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d�Oca�:FÉ DOMINGO DE PASCOAPO L ITICA
Uma das grandes datas cristãs

o Escritório Estadual do Instituto Brasileiro Foi eleito presidente da gundo nos Informaram
do Café em Florianópolis, avisa a todos os lavra- Por J. DE CASTILHO PINTO Assembléia Legislativa concorrerá a eleição mu-
dores que a sua direção geral adquiriu 'a produ-

�

. . "
do Estado, o deputado nícípal para vereadores

ção paulista de sementes selecionadas de café, das Dentre as graudes datas � �I� vira em q�e. sua udenísta- Osvaldo Rodri- com seís nomes, em

variedades BOURBON VERMELHO, BOURBON do mundo crlsrão, o Natal 1D!.mta magnenlmldade gues" Cabral, brilhante chapa propria. Desses
AMARELO, CATURRA e MUNDO NOVO. e a Pascoa sern dúvida ha de ser por t<;>dos e de escritor catarinense e tres já foram escolhidos,

Os lavradores que estiverem interessados na
nenhuma são as de maior todo co"?preen�ld�. destacado inteletual e sendo os snrs. J. Castilho,

aquisição dessas sementes deverão enviar seus pe- significação:- áquela recor- Para. nos. br!lsllelros, que autor de diversos livros. nOS80 colaborador Jorge
didos ao Escrit6rio Estadual do IBC, em Floria- dando o nasclmento do somos

.

crtstäos e tem�s O PSD não podendo ob- Mattar e de Corupá o sr.

nõpolís, á rua Tenente Silveira, n". 15, - salas 101/2. Menino-Deus, esta relem- em Cristo o nosso g'll_!a ter maioria para a eleí- Ernesto Blunk,
Caixa Postal, 324, enderêço telegráfico; CAFE- brado a apoteose da res- supremo, a nössa razao ção de candidato parti- -x-

CONSE, cuja entrega deverá ocorrer a partir de sureição de Cristo Nosso �e ser� essas_ "orç�s de dário, sacrificou seus voo No mês de Maio deve-
maio próximo. Senhor. Tanto áquela co- Id?latrl� pag� Jamais en- tos em beneficio do de- rá ser realisada a con-

. A "Broca do Café" !'lo esta constituem, p�r co.ntrarao abrigo em nos�o putado Cabral, que na venção muníeípal para
1�50, para t?da a humaní- seio. As· p!eces que hOle Assembléia passada foi- a escolha do candidato

A lavoura cafeeira de Santa Catarina leva dade, motívo de pr��es se elevam e. s� elevar�o seu maior adversario. a prefeito, na eleição já
uma grande vantagem sobre as dos outros Esta- fervorosas!, cory o. esptrtto sem�re ao Alnsslmo, estao Signais dos tempos... fixada para 22 de Agos-
dos produtores de eafé, porque na zona eafeeira

e o coraçao tnteírarnente a dizer �e�ta. verdade,
_ -x- to, em Guarámirim.

eatarinense não é encontrada a terrivel praga co-
voltedes

. para o Nosso deste propöelro Ißqu�bra�- Noticias vindas de Itajai A UDN vacila entre
nhecida por "broca do café". Redentor, slmb?lo de bon- revel de que nunca Ja!D,IIS e ali veiculadas pela Im- dois candidatos, os snrs.

Os estragos da "broca" na cafeicultura brasi - dad�,. d.e �u�J1Ildade e de as forças do
. �aga�Jsmo prensa nos dá conta de I Rudolfo Jahn e Dunze e

. leira, começaram a tomar vulto em 1924,. quando sacrl�lclo diVIDOS 'pela re- ateu coneeguirao firmar que o sr. Leopoldo Schoe. o PSD inclina-se para o
.

quase que toda a safra do municipio paulista de dençao da humamdade. terreno ping, ex intendente e vereador Vitor Bramows-

Campinas ficou inutilizada. Desde então, os catei-
O exemr:>lo dessa b��- Deus .T�d.? Poderoso tambem o sr. Francisco kí. .

cultores e também os 6rgãos oficiais ficaram alar. d!id�, �u!11IIdade e eecrlfl- em �ua . Ißf�n�ta bondade Vigini, vereador em Gua-
mados e trataram de combater êsse inimigo do café.

CIO íuünttoe do ,Homem. e mlserlcorldla"ha-_de nos rámirim pela zona de
O prejuizo causado pela "broca do café" no

Deus, re.nova a .fe_de tod_a c�nceder um. coraçao forJe Luiz Alves, passaram a

Brasil tem sido muito grande. Não há dados se-
a humanidade crl.sta e revI-I

e braços vlgor�sosA
para dar seu apoío a UDN. F.abricação demaqui-

guros sôbre êste ponto, mas sabe-se -que sobe a gora-lhe o ammo e a _bater-nossepreslsofor.em -x-

bilhões de cruseíros. É verdade que atualmente,
certeza do advento de uf!! defeza de s�a �outrlDa, No dia 21 haverá im- nas texteis DO Brasil

por processos modernos como a aplicação de BHC, �undo, melhor tan!o eS�I- essa !uz que duml,!la t.odo portante reunião do di.
combate-se eficazmonte essa praga; todavia, oum- tJtu�1 como material. N�o o UDI,,:erso, que e gUIa. e retorio da UDN deJara- 'A Comissão de Desen

pre nos dizer que o combate terna-se sempre
serao as forças. d? etets- selveeêo, e pare que assim guä, devendo serem to- volvlmento Industrial a

dispendioso.. _

mo, �o materulhs�o e possamos s�mpre e cada madas medidas de gran. provou uma série de me-
-

Entre outras medidas que pOdem "ser usadas pagams!'"o, que hao�de v�z com mais fervor ,reli· de importancia, entre as dfdas a serem sugeridas
para evitar a entrada desta praga na' }noura ca- sobrepUjar essa fé. e e ...�a gl�s� comemorar as fesf�s quais a escol,ha dos de- ao governo para estimu

feeira dêsle Estado, pOdemos recomendar as se-
certeza de um� eXlsfencl� cristas,. como, a de hOle legados a convenção do ta .. a industria de maqui

guintes: .' .

..

. me;lhor -:. mais huma�a, quea�slßalaa passagem do Partido em Florianopolis nas de fiação do Brasil.
la) - Usar sementes para semeadura .s6menfe, das Cristo nao morre.u em vao, ·Dommgo de Pascoa. e fixaç�o da data da Motivou tais estudos o

que o IBO e a Seoretaria' da Agricultura
-

convenção munioipal pa- oferecimento ,da firma Lo-
do Estado....distr.ibuirem ou autori�arem a .

'_
.

J
__ '

•

_

.

!"a· E!J_ejç&ô dos .�candida- weil rso�ps _

de Chic�o.
distribuição: - S' O t d· 1

_

;( ·1
' . l08. a v�rea.dores. para inst�Jlar no Bl'asil

2a) � Os lavrado��s não devem nunc!lleva� semen- era Bcra a o a . u8 aio O novo ... -x- I gr�nde rnd�stria de ma-

.tes benefICIadas ou em casqumha, vmdas d.

I'
. . . .

p.
O PTB de Jaraguà� se-<tqulDas textets.

outros Estados, para suas propriedades; II ariD mlOllO no II'S '

3a) - Os proprietários de torrefação não devem ad-
--------------------

. quirir café broqueado de outros Estados,
.

pois do contrário poderão facilitar a entra· Vargas deverá procurar o meio termo
da da praga:

4a) - Os Javradores nunca devem usar sacos que
vieram com café de outros Estados, para
tranlilportar sementes de café;

5a) - Não .amontoar o café colhido� O amontoa
mento da um inicio de fermentação, que
além de prejUdicar o gôsto da l5ébida ain
da faz, devido o aumento da temperatura,
oom que as fêmeas da- "broca" saiam dos
frutos e se dirijam áos cafeeiros, aumen

tando a infestação;
6a) - Deve ser feito o repa-sse. O repasse é feito

depois da colheita e consiste em se colher
os frutos que ficaram no cafeeiro e pegar
do chão os frutos caidos:

7a) - Caso seja constatada a incidência da "broca"
em qualquer lugar da zona cafeeira catari�
nense, avisar imedhltamente o Escritório
do IBC, em Florianópolis, para que sejam
tomadas ãs necessáriás providências para
se combater a praga e não deixa-la se alas-
trar.

.

INSTITUTO BRASILEIRO
Sementes, Selecionadas

Dir. Municipal de Jaraguá do Sul

Conlinuàm os

trabalhél-j
mínimo.

dores falando aos jornais . .Durante o resto do mês
manifestandO'-se eonfra o em curso Getúlio recebe-
salário minimo fixado pa· rá os resultados dos es- Impostos de 1954
ra esta capim!. tudos feUos pelo Ministé- Torna-se público que se acha em recolhi-.

Diversos' rio da Fazenda, o· qual, .. .

dirigentes- de Sindicatos aliás, já está examinando men�o na Tesouraria MUDlclpal, a segunda q�o�a
manifestaram-se contra a o parecer· dado pelo Con- ,dos Impo�tos e taxas lançada� para o exer.clclo
medida, nas bases adota- selho Nacional de Econo-

de 1954 a que se refere o Artigo 87 da Lei No.

das, afirmando que os mia.
79 de 22 de. Dezembro de. 1950. . _ .

novos níveis não atendem Nos meios oficiais ad- ComuDlc�-se ?u}rosslm q'.le- o nao· cumprl-

ás reais necessidades dos mite-se que Osvaldo Ara- m�?�o desta dlsposlçao até ? dia 30 �o c�rrente,
trabâlhadores. Alegam que nba acompanhará o pen- �uJelta o devedor ao aãrésClmo de 10 �o (D�Z POR

o preço das mercadorias, samento do Conselho, vENTO)l nos pagamentos efetuados posterlOrmen-

vestuário, habitação e cal- dando margelll assim, a
te á data supra.

. . .

çado continua a subir, que Getúlio procure omeio Departamento da Fazenda Mun�CIpal, a�rIl de 1964

sobre ja ser bastante ele- termo entre a� propostas
ass.·- ArcádlO Fr. Fischer

vado. dos Ministérios do Tra- DIRETOR

RIO, 14 (MERID.) - O balho e da Fazenda. Se- .;====;====;================;=.=

presidente Vargas_ deverá ria prova\'elmente elevado
assinar no dia primeiro de para 1.800 cruzeiros o nível
maio as propostas para os correspondente ao Rio e

--------------------,- novos níveis do salário S. Paulo.

EDIT-AL
Prefeitura Municipal de Jaraguá el. Sul ..

Nove de Julho Será construido

UNIÃO DEMOCRATICA -NACIONAL
--------------------�--------..------

Será recostituida uma outro submarino A cura da úlcera
.

Pio XII já esta
autêntica Bandeira - atômioo

gástrica .

trabalhaado
A data de 9 de julho A Marinha dos Es-

será comemorada cOJp fes- tadol Unidos informa qu� A substanoia denomi
tejos exepciollais. Alêm dará inicio, no proximo nada Exul, que -cura

da vasta programação ci' ano, á construção do seu completamente as ulceras
vica estabelecida pela As- terceiro submarino atô- num prazo de dez a trino.
socciação das Emissoras mico. O primeiro sub- ta dias, estará no merca

de S. Paulo, o senador As- marino atômico, o '«Nau- do mundial dentro
-

de
sis Ohateaubriand, atra· tilus», foi lançado em de- dois a tres meses. Isto
vés do cDiario de São zembro último. O segun- foi o que informou a firo
Paulo» e a cRevista Cru' do, o «sea WOlb, está ma norte americana
zeiro:t, teve ,a idéia de atualmente em constru- Torktown Prodl1cts Cor-
reconstituiruma autêntica ção nos estaleiros de poration, que obteve do ,

.

Bandeira, simbolo histo- Groton, em Connecticurt cientista' dinamarqu'es
rico do pioneirismo da potências: Diz a seguir Hondrick Harn, autoriza
gente de São Paulo. Essa que as declarações em ção para distribuiQão do
Bandeira sairá de Porto contrário de Foster Dul- Exul em todo o mundo,
Feliz inteiramenta a cara· les;· secretário de Estado O Exul sBrá fabricado,
ter, revivendo os usos e norte-americano, contra- entretanto, na Dinamarca,
costumes dôs bandeiran- dizem os fatos univer- onde nasceu o descobri-
tes, no dia 9 julho. salmente sabidos. dor da subs_tancia.

São convidados os membros do Direto
.rio Municipal, para uma reunião, as 20 horas
do dia 21 do corrente, na séde social, afim
de deliberarem sobre assuntos de grande in
teresse do partido. Para essa reunião ficam
-tambem convidados os vereadores eleitospe-

O Papa Pio XII dedicou la legenda, da UDN. '

algum tempo á preparação Jaraguá do Sul, 8 de Abril de 1954
da homilia que pronunciará Arlur MUller
no dia 29 (je maio, na ce· II Presidenle IIrimonia de santificação do

_Papa Pio X. O Santo Pa� '!=-=====�=============

dre lstá. recuperando as O t
.

d 15 d·forças perdidas durante en ro e las o novo
sua .Ionga e penosa en- convenio com a Argentina(ermldade.

ATEN�A,O!
VENDE·SE ou troêa·se

por casa ou terreno um

caminhão.
Informações á Rua Pres

Bpitácio Pess.ôa. 491, em

Jaraguá do SuL

RIO - Segundo Barboc
sa da Silva, chefe da Di
visão Economica do Ita
mariti, dentro de 16 dias
estarão ultimadas as ne

gociações para assinatu
ra do novo convenio com

a �rgentina para a im
portação de trigo. Reve-

Ion a segui} Barbosa da
Silva que o Banco do
Brasil concordou afinal
em pagar a08 banariicul·
tores paulista a bonifi
cação sobre as bananas

exportadas para a Ar.

gentina.

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Nos abaixo assinados,
residentes em Ribeirão Depois da conquista do
Humberto e Benjamin Campeonoto da 2a. Díví-

•

Ficam convocados os membros do Conselho Constant-Distrito de Mas. são pelo 15 de novembro,
Delíberauvo do Clube Atlético B'aependi pára uma saranduba, pelo presen- pretende abandonar o

Reunião Extraordinária, a realísar-se as 20 horas, te proibimos terminante. Futebol o Centro Médio
de 3 de Maio de 1954, na séde social, afim de mente a entrada de pes- Langer, dedicando-se so-

discutirem é votarem os assuntos' seguíntes: soas estranhas em nos mente ao Punhobol para

1 _ Reforma dos Estatutos sas propriedades, afim não enferrujar de todo,. ARTUR MULLER

2 _ Eleição dos membros diretores do C. D. de caçar e pescar, não Breve teremos na Pra- Preíeíro Municipal

3 - Assuntos geraís do Clube. nos responsabilizamos ça do D. Pedro o tão es-
f1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::)1

Jaraguá do Sul, 8 de Abril de 1954. pelo que possa aoonte parado Campo de Bas-
'I II

A t M"]] Presíd t Interí d C D oer quet, e pelo que dizem il·lli 'C='
TIJ) tI1\ �, J (()) 11» ,16 W IE TI»

="1 .:i::••i.r ur u er -
.

resr en e n ermo o . . E� verdade firmamo vai, ser iluminado, esfor-
=

l[ \UI U) 10) II �
"Raimundo Emmendoerfer - Secretário; nos abaixo. ço dos incansaveis des- i! II

Distrito de Massaran· portistas Gustavo e Too- RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 u

duba, ó de Abril de 1954 baldo, JARAGui DO SUL STA. CATARINA
.

II
Adolfo Borchardt ii

Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii
Theodoro Rüdíger "

b I ii
FRACOS E ANàMICOS I com ustíve e acessórios. ..

,
, Otto Rüdiger i.i.Tomem I Lubrificação-carga de Baterias ele.

Emíllo Burchardt VINHO CREOSOTADO ii
Casemiro Grabowski •• S I L V E I R A • • CONSÊRTO - RBPORMA B RBTIPICAÇÃO DB AUTO- . ii

Erwino Rüdiger ..... _ ..... II MÓVBL B CAMINHÃO. "ii
Antonio Domasszak l-s-""

u
..... li II!Estefano Domasszak
Re.fri.d. I ii SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO iI

--------,- , I! . ii

-O-r-.-W-al-de-m--I'r-o-M-a�z-ur-ec-L-en-'" :::.� i ii", i, :::;0';:::-. I
�::::::::::::.:::::::::::=::o:::::=:::::::::=::::::=:::::::::::.'=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::,•.Ji

II bom dinheiro compranêo Ra ' ) (.):'I,,�I""lcençu

e.IA 81 ••'.1 FARMACIA NOVA
"

;

;-J.�",:����������J Dr. Fernando A. Springmann
Rua Mal. Floriano n. 152 � JARAGUÁ de ROBERTO M. HORST

C I d
.

d di' � que dispõe de maior sortimen-
linica gera mé ico - cirurgia e a u tos e cnanças to na praça e oferece seus artí-

- Parto!' Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas gos à preços vantajosos
Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá I- Ráios Intra.vermelhos e azuis.

- �.......�����

Ao 11FIU. SE APRESS"TA so s J
.MfÚMUIAS FO,RIIIJ>S, TA'S COMO: I

REUMAT!6t.t.O
E8CAÓFULAS OS Pálidos, Depauperados,

..............__ __ _ __ � _ '_........................ � f: � � � : : Esgotados, Magros, Mães
...:9-_

__ __._._-_._._._ -._.__._ __._.__

\_\... Ú"'L C.I A Ao 8 que Criam, Crianças, ra-,
n: "ii E c Z E M A 8 quíticas, receberão a to-

.;,��",: Dr. Arquimedes· Dantas .:!i...! �!: � � �: niíicação geral do orga-
MA,. C H A 8 nismo com. o

" aUa Mare!a� :'�o�oAd��.eca, 437 II 'g!�!l���ri I §alDlguucJwl I c:_�:_:::_.�-�:_:�_:_::=::�
11. Jaragml do Sol. Santa Catarl.a 11 '-"-'.'. -llr;·R;;·�·co·--ii;·····oi:;R�·;

..

ll
...�
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!!II! _!@I8Ii@B�8881B1:fia!V88@BIIiB__

1
ii ... Ii

::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::====:::=i: !! Procura se: Para trabalhar em Oanoí- ii

ß COMfRCIBllIOß ADVOCACIA. COlfTABILI- !i nhas - Sta. Oatarina uma pessoa com pra- !i
A V I S O ---,-----.

- DADE - SEIJ'DIlOS ii tíca na fabricação de telhas francesas, bem ii
B. Mal. Deodoro, 210 • Cx. 19 • Tel. 34 - Jaraguá do S111 ii como nos serviços de forno, podendo ser II

I
ii com familia, considerando existir casa a dis- ii

Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com- ii posição dos interessados. Mais informações li
plera assistência. técnica contábil, jurídica e ii com o Sr. Alfredo Kindler á rua Senador Xa- lifiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi- -

ii vier da Silva 320 - Curitiba. li
ços comerciais em geral, -:::::::::::::!:::::::::::::::::::::::;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::YCorretores da ç. Nac. eguros «IpiraDgb operan-
do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden- '�.

&ii UI iiiIí III'���a5t. NI 'Ei lU - IUII - IbAoIl Ei IUI-

.al_II'_"'�tes Pessoais. Transportes, Automóveis, Res- -Farrnacia Central
,

� --- ponsabílldede, Civil e Fidelidade.

I
•
."

,", -----
' Drogas, - nacionais, e .esrrangeíras, encontra-se,

Eugênia Vitor Schmückel • economista e contador. a disposição -do, distinto público, apresentando �
�(� _ .

. I CIRURGIÃO DBNTISTA I _

'�8!!lI8Iê&�@I!!I@8a!V08JI!iI!BzIllB8I8@i1il888@BS88811!!B serviço criterioso e Preços Módicos �
��� Consultório ao lado da Prefeitura !"Iunicipal" _1'E!! _'.I_;Iiiii '"_II._ _III_. ,-,.,-"

I�: Modeq�;��ei'���ll�L��i�Rdi:llinco
O

LOMBRiGÜEIßf SilNANHCÔnÂ
, MAlVDA - das 8 àe 12

T Vermitugo suave e de prontoARDE - Atende com horas Marcadas efeito" Dispensa purgante e dieta!

f NOITE - Terças e Quintas das 8 às 10 SERV.E PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA 'ME 1

-

o n. ,2, 3 e 4

OO��� Proteja a, saúde de seus tilbos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinbeiro em

F:::::::::::::d:::;::::::::=:;::�::::::::::::::::,:;:::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::::::::::�\ ,lemédios )

ii g Compre hoje mesmo uma 1QMBRIGUEIRA

II AU TO JARAGUÁ S. A. II MINAlfCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

ii Oficina :e:;::::' O�Od;:S::1 Texaco fi - J O I N V I L L E -

ii Serviço FORD Autorisado II
:i

- ii
ii Consertos e Reformas a preços razoáveis ii
ii executados por pessoal competente II
ii II

II
-----

ii
H Solda Elétrica e á Oxigênio li

\ iI Combustivel e Lubrificantes .Ii�\
_ __ _ _ ,.__ _._ __ __ _ __b� _._ ••••••__ •••••••••_ •••••••••_._ •••••••••_ •••••••••_ •••_._._ ••••_.__ •••••••••_ ••fIiIT

JORREIO DO POVO

Clube Atletico Baependi
Conselho Deliberativo

.

"Convocação

,elinica de Olhos - Ouvidos Nariz e Garganla do

........11•••11l
MODBRNA E PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

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

.

{(:::;.;;::::::::::::::::::::::�::::::::;;;;:�••-.�:::::: ::::=.�::::::::.::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::.i::\\

!! IA.II.C."• .,45le.UII--
::

::

n
,:

n Medicamentos e Perfumarias
.. Simbolo de Honestidade !.'!.!! Confiança e- Presteza
ii A que melhor lhe atende ii
II e pelos menores preços !!
�::::::::::::::::::::::::::::..-:::::::!::::::::::::�::::.:::::::::::::;::::::::::::..:=:::::::::::::::::::::::::::ti

- JARAGUÁ no SUL -

Aviso, ao público em geral, que desta data
em diante não mais me responsabilizarei pelas
compras ou dividas. que" a sra. Emma Badtke even
tualmente fizer em meu nome.

Rio dos Hungaros, 8/4/t 954
Augusto Radtke

- DOMINGO DIA 18-4-1954

Corupá nos

Esportes A r t u r M ü I I e r, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, no uso das suas atrlbulções, r e s o I v e:

.Coneeder exoneração a CECILIA P. MAR
QUARDT, ocupante do cargo do Professôr Padrão
K, do Quadro Ilnico do Muníclpio, a contar de 18
do coerente.

. Registre-se e" Cumpra-se
Prefeitura Munlclpal de Jaraguá do Sul em 8 de

Abril de t 954.

PORTARIA Nr. 26Proibição

II S!E 1D1:es: I I ES! UI :::s I I E!'! lal SiE Idl &serl @$I III e3' 1111 iiSí III � UI !8 II

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

Cliniea Médiea - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi
tácio Pessôa n. 206 t9x'residencia do" dr.
Alvaro Batalha). \

Consulsas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18' hs.

�����[��L
CONTÉ_M

EXCELENTES
-

ELEMEN:rO� TON!COS

Flisforo, Cálcio, Arseniato' I,====""""'���������������I

e' Vanadato de s li d i o ! Dr. Francisco Antonio Piccione
rODlCO dos, convalesllentes i '

:�.:IlI::1�DJli:CO

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

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as t2 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

- Atende chamados. de dia e a noite -

Dr. -Murillo Barreto" de Azevedo
I ADVOOADO I

Escrtrórlo no prédio (Dente Schiecher)
Avenida Getulio Vargas N. 26

laraguá do Sul

PARA

E C Z E M" A 5,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,.
fRIEIR,AS,
ESPINH.AS,· ETC.

�..�============�'

s-e 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-
108 melhores preços.

2
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. � 00 Celso Branco, O�Ata da �Reunião Ordinária de 16-3-54 r@ Com 20 cursos de aperfeiçoamento @j' ' Despachante Aduaneiro
�

,

..

�
e especialização em Cirurgia Geral

�
.

.

Aos dezesels dlas do mês de março de mil
••

'

'

.

d
'

I'. A

). • MatrIZ: �ua.Bablt')nga, 23 , ':ilial: Praça ���eral Osô-
novecentos e clncoenta e quatro, pelas sete horas, e Enf�rmI�ade e.Senhoras � can?er ,

" Edrf. propno . Telefone, no! 115 . Edlflclo .�anta
na sala do Forum do edellcí d P fett M·· 'no RIO de Janeiro Buenos-AIres ' ,213 t· Gx.: P., 35 • End. Juha•. Apart. prõprío, 32 O' ',' .

O a re et ura UDlCI-

�
,

• •

'�
Tel. «Brancos Telefone, ,4173

pai de J.arag�a �� Sul, reunidos os srns.: Ney Fran •• Alemanha, Austria e Buíça • • S. Francisco do Sul - S.C. Curitiba Paraná

�
co, Mano Nlcolini, Alfredo Lengen Otaviano Tissi, c,

,"
'

��r������::�:���:�!��O�:��d:;�:�::�f.·r�:���; In=R===F='HiEFi�R=1 �. �:::: IO::-O:�==;':: :a::
. :��:&��jH:�y�dr:��i����::��:!:���:I:���: I�··,=",===":,=,,,,:=,=,,,,,=====,=��,","",==.=,=,I�· O ��:�i!!�::c�:���:���ç:��r.?���:��::���f�� O
passou a ser aeslnada pela Mesa. ,Ä seguir o sr. •• Diretor Operador e Radioloaista •. O e técnicos. OPresidente ordenou ao sr. 1°. secretário a leitura do H

.'.
'd 1\lr f

o

'f' O O'Expediente que constou do s�gu, lnre: Telegrama re-I
do ...ospItal. e .lUa ra, em magm 1-

�
Dispõe de páteos para depósuo de medelra

cebido de, Ploríanopolls; um, R,adiogram,a, expedido'
• co e.stabeleClmento, bem apare.lha- ••

O
junto ao quadro da estação e nos trapiches

�d I d I I de embarque da Conta Qa Cruz, bem como
ao,"sr. Governador do Estado; Ofs, expedidos nrs.: _ o, In O panorama e exe ente cuma,

-_ armazem para depósito de mercadoríes em ge- ,

14 e 15; Oficio nr. 90 do Executivo Municipal en- ;' Preço de consulta Cr$ 50,00., � � ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.
caminhando o projeto-lei (nr. 8) "Autorísa a receber • • 'ALTA CIRURG�A: .

.
• •

/

por doação ,gr,iHuita uma área de terras pare cons- operações para úlcera gastroduodenal, v�- Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras Otrução de prédio escolar". O aludtdo proleto-Iel foi, � sícula biliar, rim, bexiga, próstata, papo, � Mercadorias para o exterior do Brasil e

pelo sr, Presidente enviado a Comissão de Legisla- (@ ütero, 'câncer do seio etc.; (@ O Localidalles ,Brasileiras O
ção e Justiça; Um req\uerimento (nr. 2) do sr. Hllé-.

�
PEQUENA CIRURGIA: Apendicite,

� �
_

.

�rio Barato, solicitando isenção de impostos. Consí- • • hérnia trompa, ovärío, varizes, úlceras va- ••

, O
Tradição ue mais de 20 anos, de serviços constantes, Oderando objeto de deliberação o sr. Presidente en- ricosas das pernas, hemorroides ínternas às maiores firmas do E.tado e dos estados vistnhes.

caminhou' o requerimento a Comissão 'de Legislação �
e externas, etc.

I �c:::::::::- 'c:::::::as
e Justiça; Um parecer da Comissão de Finanças, E- • • Dr. Kiefer opera por processos mo- • (i-===-====c::::;::.c:::::�c::::::-�c:::=o�

conomia, Orçamento e Contas do Municipio, refe- dernos, precisos e aperfeiçoados, com ins- ,

'

- . - -" . . :::�..

rente ao balancete da Prefeifura Municipal d,O mês � trumen tal que recentemente trouxe da � A LUG A SE'
'

de Dezembro do ano Ille 1953. Posto, em discussão � Alemanha. @j
-

e votação foi o requerimento aprovado unanimamen-

�
Residencia e Consultas sob controle de Laboratório própriO

�
-.

á EI- t'
.

250te; Um oílcíoctrculer nr. l/54 de Ibirama; Of.. círcu- • • " ••
: o armazém SIto rua isa S em nr.

lar de Camburlü, Of-clrcular l/54 de Videira; Of.
Das 2 as 6 da tarde em RIO NEGRO 'Tratar na gerência do Banco INCO

circular de Tij.ucas� Oficio d€ Taió; Oficio de Cem- @1®i..®�®i..®�(@.i.®�®i..®�� ..��:.. t::í!.Klí>8:���8:3t::í!I$@:���
� pos Novos; Ninguém tez uso da palavra. Prosse-

....: ..

guindo oe trabalhos passou-sé a discussão da Or- • •
-----------

dem do Dia: Poi aprovado unanimamente, em 2a. M' I LU'O ES I

discussão, o projeto de lei nr, 3; Em la. discussão, M U O' A S Cálçadosdepois de devidamente discutidos e aprovados os

pareceres das Conilssões a que foram encaminha
dos, toram aprovados unanlrnamente os proletoe-lels
nrs.: quarto, cinco. seís e sete (4, 5, 6 e 7). A Indi
cação nr. 1 foi aprovada em la. discussão, depois Fl'utiferas e
de lido, discutido e aprovado o parecer, favorável,
da Comissão de. Legislação e Justiça. Nada meís he- Ornamentais
vendo a tratar, o sr. Presidente marcou pare a pré
xima sessão o dia 23 do corrente com a seguinte
Ordem do Día: 3a. discussão do projeto-lei nr. 3;
2a. discussão dos projetos de leis nrs.: 4, 5, 6 e

sete; 2a. discussão da lndlcação nr. 1; ta. discussão
do projeto-lei nr. 8 e la. discussão do Requerimen
to nr. 2. Findo o que foi encerrada a sessão a qual
,faltaram os sors.: Kurt Herbert Hilbrecht, Willy Ger
nano Gessner, Alvim Seidel, Frederico Curt Alberto
Vasel e Adolfo Antonio Emmendoerfer.

Camara Municipal

\

Santa Catarina

OI PESSOAS Tb USADO COM
BOM RESULTADO O POPUW

OEPURATIVO

,/

ELIXIR 914�
• stfWS A1'� 'DH 8 I88AIIS.

,

fd'st:"r-os'( Azia, VOlD'iltios',
p�ctdos, ,t n doi s-g e,..s't-Q e s,

:':>eçam Catálo- 'C()<�ica:s tfo Fi gd-da.
-

go Hustràdo (;a-Z-6, Qi.g�$'t,ões Penósds,
I

Leopoldo Seidel Dôres no Esfomago, Mdo

r."-"-"�"-"-"-"-"-''''''''''''''-P.-''---''_I''' C
- I J'-I"li,tO'i Ret.e�ç�o de BWs.

I'
..�e;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i:liii_ii�i;iiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;.i"""'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili_,;iiiiiiiiiiiiiiii_,:!! o-rupa --' .........

--� �
.

------
.

III D"" Renato ··'I"al"'.. III. " Venéle�se em toda part�� j

ß
.' .

d
•.. ,.-. .,.,.. "'. -. miOu preCIsa e uma

�I M ]É D I C O III�Ri=!i=!';!!-=i=:=:=m!il!iiE!!=i,i=ii=:::;i=�!� um b�m br�::;�i���i� �� Maclil��ãs?�a���!��:
III CLlNlCA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS I� II 1- Foto Piazera ---. 'I helje mesmo consulta� os e -ou,tros tipos pelos m�-

1'1·1' DE SENHORAS - PARTOS' 'irlill '

-� IJ. preços s�m compromISSO l�ores.weços '9.S. pode-
.

. H ::. Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 _ Jaraguá do Sul .III na CA-Ei A- ,R E � L em

I ra. verIfICar sem compro-

iii' .

ULTRA-SOM
,-

Tratamento moderno e efl-

,'ii I� Defronte á G· á i Sã L·' -I'li
Jaraguâ do Sul. ,mISSO, na CASA REAL.

'� CIente, -pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e q I'"
o In s o o UIZ

U

'Iii InflamaQ..ões: Dores reumáticas. artrites,

lum-I'il I i' P � B 1- C On �agos, n�vralgiae, .ciática. Abc,e�sos, fllrú�culos, � 'RI FotografIas \ em geral - Filmes de . � ..
IllDfla�aQaO dos seIo�, dos ova�lOs, d� prostata. IIII marcas e tamdnhos

vanas

II!I'
'

-

,

•. Afecçoes da pel�, flJtulas, var�zes e ulceras. re- •• ••
_ x- I "

, '

I
beldes. Asma, afecçoes do estomago, etc.... III UI T

'

d'
. -

Ih f
' . Die Zahn"asta deut ehe F l-.. IMASSAGENS ELÉTRICAS _ Tratamento ... I!. ,:_m a ,lsposlçaÇ> apare os otograflcos, �Ie. .. S r Orme

das Paralisias co� reativação das funções m �I maes (tV�IGTLÄNDER» e outros de otlma ...
II===========�=======�I

musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun- iii ( qu�hdade -

. c�m ",mtes azul�d�s. Ici_?nal' �os �úsculos em geral" da bexiga, or- � � Veja a exposlç�o :em compromIsso., A.poiheke "8C b,U 1z"
I ��;1�g��,I�0;À�tc�

..

DIATERMIA _ ELETR�- 111;;1:1
.

Dispondo do m�lhor equipamento, I'i
'

Iii CIRURGIA - ELETRÓ-COAGULAÇÁO m· pode atender a todo e qua.lquer .i, JARA.GUA DO SUL
!I " chamado fora do gabmete. :Jlit BANHOS DE LUZ - Raios uItra-violeta e -

'
,

-'

,

I infra-vermelho... ' , m :z:I!E!i!!llliII!!liii!iEllE!!!ii!!!i!!!!!!!!!!!il!!!!!!!:i!!li!!!:C::=!I!!!iE! MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN.

I CONSULTÓRIO - R u a 'dos Bomheiros

I(Jardim Lauro Muel,ler) esq. Rua 9 de Mar<"o IMPUREZAS DO SANGUE? pas Symbol der Rechtschaffenheit; des
v TOSSES' BRONQUITES'

I das 9 ás 12, e das 3 ás 6 horas Vértrauens und d�r Dienstbarkeit, die Sie
RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras,350 fLIXIR Df I06UfiHA IlHHD tRfOSOUnO am besten zu den geringsten Preisen bedient.

m FODe 305 - J OINVILLE - S. C. ,(SILVEIRA) I

.�! I!!!i!!= 4 I U Je ii -AUX. TRAT. SIFIUS GRANDE TON''''''
11====================11

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiselros, Macl
eiras, Iaboríca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

AS PILLULAS DO
�ABBADE MOSS
tÃO �NFALLIVEIS

Nd Prisão de Ventre
e nas molestias do
..fICADO ..

!

, ESlOMAGO
(� 'INTESTINOS

são os melhores �

- mais baratos -

Produtos da:

o Pt...... Baoo. o Coraoa.. •
....meco. oe Pul....... • P...
Produ. Dor.. nosOuoe..........
lismo. Cepa"'" Queda do Çabe-
.. ARemi., • Abortos. �

Cemsulta om� T:
eeome o popula' depurauvo

/

Indústria lIe t:alçados
Gosch Irmãos S,A.

Caixa Postal, 11 ELIXI.R 914(ass.) NI;Y FRANCO
MARIO NICOLlNI
ALFRBDO LANGER

- Jaraguá 'do Sul -

InofeRGiVo ....rcam.mo. Airada.
.., comu um I�r. Aprovado co.

,"o auxiliar no trate.mento da SI.
FILIS. REUMAl'tSMO da mes

ma oricem. peto O. N S. P.

•

r������@'���@Y"�� R

fi:::':::'�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'=::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::.::::::\\
� Tosse, Asma, Dto';quite, Rouquidão, e Resiriados -� li Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. li
{@ TODAS AS MOLÉSTIAs DO flPflRUHD RfSPlftfllÓRIO � II :M:A�RJ[Z= JOINVILLE II
� E�contram alivio imediato com o uso do � =: Para a nóssa distinta tregnezia mantemos em estoque: ::

{@.;_�.. ,.

I n C O ,m p a.: r á v � 1,,@j·I.-·' I!!.::I::::" ro!açã�,mle I:n�a97cHP�le;:rade22�/:��esV.D��/6:ai�i�o��t�p�e;��H�S a�� ��t��!.:.i':::·:'ji.� ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS

POllnr I d Doglon P I I PARA O LAR. Sortimento compléto e var-iado de LUSTRES, CASTICAIS LO·

I -= ii I! L I! O I!IßI! III �:.e ��rç��������e�' ����.AL ELETRICO em geral para in,';l,çõe< de ii
� O PEITORALMAI§ tJONIiE(jIDO NO BRASIL I

ii. A-_ nossa seçao de mstalaçoes atendera com preste�a e qualquer pedIdo de ii
�

, � ii IDstalaçao de luz e força. li
�t;:\Ift\! lã\t;;\!�!�fii\:Iã\�!ta\M\:n\\1ft\: ta\1ft\!1&\fA\!ta\1a\! ta\1ft\ !tft\�tta\�� •• :,
2'91�������������a \.':-•..••...•••••••.......•.••...•••_ .••...•....•••••.•..•....•...••.••••••••..•...••..•.•.•.....•....•........•••_•.•....•._•••......•.••........•.......•.•..•••.•........•.••.!;1 _••••••••••_ ••••••••••••••• �•••••••••_ _ ••_ _ ••••••••••••••- .
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um pedido da fábria
de papel de �tajai.
Rio, 6 - ° Conselho' da
SUMOC examinou o pro-

RIO, 8- O Tribunal Fe- -ce�so da companhia t:'a:
deral de Recursos acaba brlca de Papel de Itaieí,
dê negar unanlmamenre que pleitea a

_
importação,

três mandados de segú- a�. cambio oficial, de D?a
rança lrnpetrados por pro- quma, para uma Fabrica

príerértos de automóveis de Soda e �Iorc, no valor

centra
.
o pagamento de de_ 163 D?II dol.ares ale

contribuições pare Petró- maes. Apos vanos de�a
polis. Entendeu aquele trt- res, resolyeu-se �ncamm
bunal em sua decisão que her o pedido a Cífer, pare
a lei que instituiu a refe- exame.

rida cobrança é constituo --------,

cional.

Aniversàrios: Faz anos ho- sabão de Hílárío Barato;
je o sr. Caetano Ríbeíro. Em pdmeira discussão De Ordem do -Snr. Prefeito Municipal, faço
Na mesma data a sra. isenção do imposto de público que até o dia 31 de Maio do oorrente ano,
Wanda Z. MoeIler, espe- exploração agricula de todos os proprietários ou. ocupantes de , terrenos
sa do sr. Guilherme Moel- JovitaNiquelatti; Deu en- são obrigados de acôrdo com o Art. 20 § 10 .: e 2".. ,
ler, comerciante em trada um requerimento da Lei nr. 18, de 26 de Maio de 1948, a:

Tres Rios do Norte. pedindo isenção de tm- 1. - Roçar as testadas das vias públicas Muni-
Amanhã o sr. Rodolfo posto de licença para-um cipais na distância mínima -de 15 metros em am-

Rech. caminhão pertencente ao bos os lados;
.

.

. Dia 20 o sr. Alfredo Hospital São José e tam-
-

2. - limpar e carpir as valetas, drenos sargetas,
-

Esteve quinta-feira p. p.,
Keiser, índustríal nesta bem o qUA concede doa- córregos e ribeirões, afim de darem escoam�nto, _

-

E "em nossa redação o sr.
cidade..

.

ção gratuita do tereno pa- às águas; .

.

rmao x,peranclo
I
Narbal Villela, que aqui

Dia 22 o sr. Alfredo ra jazigo perpetuo das' 3 .• ':' derrubar as árvores frutíferas uma vêz
. veio a serviço do víbran-

Sêhwartz, escrivão da vitimas da exoplosão da que prejudiquem a projeção do -sölnas estradas e Dia 22 _do corrt!nte,. o te -"A- Gazeta", de FIo-_
Coletoria Federal, nesta fabrica de polvora. ruas.

,

revdo. Irmao �xupera�clo, rianopolis, de proprieda-
-

cidade.
-

.' 4. - podar as cêrcas vivas, numa altura mäxi- da �ongregaçao .MarIsta, de dos n08SOS prezados
, Dia 28 a menina So- '!ansferencIB,. de Professores. ma de 1, 50- metros;

" . festele .!>o�as de díamante, amigos Martinho e Jairo
Dia Maria, filha do sr. F?I transferld� ?� Escola 5. - lançar no mesmo dia, os detritos e vege- como .Irmao daquel� be- Callado.
Faustino Rubini, restden. R�O da LUZI-IVItonaf para tais da limpesa, para dentro de seus terrenos numa nernertta congregaçao. ,_. _

te em JoinviHe. Na mes- RIO da Luz ,a pro esso-_ distância nunca inferior a 2 metros. Tambem pera nos ja ra-
ma data 'o jovem Ma- ra Maria dos Santos, sen- 6. - Os detritos da limpesa das ruas poderão gu�enses, essa �ata não Incendio em Caçador
río Tomelin, filho de sr. �o !l0meado para sub�- ser removidos pelos caminhões da P,refeitura quan- deixa de ser ,fest�va, por-

Augusto Tomelin. Dia 24 títuí-la o professor Mãrlo do solicitado. '.

'. .. que o .rev�o. Jrmao Exu- CAÇADOR - Dia 13 a

$'rta. Otilia Sehmítt, filha Mell�. .'. ..... A metragem fixa de 600 metrps por lot.e, sen- �eranclO e u�. �enem�- cidade foi despertada
dosr.Arnoldo L. Schimitt,

. FOI conce�l�a exone- do, que a Prefeitura Municipal subvencionará por rtto �es�e mUDlc.lplO, "OIS com um incendio de
industritral em Estrada ração a CeCIlIa P. Mar-_ metro exedente, com déz oentavos. quando de um conrrtbulu �al.losamente grand�s proporções, que
Jaraguã. quardtdo cargo depr?fe�- lado, e vinte centavos, quando em ambos os lados. quand? !.'rovmc�al,1 para_a destruíu completo o ma-

A todos os aníversarí- s�ra da escola de Rlbel-. Os infratores das disposições acima' serão co�slruçao doOtnasto Sao ior moinho de trigo da'
antes os cumprímentoado rao Jara�ac.a _e nomeado multados na importância de Cr$ 30,00 á 100,00. LUIZ. -. •

América do Sul, 'perten-
Correio do Povo" em subsütuíção o profes- _. .

� . Por esse tnotlvo,«Correlo cente. ás Indústrial Ma-
u

Bor Nestor Pedri. Jaraguá do Sul, 1; de Abril de 1954 do
\

Povo» ,se solidarisa as festone
-C�l!Iara �unicipBI. Sob a

_ Anto�i� Pedri-Díretor do D. M. E.' R. festividades que nessa data Os p�ejüizOs são cal-
présídêncía do sr. Ney Suspençao .de Advoaado� Bmilie da Silva-Díretor do D. S. G. se reelísern em Curitiba, culados em mais de vín-
Franco e com a presen- Tendo

_em.f· �lsta alrePOre por tão auspiciosa data. te milhões de cruzeiros.
ça d.os veread,ores Curt 8eI�.ta9ao elta pe a

.

r.... ;':�.".", ••• :�.".....-::j..4.....4••�.....4.....�••
•
..
•
••·.,:<..•.......�ti.·..·.....�.·..•...... ..;·..·..·..·. .:x .'

Vasel, Alvino Seidel, Ma;;. dem dos Advoga?Qs do : F' -J •

d
\

S-' M.'
. ß --!""-��---------------

rio Nicolini Alfredo Estado de S. Catarllla o sr.. i esta e· ao ,- arcos �l
Langer, Gerh�rdtRoeder, dr. Juiz de DireitO d�sta : -

- 3
realisou-se mais uma ses.. Comarpa acaba de baIxar : Em Barra do Rio 'Cêrro, - �J8ão da Câmara Municipal. uma portarl$, susp��den.: :

. , . . . .
- :

Nessasessão foram ápro- do do seu ex.erclclo o
; - '. no dia 25 do corrente :.=vados as proposições 8e- bacharel dr .. PJ.lIamO 'Fer- .. Como de costume realizar-se ã a tradi- .

gujntes:
. .

reira do Am�ral, advoga- .cional fe�ta de: Sito Marcos, padroeiro da- i
Telegramapropostope- do em Jaraguá, até qu� quela Capela. :

lo sr Alvino Seidel soli- o mesmosatisfaço �s eXI- Haverã churrasco" bebidas, jagos etc. :
cita�do o pr08segulmen- genciasoaquela éntida- A festa serã animada pelo Jazz Felix Wolf i
to da Estrada Corupã- de.

� .'. I: ..' ,.., A todQS convida � Comissio .!
sao B�ntci" do Sul; Em Sub-delegado. - Foi nomea· .c..ft T..•••��.� � *.�*.., -c. i·.··�··*.."..l' ·,..ft·-.:,:.··.·"ic�
prI'mel'ra dl'scu"ão apro- do para exerce-r o cargo .. _ .._ _.:.._..;._ _.._ _,;__ �_ -

..y . ;:-_ __._----_._ __._•••_---_._ _ _
.

vação do projéto de lei de sub-delegado de Poli- ii.$'"
.' '.

-

'. .

, \:::11
concededo insenção de cia e.m Corupã, o sr. AI- iij' r: CERA DE ABELHAS=, ii

rimp08108�.de. Ir.d� Ir
'

I CÓMPRAM 1
'

,II
,

'

�� __

- III ..n IJTBlllUCION.lL LTD1. H

li!l ' .

Pu'h�'� '5\'. il II Rua Elisa Sle���;�:a (:;Si:!�S�e B. Mahnke) II
;.

.

.....�

:a:; � ii Jaraguá do Sul -:"- Santa Catarina fi
�-�> m�· ,- �

,... 'AI.IMEN1lCIA
� ·: _.uo _ n __ n_·.. · .._ · .._·I·{.

�AS .'

S z:6:S _ _ _ _ _ _-_ _ _- •

00
-- '... ..

� .

;.:.
FabricaÇão Esm_eI'ada

;.::.: .�����lf�����
II C(l)MÉ�JO E INOÚSTRIA m Serralheiro e Lanterneirom GERMANÔ STEIN S. A l3S

.1 TIl.';'�;;;'�;-2"� I Ma;R;V�ihelm �

�!Ill!lmlli!l!iilIil�ood Schlosser gesucht, welc:her auc:h Blechar,

miF!I!!!I!II�-bli-!li!E;�::::S, ::;aiii beiten an Karrosserien ausführen ,kan.
e res- MaleN!ialu.t::��äeiraN �����n����'
- CURAM-SE RAPID�ENTE C�M - ,.. f5 r-T .. ID:·::::�:::::l�J 111 ." I:ll��.

':':'
..

.'1
"Capsulas Antlsesonlcas II r$M@···· .. :�J J@:;'j��f J$ 'U: %; >-

Minancora" i li!�I" ::�::::::::::�::::::::. ,�: . ]i�i ··::�i;::. 1IIIh:�:::::11 I"l:::� �11!1!
_

Em Todas as' Boas :far·mácias. • I�

I·:t
.;::;:

I';:;::
:::::" ""::

mi É u� prod�to. dos Laboratórios .�1:rNANCORA I�,f .' I!J.,:I!!I�!i!:II,.II. !�/:: :/J'llltIIJI
- JOlnvllle - Sta. Catarma - I! 1 :t ": ::l :�:: :�f ":'::::::::;

, ._•.====.•__.!��IM!!INI!�IMiIINI!==-u-u-u=--.r�I::i - ���f; :�§��� f�f� ����� .::;;����
••• IJIIiIIIIIIIII••iiiiiiiiIiiiiii;;liIiIIiiiiiiiI.iiiiiiiiiiiliiiliiiliiiiiiii�.IIiiIiiiiil!I.�i_••_••_,._lliiiiiiiiiiiiiii••••

((» sabälo

Virgem Especialidade
da CllA� W'lEIlIEl llNID)l[J§'[lllAl co jOllIDlviHe

recomenda-se tanto para roupa fina -

como para roUpl!-:cornum.

,

C O R· R E I O O O p. O y O
ANO' XXXIV DOMINGO, 18 DB ABRIL DB 19M - N. 1788JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

L' O C A 1,5 Prfeitura Municipal de Jar3g�á do
EDITAL

Sul

<,
{

í

f Constitucional 8 _con
Iri�uicao poro o Pelro

�rds

Bolos
mais cl'escldos
--

Bolos

mois/ôfos
li

r---------------��

13olos
mais macios,

COIÍRA caSPA,
QUEDA DOS CA- �
BELOS E DEMAIS .

r

AfE_CCOES 00:,·1

'TPkl�O' (';.A-f'llAR
pÖR:-i����ÉNCj�

(Marca Registrada)

Será examinado

Narbal Villela

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
HO SORTEIO DE

,.

. Março '19-54'
··�'N" F' A
B!'A F
V�Z M

; [F�T Z_
arM EM
��. M�N F
�_�_L�_...

.\.�

Os portadores dos
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rão imediatamente
o capital garantido!

•

Escritório de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17

Sob.. - FLORIANÓPOLIS -

Agente emJaraguá do Sul
.

Edmundo Afonso Barba

SEDE SOCIAL!.
i

i i cua.'1IJANDEGA. 41-E50. QUITANDA
UdllJllo julacap)

1Il"O' DE JANEIRO

Um povo sem jornal vi
ve as escuras, a mer

cê dos mais espertos .

�6Ã� Y'RGt""•••
ESPEClALIDADE •

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


