

á praia de Barra Velha. Ótimo negócio, pagamento facilitado.
FÓZ DO IGUAQÚ: Colonias para plantações no futuro celeiro

do Brasil. Clima saudave!. Uma fonte de riqueza vos espera. Viagem
rratis aos interessados. Srs. Colonos, 80licit�m, informações sem
.' J.

compromISSO. o

PRAIA ITAJUBA: Diversos lotes a prestações.

8•••••a• • lll•• I�
Cr$ 45.000,00 'Uma casa de madeira o � terreno com 5.000 mts.2

, (lOOx50);
60.000,00 Uma casa de madeira e terreno com 1�000 mts.2

(20x50).
Uma casa de material e ter. o cl 1.400 mts.2 (20x70).
Uma propriedade .com casa e 70 �orgos de terra.
Ótimo neg6cio. o' o

Melhores 'inforinaçõ9s: com Vj t o I' ..Z imm e I'man n
Rua Coronel Procopio Gomes,634 - JARAGUÁ DO SUL

60.000,00

Vende.se on alaga. -.- 01�: !:IO��:�::.a. 'JI,fxCiiêiiiõiii,iiidb",cio �I"ra tuba,
\

próximo a praia.
Ótimo ponll.> para hotel II N� cidade de Canoinhas, está a ven- I
ou bar. JI

da um lote com o seiso casas, constante de 61T J
- uma area de terra com 1.555m. quadrados, ..ratar com o sr. oao

'1' nele existindo uma grande casa residençial, IAlmeida, na Cervejaria , de 8x16m. quadrados,'e cinco casas para IIBrahma em Curitiba.
" aluguél, cada uma medindo 6x6. Casas de II

JOIO made. ira, novas, ocom cerca de imbuia tam- 0'1
I be� nova. A primeira é propria para insta-

�lação de um' bar ou armazem de ,eneros,
I ficando situöda em lugar de amplo movi

mento, entre 5 importantes industrias ma-

I'deireiras. Preço de tudo: Cr$ 130.000,00. IOs interessados poderão dirigir"se ao
sr. Evelasio' Vieira, jornal BARRIGA-VER- I
DE, Carxa ::>ostal, M, CANOINHAS. II

II

Proibição
Proibo terminantemente a

entrada de animais em

minhas plantações.
Não me responsabelizo Ipelo que possa acontecer.

Rio da Luz, 13-1-54 I"HERBBRTO RAHN o;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Nos Bàetídores do Mundo Por AL NETO

• INTELIGENCIA •
-

rao
Mais 6.900 Tratores

distribuidos aos Agr:i
cu Itores 'em 1954,

se-

Relativamente à pro
dução' trítícole, o' titular
da Agricultura informou
"que essa lavoura 'será
grandemente íntenaífíca
da em 1904, O plano de
ação, nosso sentido, de
verá possibilitar, êste
ano, uma safra de um
milhão de toneladas, o

I que será obtido com a

adoção de medidas prá-
dos para 400, no corre�-

ticas de estímulo aos
te ano" Foram ,P�OdUZI

triticultores, das 8,681.800 vaCInas e,
Em 1954, além da re- e� 1964, dever�o �er fa

venda de maquinaria _ brlCadas' 12 mllhoes de·

que já vem sendo feita doses. Afora os 3.000
em larga escala _ o' reprodutores, revendIdos
Ministério duplicará a

aos fazende�ros, proc�-
, deu·se à Insem:maçao

-�-:,�'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�====� artificial em 144.806 ani

IMPUREZAS DO SANGUE? mais, número que deve-

fLIXIR Df UOfUflRA
rá elevar-se para mais

. D U de 200,000, em 1954.
Finalmente, o ministro

Reconhecemos o presente balançó pela impor- AUX, TRAT, StFILJS João Cleophas citou OB
�ncia de Cr$. 104.812,20 - cen� e quako mi� o� ��������,����������������������_ p�a Comhsão Nàcion�
tocentos e doze cruz,eiros e vinte centavos -, que

SI· M·· S t C t·
de Politica Agrária, no

as�inamos. • -, a�'rIo Inlmo em an a '. a arlna - sentido' de modificar &.
HILDA HUPE!NUE!SSLE!R - Presidente
IRE!NE! PE!DRI OUNTHE!R _ 2a, Secretária

_
nossa estrutura agrál'ia,'

Um J'ornál de Floria- guintes niveis de Salário l!ador, Canol'nhas, J'ara- mt;\lhorar as condil!ões
IRE!NE! LUZ DANTAS - Tesoureira Y -'

. Y

nopolis, em edição re- Mínimo: guá do Sul, Joaçaba, de vida no campo, e

O OONSELHO FISCAL: cente, publicou a seguin- Na primeira sub-região, Lages, Mafra, Porto Uni- restabelec�� a confiança
O Conselho Fi�oal desta Associação, após ha- te noticia: formada pelos munici- ão Rio do Sul São na estabIlIdade e na

ver examinado detidamente, a documentação e as "A comissão de salá- pios de Florianopolis, Be'nto do Sul, Ti:nbó e rentabilidade da agricul-
contas respectivas, são de parecer que os atos pra- rio mínimo em S, Cata- Blumenau, B ru s que, Videira - Cr$, 968, 00; tura.
ticados pela.direroria devem ser aprovados integral- rina, após prolongados Cresciuma, Gaspar, Ita- na terceira sub-região ����,-----�

mente pela Assembléia a realizar-se proximamente, estudos e debates che-, ja! Joinville, Orleães, formada pelos - demais
S

n d
Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de '1954, gou a uma con.clusão Tubarão e Urussanga municipi.Os Cr$' 840,00", �!i�dalhe �alfaau�

OE!NY c. o, SILVA unanime para o reajusta- Cr$ 1.050,00; Na segun� I d
AD'E!LIA MULLE!R t d lá

'

í' d
' pane a e pressão, uma

men o o sa rIo m DI- a sub-região, formada CORREIO DO POVO' bate 'adI'
,

E!LlSABE!TH ORE!SSINOE!R 1
' "

d
rI ,e. aço nox, ou

mo, pe os mUDlclplOS e Ca- de AlumInIO Rochedo, a
E!UGÊNIO VITOR SCHMÖC'KE!L - Coir- Foram fl'xados os se C

tador
"

- O seu Jornal - asa Real tem sempre
I,'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�_ ' para pronta entrega, pe-

jIPJr�:p�����:���,�::,�::!.' �S�OLA JARAGUA 11�.::�..'AAA�A'�A�·v��e·Ann�···,·d�e:_:s\:e�:�=�1,.1, curs�!�����:��al;:!�!r�:�eg��ni��l;,:�eo� II:.:,
la C8llB�je �n:��::�:��� _1111111 do SII

!.�.. nesta cI'dade, u,'map'ropr'l'eda-deconten·do
..

u

..

·m
..

a

....

·::.1jii a 25 de fevereiro, iI
A diretoria da Escola Jaraguâ comuni,- f

iill' Inicio do ano letivo. para o Jardl'm da I.:
ca que já se acham abertas as matriculas casa de madeira nova, com garagem, junto :'::.:)Para os seguintes cursos: 11m chão (C'squI'na) que s 1

li!1 Infância e Curso Primário no dia 15 de fe- ,I!!,
CI

,

erve para qua quer

I vereiro,
4 anos do curso primário fim, de negocio.

1: Para o Curso Normal Regional '4 de ii 2 anos do curso complementar Vende-se tambem uma' oficina de concer- :
:: II Informações serão prestadas aos inta- I-: tos de bicicletas, bem montàda, com bôa

H marQ�a mesma data come"ará' também, a ii r�ssados.na secretaria· da escola, á. Rua Jo- freguezia, sita a Rua Mal. Deodoro, e uma
'1 '( sé Bonifácio, 62 (ao lado da IgreJ'a Evangé. caml'onete (Ford) ti'po lt7 em f it t d!: funcionar neste Estabelecimen�o a secça-o fe- ii

' (J
, per e o es a o

II ,,' lica) nos horários dai 9 ás 12 horas e das de conse"val!ão
.,il! minina do Ginásio "s, Luiz", :i:i .. .L Y ,

T d
'

'f
16 ás J8-horas, dos <lias 11 • 12 e 13 de Fe- Informações na oficina de CO'llcertoS'

!! o as as demaIS 10 ormações serão da- II vereiro do corrente ano. _;, de bicicletas: de Theodoro José Wolf, Rua
:: das, :: A Diretoria M I D d J áII

' '

pela Direto.ia
,

.

!i a . e� oro, aragu, do Sul,
, _.._ __ __._ _ )J "::õ;i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili' ••..........................- __ _ _ - _ ..,. - _

,

, , ··It··.·,.·�·�···.··,··.··.::.··.··.·�·ß···········�O

Associação de Proteção e Assistênéiä à Maternida
de e, à Infância de Jeraguá do Sul, com estatutos
inscritos no Registo Civil e Tltulos e Documentos
- 1, Distrito - Comarca de Iaragué do Sul, sob. n.

de ordem 8:!, ás fls. 92 do livro A-I - Registo de
Pessoas jurídicas, em 14-7-62,

-x-x-

BALANÇO compreendendo o' período de 1, de
Dezembro de 1952 cl 30 de Janeiro de 1964,

Demonstraçâo das contas de Receita e

Despesas, enoerradas em 30/1/54.
TITULOS RECEITA DESpeSA
Mensalldedee de associadas 6,9!O,00
juros bancários 77,80
Subvençiio 100.000,00
Doação 600,00
Diversos si classificação 53,00
Comissões cobrança menealldades 612,00
Impressos 215,00
Publicações 700,00
Previdência bancária 1,60
Comtseão bancária 62,50
Sêlos 31,60
VARIAÇÃO PAT�IMONIAL

__� ....10_4.....8......12!.1o,2....0
106.487,80 106.487,80

Tu poderás viver me- recorda o número dos poderia-mos repelir as íe
Ihor, conseguir um núme- "arros que ali foram guer- çanhas que acabo de
ro muito maior de coisas dados durante os últimos mencionar, ou conseguir
si aprenderes a utiliza dois anos.' Nas Nações outras ainda mals posltl-
tua tntellgencía.' Unidas, há tradutores que vaso

-

Esta é matéria que não repetem instantaneamente Na Llnlversldade E�ta
se ensina na escola, Não um discurso em quatro i· dual de Ohio, nos Esta-
figura

I

no programa de diomas diferentes, dos Unidos, hà um curso I
•

enslno dos colegios. Mas O filósofo lngles Iere- para aprender a ler RIO, (S.I.A.) MaIS Para a utilização dos quantidade de adubos
é essencial. para quem my Bentham sebla falar como se deve, Ao entrar 6,900 tratores serão des- equipamentos agrícolas, para dístríbulção, a qual
qulzer alcançar verdadeí- latim e grego aos quatro nesse curso o aluno que tríbuídos aos lavradores vem sendo treinado pes- deverá atingir aproxí
ros triunfos, anos de idade. O mate- já chegou ao nível uni- brasileiros, em 1954, pe- soal especializado em 13 mamente 64.000 tonela-

Pou�os são aqueles métlco alemão Zacharias versltérlo, le a média de lo Ministério da Agri- centros de tratoristas e das,
que utilizam, boa parte da' Oase era capaz de mul- 230 palavras por minuto, cultura, que OB adquiriu mecânicos,' instalados no i v.; '. -

íntelígencle com que nas- tiplicar menrelmenre rrü- Em rres semanas, apren- diretamente daß fábricas país de 1961 a 1953, es- Armazenam�nto e colonlZlçao
cerem. A maioria vive meros de 100 algarismos. de a ler 500 palavras para revendê-toe a Ion- tando prevista para . o Informou o sr. João
sem recorrer aos proprios Estes casos provam por minuto, . I go prl!zo, por preço de corren,te ano a criação Cleophas que o Ministé-
recursos intelectuais, que o poder da íntellgen- Todos temos reservas c�sto e sem juros. Esta de mais 12 núcleos, rio concluiu 12 armazéns
Em Copacabana eu ele é algo formidavel. Si mentais que nunca utlll- fOI uma das Importantes Quanto ao ensi!l0 .p�o- graneiros, nas regiões

conheço um gar�gista que o soubéssemos utilizar, za."?os Às vezes, só as re,v�lações feitas _pelo fissional médio, �á .exis- produtoras, e tem em

__ utilizamos em caso. de e- MInistro Joao Olephas, tem 42 estabeleeímentos construção mais 11 ar-

mergencle. _

em entrevista coletiva à ao passo que em 1951 mazéns e sílos. Foram
O primeiro ponto a no- imprensa, quando relatou eram apenas 13 as es- terminados os dois prí

tar é que nós recordamos as atividades de sua colas em funcionamento meiros sílossubterrâneoa
facilmente aquilo que pasta nos três, últimos e 6 em início de cons- do Brasil. E com a aber
realmente nos mreresee. anos e esboçou o pro- trução, Em 1954 estão tura do crédito de 300
Um garoto meu 'amigo, grama de trabalhos pa- destinados .recursos pa- milhões de cruzeíros

torcedor do Flamengo, ra o coerente exercício, ra a c�iação de 44 no- autorizada, pelo presi�
acaba de ser reprovado Além dos trato�es ,e vas u,;udades, dente da República, se
em historia porque não da pequena maqumana A tim de aumentar o rão

-

dados em 1954 ru

se lembrou das datas que de tração animal, serão número de agrônomos e mOB defi�itivos à 'solu-
o proíessor perguntou, vendidos aos, agríeulto- veterínâríos, o Minis�ro ção do problema de ar

Entretanto, esse mesmo res, nordestmos 3�000 João Cleophas anunciou I mazenamento rural.
garoto sabe de memória conjuntos de motores- que, no corrente ano, No setor da coloniza
o resultado de todos os bombas para irrigação, serão dístríbuídas, além ção o Ministério criou,
logos do campeonato ce- Pessoal espee.ializado

das existentes, maís 300 nos três ultimos anos,
rloca de foot-ballt bols� de. estudos pelas dezenas de centros oo-

várias escolas de agro- Ionísadores destinados
= nomia e veterinária do principalm�nte, à fixa:

pais, '_ 'ção de nordestinos pro-

Produção de- trila c�dentes da região das
seoas.

,Defesl dos rebanhos e '

�eforma 81rària

Concessão de 300 bolsai de estudos a alunos de agronomia, e
veterinaria - Um milhão de toneladas de trigo - Rêde de arma

zens e silcs - Os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério da
Agricultura

Demonstração do Ativo e Passivo
ATIVO:
Banco Industria e Comercio de Santa
Catarina SIA ,

Caixa
104.443,80

.

369:00

.

Associação de Proteção e- Assistincia
À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE
Jaraguä do-Sul -' Santa Catarina

,EDITAL

Larga atuação teve,
ainda, o Ministério da
Agricultura na defesa
dos rebanhos, através
da assistência prestada
pôr 250 Postos

-

de Vigi
lância Sanitária Animal,
os quais serão aumenta-

104.818,20

Levo ao conhecimento dos interessados
que ii matricula ao Curso Primário dêste
Estabelecimento estará aberta de 11 a '14 de
fevereiro das 8 ás 12 e das 14 ás 16 horas.

Idade sujeita a obrigatorledadeescolar:
_

7 a 12 anos, '

A matricula dos alunos novos deve ser
feita pelos pais, ou responsäveis, exigindo, sOe
apresentação de certidão ds idade.

_

Aos demais alunos dependerá de apre
sentação do boletim de notas do ano ante-
rior,

-

,

Exige-se no ato da matl"icula contri
buição para a Caixa Escolar, que será de
Cr$ 25,00 por pai.

No Curso Primário Complementa� se
rão matriculados os alunos portadores de
Certificado de Conclusão, de Curso Primá:
rio Elementar,

A matricula efetuar-se-á nos mesmos
dias que para o CursO Primário.

Jaraguá do Sul
Odilia ,Vieirà Leopoldo

Respondendo pela Direção do Grupo
EscolaI; "Abdon Batista".

PASSIVO:
Variação Patrimonial 104.812,20

104.812,20

Jaraguá do Sul, 30 de janeir_o de 1964,

}
!
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Eramsete horas, maís

'A N', .0 V A ,'< V, -I' D A
pirou umpouco ãe a'r

ou -menos, - fresco, e finalmente- an-
As ruas da cidade de- trou.

nunotavam que' aquele ' Neste momento o sa-
era uni dia de festa. cerdote falava ao povo
Carros de passeio Escreveu ,JOiAÊ

/ nosentença do grande
corriam, por sobre as

.

Num altofalante, insta'l de Deus, no ri,tmo
-

sole- E, 0,8 prazeres são d'b com a lembrança reí Salomão: «� VAIDA-
ruas calçadas de para- lado num posto de gaso- ne da prece. . . • .

t
fados passageiros e am- daquela valsa, quando DE DAS VA,IDADES, TU·

• Iepipedos. lina irradiava-se suave

j
Enquanto o lnceaso, da biciosos, que enquanto no meio duma chuva DO É VAIDADE E AFLI-

Viam-se homens e melodia. 'prece subia a08 pés do são gosados ocupam es- de cfonleti" quase emla- çÄO' DE ESPIRITO.»
mulheres com suas me- ,. t Et

.

é
H;lotes roupas dominguei-

Oh! a musICt· suave erno, no segundo an- paço maior do que çado numa esvoaçante E os olhos de 'Robertodegrau que os corações dar de um prédio -de preciso e quando termí- serpentina.l ele ergueraras:
.

'
, ao alto eleva! aspecto majestoso, esta- nam deixam o

_ lugar a mão ao alto gritando: antes turvos tornaram-se

.
�ocmhas .ostentavam E na torre da Igreja: va um jovem. ,completamente vazio.,. «Viva a mocidade!«. mais brílhantes ao passo

.
l�ndos 6 multIc�res ve�-I badalaram festivamente Com a

.

cabeça entre ' K o coração de'Rober- Oh! de fato naqueJe que sua cabeça abaixou-
tidos com, a maIo� f�cel' os SiDOS conviddndo o as mãos, parecia que a to estava vazio... instante ele Iora o maior. se como se as palavras

, rice, ora destribuíndo
povo para a Missa. dor o tivesse abatido. . De todos os lados só sagradas daquela sen-

sorrtsos, ora conversan. Que de vezes, quando se escutara «Roberto!». tença proferida hä tan-
do na tagarelice das De uma badalada a Mas se fosse a dor, de· madrugada voltava E o que lhe sobrara tos milhares de: anos'
aves quando o sol des- outra formava-se um

uma palavra talvez, de das orgias da noite, não d lõrí f ? fossem feitas especial-
t

. conforto o f 'a essur parara índeeíso, na es.
essa g ma ugaz. t êlpon a na pnmavera. acordo que durava sem r ": ,arl r -

Um pouco de «cartaz« men e para e e.

Aqui e ali, grupos de
o minimo intervalo pa- gír, trada! Faltava-lhe a entre os fulíões e 'nada B. contaram-m� seus

rapazes irriquietos con- recendo o 10m de mui- Mas não era a dor vontade de prosseguir mais!
.

an�Igos companhetros de
versavam alegremente, tas vozes ajoelhadas que o torturava ... faltava- na estrada do dever.

. "foba: I
contando cada qual suas lhe a paz do espirito, E Roberto pensou um Retornando a sí parou Não sabemos explicar.numa prece. f 1façanhas, querendo cada a ta�a-lhe o socego, pouco.

.

um pouco indeciso, 'de- Roberto ainda é nosso

qual sobressair. E o povo- começou a que se traduz no sem ' Que VIda! pois, num arranco de companheiro, mas de
Tudo enfim era festa. subir a ladeira que con- blante, como a face dos Seu coração sedento quem toma alguma de- um tempo pare cä, jA
Festa nas ruas, festa duz ao templo do Senhor. lagos espelha a bonança. de .jirazeres e nunca cisão, vestíu-se rapida- não e o folião de outros

nos corações. Pouco a pouco as ruas Que tora afinal sua sacíado desejava algo mente, tomou um chapeti tempos» _

As Vezes os olhares ficaram quase desertas vida até aquele dia?

I
mais. .

Imirou-se num espelho e Eu dei apenás uma
eram desviados para e a tagarelice desapare- Desde que conhecera Institivamente' levou saiu. risadinha.

-

um alegre grupo de ga- ceu. '�a palavra Jiberdade, seu a mão ao peito, A passso, dirigiu-se a Então chegu-ei a com-
rotas que passavam pe- E no templo sagrado companheiro fôra o pra-I Mas o curso do pensá- Igreja. prender õ enrêdo da
las calçadas.

'

as vozes subiam aos pés zer ' mentos ficou ínterrompí- Parou lã encima, res- vida daquele jovem.

Fecularía
'

RiO Molha S. A. �c:::::I.<:i::>c:C>C:::>C:::>C:::><:::><::::C:::::::=":::::::=� f::::::::::::::::::;::::::::=:::::;::::::::::::::-:::::::�:::::::::::::::::;::::::::::-::::::::::::::::::::::�
Jaragoá do Snl

"

Santa C�tarlna 00 Celso Bran90 . O�Õ I! AUTO JARAGUA S. A. ii
_ , .. Despachante AduaneIro II Rua Marechal Deodoro, 9�1 iiAssemblee G,eral Ordinaria Maa..li-: Rua Babit"inga, 23 FUial= Praea General 05Ó- 'I!I! li

-
UAA y Oficina Mecânica e Posto Texaco

CONVOCAÇAO ,� Edif.próprio . Telefone, rio,115 - Edificio .Sabta· ii ii
213 . Cx. P., 35 ,- End. -

'

Juliu - Apart. próprio, 32 ii - Serviço FORD Autoru.ado ii,

Tel. «Branco.' Telefone, 4773 'li ii
São convtdedos os senhores aclonlstas a -se S. Francisco dó'Sul - S.C. Curitiba Paraná li C R f

'

" ii
reunirem, em assemblee geral ordinaria, na sede 50- ii

onsertos e e armas � preços r�zoavels II
clal, as 9 horas.sdo dla 27 de fevereiro proxímo, O

Importação;_ ExPortação e Cabotagem - Que.- ii ,executados por pessoal competente - ii

pera deliberarem sobre a seguinte .

"

. _!ões admiDlstrativas "

II ----- 1i\

Al!>RD1ViMr D.n. DI a bem como todos os serviços lunro ii AlfAndega I' I'
,. 'U' JOI.LUL 'ItIi' .lS. -

de Sio Francisco do Sul, são, executados corn pon- !
..fl• Solda Elétrica e á Oxigênio I!,l1) Exame, discussão e aprovação das contas da

Diretoria, balanço e do Parecer do Conselho Fiscal tualidade e presteza, dispondo para êsre fim O li Combustivel e Lubrificantes II
2) Eleição da Diretoria de uma organização perfeita com escritórios ii - ii

3) Eleição do Conselho Fiscal e técnicos. ., ,',

�
�_ _.__.__ ; _--_ :::::-._._-_ __ _-�--:-ii

4) A�suntos diversos
- Dlspõede páteos pare depösno de medelra 'I·�::�:·:·�F·�:a::'r"·:m::::·::a':':�c·";'i:a:""�c"'::e��,"n�:':�t-�r":a':,-,III:'::-'1'"Acham-se a disposição dos snrs. acionistas junto ao quadro dä estação e 'nos trapiches -

os documentes que se refere ao artigo 99 do decre- de embarque da Ponta da Cruz, bem como

�'to-lei 2627 de 26 de setembro de 1940. , 'armazem pare depósito de mercadorias em ge-
'

DE HAFEJR.:M:AN::N .&; CIA. ]['�DA.IJaraguá do Sul, 10 de lanelro de 1954 ral, junto aós trapiches d� embarques na eldade.
.

Rua, Cei. EmUia C. Jourdan, N. 62 - Jarauui do Sul - ,S. C.Adolfo AnloRio Emmendoerfer �

Raimundo Adolfo ERlmendoerfer O Encarrega-se de I;mllarques -de _Madeiras e de outras

�
/

, �

O
Mercadorias para o exterior do Brasil e Dro�as �a_cionais. e. estran,ge!ras, encontra-se, �

(f=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::=:::::::::-':::::::::::::::::='::::::::::::::::::::::::::::::)'i

�
..

Localidades BrasUe!!,as a d IS������� �:fre���t��toe �����:'M������ntando jii u=
10) trl\ � "Ir tTh TIl> 18 W,lE TI»

II' fI
O
Tradiçio lIe mais de 20 anos, de serviços constantes

O
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de Advocàcia i.'o Lubrificação-carga de Baterias etc. f d I F Id' d d M d" d P t AIii orma o pe a acu a e e e IClna ,e or o egre ii: Aceita causas: Civeis - Comerciais - Co- :
CONSÊRTO - REFORMA E RETIFICAÇÃO DE AUTO- li Operações - Doenças de Senhoras - ,ij i branças - Contratos .. Consultas. :

MÓVEL B CAMINHÃO. li ClimcaGeral ""'7' Parto sem Dfir
..

f=
ATENDE:- no Gabinete da PROMO- �

li Altá Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa : TORlA, sito no «FORUM», diáriamente das :

SERVIÇO' RÁPIDO E GARANTIDO li Consultório e Residência:
� 10 ás 12 e das 14 ás 16 horas. ' :

_!i �(i••*.�•••• .,�.*•••••:J ,.
••,: ••••.••, .••.••, •••••"..••.••.•••••.: ,�.,: ••• ,... .,

�:::::::::::::.:::::;:::::::::::.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::"j:::::::::::::::::�r!i
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rr�;:�=;;�'�;���;�==i;�;;'1�:� i OIiCin;'::;� :�:::eninl'�
ii A D V O G A D O ii I M Ê IH () O

. II; R... Rio 8....'" ''''gUá do Sul

ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca 437 !! m CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS I iI
Esta Oficina está instalada ein condiçõesii '

- ii -Ig .

DE SENHORAS - PARTOS
li Jaragoá do Sol - Santa Catarin ii g x para efetuar qualquer serviço de cO�5ê!to
ii ii ==1 ULTRA· SOM - Tratamento moderno e efi- ou reforma em seu automovel ou cammAao, I

:::�!::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::€1::: ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e bem como retificação de motores etc...

_

-,
'

"I' InflamaQões: Dores reumáticas, artrites, lum- I ,I

/i@B�C-OMl@IPf'RI@III!!CII@Bll!ll!l!ßl,ll�Dß--�::;�-'7::';;:-� I �:rf��."���It.a:�i�:.ti���A:'�::'d�r:.':,���� ·1L SERViÇO RÁPIDO fi UAR/I>NTIDO . !
i II '. -

.

DADE _ SEGUROS . Afecçoes da pele, fl_!Jtulas, var�zes e ulceras re- o ��
•

.'

'I
beldei. Asma, afecQoes do estomago, etc...... I' R. Mal. Deodoro, 210 - Cx.lS - Tel. 34 - Jaraguá do SII '

MASSA,GENS ELÉTRICAS - Tratamento' O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
Contraios,' distrátos, Atas, Balanços e 'Com- das ParalisiaS 'çoin rea�ivaQão das, funQões

LOMBRIGUEIHA -MINANCORApleta a�sistência téçl!ica c-ontáb' � juridicà e
. musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun-

�

fiscal. Escrituração fiscal e comerci,al. Servi- clonaI dos músculos em geral, da bexiga, or-

ços comerciais em geral. ,I' gãos digestivos, etc... Vermitugo suave e de pronto
Corretores da ç. fac. eguros «Ipirangb operan- ONCDI�SU�GUIART,��EL-EDT�OT_ECROMAIGAU)-LEA:ÇL'iTORO- efeito Dispensa purgante e dieta!

do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden- K K K A SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR-
tes Pessoais. Transportes, Automóveis, Res- BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e ME o n. 1, 2, 3 e 4
ponsabilidade, Civil t Fidelidade. infra-vermelho ... ,

, Pr?teja li s�úde de seUs filh@s e a lIua própria!
Sub-agentes da VABIG: Passagens ê encomendas. li CONSULTÓRIO '_ R u a dos Bombeiros EVItará mUltas doenças e poupará dinheiro em

_ A ,'COMERCIAL LTDA. _ III (Jardim Lauro Mueller) -esq; Rua 9 de Março remédios

uma organização as suas ordtms! I das 9 'ás 12 e (Jas 3 ás 6 horas Compre hoje' mesmo uma), LOMBBIGUEIRA

I----- RESIDÊNCIA - RuaMinistro Calogeras, 350 .
IIIlfARCORA para o seu tilhinho.

�:=!==�lEe::::::=::::.� I . F::e:
--
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IMIGRlNTES
ITALIANOS '

------- -�._-
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, _

. imigrantes italianos, ope·

Cartas ,& Consultas, O HumnnlB' do rerlos que vem trabalhar

I:: em nosso país. Desses

E.8.-ltapocuslnho, Nenhuma taxa ou imposto grava, i"
-

m-"
homens (torneiros, .mar-

o produto vendido peI_o colono.' . ii ilrlB
.

101mB' cínelros, rreronstes,
fundi-

A dEI 'produção deve ser paga pelo negociante deres, elerrotecntcos, etc.)
comprador 'e em caso algum poderá ser desconta-

20 des ti näm.se a São

da do lavrador. COm ele outra providencia se faz necessário Paulo, 3 a Minas Gerais

Qualquer desconto nesse sentide deverá ser Por 'J.' Df CASTILHO PIIIO
2 a, Pernambuco e 4 fi-

levado ao conhecimento da Prefeitura para que
carão no Distrito Federal.

essa faça devolver a -quantía cobrada e aplique a As Comissões do Sa- sôbre 08 comerciantes A Cornlssão de Coloca-

mult» prevista em lei aos burladores. - lário Minimo acabam de índustríaís, produtores: ção de Mão de Obra do I

W. Jaraauá. � tabela da P�trobraz,foi publicada fixar com. algum aume�· que para .con�rabalanç8.
Conselho de imigração

no numero 1.764, do c Correto do Povo » •
to o salário para as di- rem 08 efeitos dessa nova e Colini .zaçêo, promoveu

Achamos que o remédio ,é pagar, pois não versas regiões do país, contribuição, 'elevam o
contratos de trabahlo pa

ha prebalidades de ser a cobrança declarada in- laborando assim nos meso preço de suas mercado- ra todos eles" valendo a

constitucional pelo Poder Judiciaria. mos' erros que já setem rias. , pene acentuar que com a ,

A medida de segurança dada por alguns Juí- cometido, ',reajustanjo Ora, com a elevação ida de operartos italianos

zes do interior de São 'Paulo, parece que será hoje os vencimentos do do custo das merpado. para Pernambuco se abre

suspensa pelo Tribunal de Recursos. Iunejonalísmo, aumen- ríes àqueles aumentos,
uma nova frente de tra- ----------

O proprío Procurador Geral da República já tando amanhã a remu- que nunca são muito balho pare imigrantes,
declarou que a cobrança-é-legal e os que votaram ueração desta ou daque- substanciais, passam 10- pois que serão os ítalte

a lei na Câmara Federal, devem ter estudado aeu- Ia classe trabalhadora. go a ser tot allm ent e nos recem-chegedos os

radamente o assunto. Laborando nos· mes- absorvidos, dando logar prlmélros a ocupar na-

Parece que não resta outro remédio que pagar. mos erros, repetimos, a que novo reajuste de quele Estado um lugar
AJ. -' Corupa Procure um advogado, pois o as- porque afinal de contas salário se pleiteie, e que na produção.

sunto merece um estudo [urídioo que escapa a es- do que poderá adiantar concedido, tem como ------.----

ta seção. a elevação dos ganhos, consequencia imediata .

sem uma provídencía que nova alta de preços. Mac'hmas_ de Costura

venha estabilizar o pre- Nestas condições a' Ale�as, Japonezas Realiza-se hoje a so-
,

ço das utllídades .públi- elevação 'de qualquer fhoutros tIpOS pelos me: lenidade da posse do no

cas, o que vale dizer o forma de remuneração I

ores 'f�reços v.s. pode,
vo -prefeito municipal de

custo da vida? sem uma medida que ..,.,,:. ra. veri war sem compro-

N
'1:1" mISSO na CASA REAL. S. Francisco do Sul, sr.

Anjversários: Transcorre trudes Bruch, esposa do ão somos, absolULam�n- t,abilize. 08 preço, écriar' Antonio Silva, recente-

hoje o aniversário nata- sr. Adolfo Bruch, comer- te,�ontr!1 � aumento do sá· como J� díssemos, 'um���mente eleito para aque-
licio da gentil .srta. Iria ciante nesta cidade. Iarío mnnmo ou de qual- verdadeíro CIrculo víeío-

-

I b 1 ti
1

. t é' d Cure seus m I :-
e cargo so a, egen a

Sat er, residente na Bar- A "todos os aniversa- quer ou ra esp ore e re- so - a exigir contínuos "
a es e poupe seu da- UDN Haverá sessão

ra do Rio Oêrro, riantes os votos de íelí- muneracão, achamos que aumentos, que por sua
bom -dinheiro comprando na. extraodinâria da Cama-

,

Passa amanhã a data cidades do "Correio do mas o periódico reajuste vez dão margem á se- FARMACIA NOVA la dos Vereadores, onde,
aniversária da, gen t

í l Povo" de vencimentos e salárío, guidas altas das merca- de ROBmO M. HORST aliás, terá logar a cerí-
senhoríta Alice' Pedri,' sem aquela providencia, dorias. :--- .

d t
. _

d
f

..

f' Casalenlo R r é
.

1
.. A·... l�que dispõe de maior sortime�� moma a ransnnssao. o

pro essora munícípal, 1- • ea izou-se ön- gerar um CIrCU o VICIO· sSlm, o lógico e mais to na praça e oferece seus artí- 'cargo. "

lha de sr. Antonio Pe- tem na sala das, audien- so que tornará perme-racertado seria antes de à P t f
dri. Na m:esma< data, o ci,as o seguinte ,casamen. nenze o sistema de ele- tudo, estabiliz�r o custo'

gos preços ,vantajoso. rara o a o oram con

A t H· M
. d

_ Ru. Mal. Deodoro 3 • Jaraguã v!dadas. ,:,utoridades cí-
sr. lberto Mu.rara, resí- o: emz athías com a vação os ganhos. Isto, da vida, sem o que ja- VIS e nnlItares.

,dente em Retorcida. Aln- Srta. Olara.Píeeke. porque os aumentos tm- mais se 'conseguirá anu- ����
da .ne 'mesma data a A'I I • R F

. plíeam geralmente em lar a,' necessidade dos --------,----------....;.-

srta. Híltrudes Voigt fi- .

n e em ereu 8mos. OI novas taxas ou imposto sucessivos aumento d
1

.

.

' deSIgnado agente do ....,. .

s e

ha., do S!. �_r a n c IS c o "Correio do Povo,. em
venCImentos, salárIOS e

VOIg�,. D1!l 2 f!lzem an�s Nereu Ramos o sr. Mar.
outras formas de ganho.

os trlgel!llos L!no, MariO, celino Zanghelbii, comer-
multa; da la. quota dos E. de. I?ar com e.s�a pro·

e Fra�Olsco. fl.lhos, do s�. ciante al1' residente.
Impostos �municipais. vId�ncia es_tablhzadora,

FranCISCO VOIgt, resl-' Planlas de euealipios. _ O mais a condIção do go-:
dente nesta cidade. lecnicoS' .estranaeiros. A posto Agropecuario têm verno e das emprezas
Na me8lIl data às�rt8s. Associação Comercial de para pronta entrega ra- particulares. pr (> c ura r

Dulce SatIer e �solda Jaraguá acaba d�e rece- guIar quantidade de aCllmular. reservas para
Meyer. ber da Federaçao das plantas de eucaliptos. os naturaIS aumentos de

Dia 3 Beno Leopoldo Fie-, Industrias do Estado de ...'

., remunera9ões, oriundos
dler, filho �o sr. L,eopol- �anta. CSltarina os ques-

"

Obltos Insen�os No
. C.�rtó· da r�gula.r promoção de

d.o Fiedler, comerciante tionaZ:Ios, a serem preen- 110 d.o R�glstro CIVI.I fo� funCIOnáriOS e demais
em Estrada Schroede:r. chidos pélos interessados raI? InSCrItos os segumtes elementos pertencentes
Ainda dia 3 o sr. Geraldo em receber tecniccs e- Obltos:Augusto Hornburg ás classes trabalhadoras.

Bagat.olli, comerciante eSJ?esialisad08 do estran-,
com 74 an.<;>s de ida.de, Sem aq�ela e, tambémem RIO Negro. gelrO.

' era casado com P-aullna esta medida, de nada

Dia: 4 a sra. L i d i a .

O praso .para os pe- Strelow r�sidente e!ll Rio ad�ant�rão-.as constantes

Schmitt Ersching, espo- dIdo� termma dent�o, de Cerro, Juhe) qadottl, coI? el�vaçoe� dos ga�hos,
sa do sr. Jorge Ersching �O dias, pelo que e de 72 anos de Id'3�e, reSI' pOlS �o fim tudo fICará

e a srta. Ortrud, filha l�te�esse em serem lila· dente em Retorcl�a, era r�d.uzldo áque�e circulo

do Pastor Waidner., tIsfeitos os pedidos. casado com .Rosaha Men- vlc!rso a. que Já nos re-

DI'A ,6 '8 me' T Os formularias pode- garda, HenrIque Jan"!sen, ferimos.
.,. nma ere· ' 74' d'd d

, zinha, filha do sr. Alfon- rão ser obtidos com o cOn:td, t
,anos eE I a e,.

so Nicoluzzi. Na mesma sr. Wolfgang' _ Weege, reSI en e em strada ------.----

data õ jovem Eugeni presidente da ASlociação Jaraguád Esquerdpo �ra
S4- b' filh' d' W 1 Comercial. era casa o com auhna
�re e, I o C! sr. a - Janssen e Enercinda

te.r Strebe, reSidente el!l Imposlos. Por decreto de ,Bertoli, com 3 'anos de
lbo .Cêrro. ôntem, foi prorogado ate idade, filha de .Pedro (SILVEIRA' 1-'_�E!IiIIE!!ii!l=i1EE!=-=I!iiE,:aii! iI n=,1EIiEl1ll

Dia 6 .t�anscorre a da- 15 de Fevereii'o o praso Paulo Bertoli, residente �_!!;:;;;(!I=R-.A_N=D=E__T=Ô=N=II!ii#V=;!. F b I
ta natalIcl8 da sra. Ger· para pagamento, sem em ltapocusinhQ.

-

...

e res
,(Sezões, Malárias,

, O t "d d' . Impaludismo
-

1'-1', p�r uni a e Maleitas, Tremedeira ...

�:,RDlli IflOH DIMIIS i��;��ri�;�EE;, " c�����i:��i:;o���as I
,II f'J

meçaIS

DO�, :;:;'��::;�Ol�� .,!,ll! É u� 'p�:����: �:b;::.t:�::::��NCORA IMachl. Deodoro,301. _.:__:1-:1 :!-!:::I=!il!iiEll-!lliEiEiiEj�r:'

,

PRADA,-'
DESDE 1876

,

UM NOME
I

U'A MARC4

UMA GARANTIA

l 0- C A I,S

ß
.

posse do novo Pte
feilo de 810' francisco

do 8ul.

.

MAX WILHELM
- FABRICA DI BEBIDAS �

-

- PROCURA -

TOSSES I BROHOUITES r • OPERARIOS
11HOO tRfOSDTAnn

,�

S�iÁ� y/Rec,.,•••

ESPECIALIDADE

Exijam '''«J) sa�ãto (lt1arca Registrada)

Virgem E_pecialidade
..-

da Cll!� WlETZEt HNill)[J§TlllAl co JOllIDlfHle
pois conserva e desinfecta a sua roupa.
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