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Vacinação antituberculosaA Posse do no,o Prefeito de Guaramirim Cartas e Consultas
, . E. "BABY"·Jaraguà: - As companhias de capitaliza-

Guaramírim (De um Correspondente) cão visam, em épocas normais, a economica po-
,

pular, seu funcionamento é autorizado por decreto,
-, Revestiu-se de grande Seguiu-se-lhe o sr. tem que manter reservas matemãtícas para ga-brilho e elevada signifi- Gerhard Meier, que fa- rantir os seus compromissos e todas elas são fiscali
cação a posse do Pre- lou em nome do sr. E- zadas pelo governo federal. Corretor ou age�tefeito Udenista, sr. Rudol- mílío Mahnke Jr. que funcionario não existe, mesmo porque os Iuncío
fo Jahn, eleito pela vonta- deixava o cargo de. Pre- narios públicos estão proibidos de exercer outros
de soberana do povo de feito, apresentou as di-

cargos ou empregos.- Genebra, _ A Organí- do analisados pelo EsGuaramirim. ficuldades com que luta- Mesmo assim, quando exercitadas tais atíví- zação Mundial da Saúde critório de Pesquisas daAo ato compareceu, ra o ex-prefeito no re- dades, elas são nocivas a coletividade e á classe, acaba de colocar à dís- OMS.não obstante as chuvas, cem-criado municipio, e pois, alem de receberem a sua função pública posição dos tisiólogos e A Campanha Internainvulgar massa popular, relatou os empreendi- com recursos que o Estado cobra da população sanitaristas um registro cional contra a Tubere destacamos a presença mentos iniciados na ges- atraves de impostos e taxas, cm geral, sonegam permanente, jamais rea- culose teve origem numados elementos mais re- tão que se findava, anun- no imposto de Renda, a renda "extra" recebida, lisado, da maior campa- aliança formada, poucopresentatívos do muní- ciando também a exís- não pagam ao Municipio o imposto dessa proíís- nha, até agora empreen- depois da II Gerra Muncipio, bem como do sr. tencia de uma dívida que são e, não estando legitimamente ligados a clas�e, didá, de vacinação oon- dial, entre a Cruz VerPe. Matias Stein, DD. ficava para a nova ad- deixam de pagar o imposto Sindical, tendo, pois, tra a tuberculose. Os re- melha Dinamarquesa, oVigário da Paroquia, dos ministração. ganho superíor aos que legalmente exercem as Iatöríos dados à publici- Socorro Norueguês à Eusrs, Pes. Félis e João, de Usou ainda a palavra suas atividades. Si o agente ou corretor tece dade pela OMS cobrem ropa e a Cruz VermelhaGuarani distrito de em rápido improviso, o comentarios depreciativos de outras companhias, um trabalho de vacina- Suéca, com o objetivo deMassara�duba, dos srs. .sr, Deputado Placido de
que não a sua, insuflando prepostos á prática de ção em massa, pela BCG, empreender a aplicaçãoDeputados Federais srs. Oliveira, que abordou a ätos deshonestos, uma das duas cousas acontece: realizada em 23 países: da BOG em vários paíJorge Lacerda e Placido história do novel' Muni-
ou o agente ou corretor não produz o exigido Checoslováquia, Síria, Is- ses europeus, como meOlimpio de Oliveira e CIpIO, externando suas pela companhia, o que revela incapa�idade e por rael, Malta, Tunísia, E- dida de emergência consr. Paulo Konder Born- Iundadas esperanças num isso é inescrupuloso no trabalhar o elíente, ou Ial- quador, Áustria, Marro- tra a tuberculose. Emhausen candidato a de- rapido surto do Munici- ta-lhe a ética profissional, fazendo desleal concor- cos, Tanger, Grécia, Iu- 1948, a OMS e a UNICEFputado 'estadual pelo Mu- pio, de terr�s ríquíssí rencia aos que trabalham honestamente com a goslávia, Egito, Algéria, juntaram-se a .êsse emcipio. mas e servidos como classe. Em geral faz o pretendente desconfiar da Finlândia, Líbano, Refu- preendimento. A partirA sessão solene foi está de rede ferrovia e idoneidade da companhia que o agente represeu- giados da Palestina, Itália de então até 1951, umaberta pelo sr, Presiden- rodo-yia Inter-estadual. ta, Tais casos tem acontecido e entre esses consta México, Hungria, Ceilão, corpo de funcionários inte da Câmara Municipal,

.

FOI encerrada � sole-
no popular o caso que houve com,um alto comer- India e Paquistão. ternacionais, integradoque empossou o �ovo nídade com a assma!ura ciante desta praça, que, apesar de tudo, não dei- Foram realizados tes- por 200 médicos, 300 enPrefeito. Este, depois do da Ata pelos Prefeitos, xou levar-se na "conversa". A troca de títulos tes de tuberculina em fermeiras e mais 1.000juramento de praxe dírí- Vereadores 8 presentes. ou a falta de pagamento, assim como os resgates, cêrca de ao milhões de médicos, enfermeiras egíu-se . aos presentes e O grande número de acarretam sempre prejuizos aos seus portadores. pessoas, das quais 14 mi- técnicos em

.

BCG forneem poucas mas eloquen. pessoas qu� apesar das Temos que convir consigo, quando diz 9ue "si o 1hões receberam vacina- cidos pelos países intetes palavras agradeceu c�uvas afluíram à sole- funcionário age com päus de dois bicos, é porque ção anti-tuberculosa pela ressados, esteve partioia confiança que lhe ou- nId�de, _dem«;mstro.u sua
a função pública que exerce não lhe rende o BCG, no decorrer dêsse pando dessa emprêsa, 0-torgara o povo de Gua- satIsfaçao e simpatI� 1?elo suficiente e, então, deveria deixar a "mamata"1 vasto empreendimento bedecendo a um planoramirim. Afirmou seu 0- novo G?v:e�no MUnICipal menos rendosa para baixar na "freguezia" que lhe realizado. durante 3 anos, uniforme e oíentíjícamentimismo e que sua. ação que se mlc!aya. _ rendesse mais e. onde pudesse competir" 'em pela Campanha Interna- te organizado. Ás ínstí-será isenta.ele.quaisquer Uma���a,o.Q.as igualdade ".c:oB:di�Õ'es'·. Ma.is cooo.;Qu:mais tàrde.· ciODa'I Gentra�- �-ubel'eu.. - tuiçõea· internacienaís, It'paixões políltcas, pois normas ud�n!sta�" que o dito popular se confirma: o feitiço costuma lose.

.

campanha custou l!JS $.fora levado à Prefeitura tantos bel)ef!c!o� Ja tr!>�. virar contra o feiticeiro. A éra dos "gregorios" ja Os dados de cada in- 5.000.000,00, e calcula-sepelo povo e somente pe- xe aos mumerpios VIZI-
o provou. divíduo submetido ao tes- que as despesas dos paí-lo povo serä. todo o seu: nhos . e ao Estad«;» em

te e vacinado foram re- ses íntereasados, sorna-trabalho. Agirá em con- geral, era o an�elo de

L O C A" I S gistrados em fichas indi- das, atingirão quantia e-junto com o bem oríen- todos os guarannrenses. viduais, classificadas em quivalente.tado Governo Estadual, Porque, nao só se a·
ordem de idade e sexo. Os relatórios ora pu-

-

para os interêsses' �o cha defil!ida como tam- AniveFlarios. - Amanhã I a senhorita Rosalinda :masßs dados estatísticos blicados pela OMS serãomunicípio. Disse maI� bem efetivada a obra de faz anos a sra. Paulina Hang filha do sr. José foram em seguida com- de impotância fundamen'
que, não podia esclare· saneamento e serteza de Franzener, esposa do sr. Hang. piladós e análisados pe. tal para o contrôlG dacer desde já a situação um futuro melhor da Alfonso Franzener, in- Dia' 6 ani'\"ersaria-se 11 lo Escritório de Pesqui- tuberculose nos paísesatual do município, mas realidade udenista, não dustrial em Rio Cêrro e sra. Irene Günther, es- sas sôbre Tuberculose onde se realizou êsse tra-

. oportunamente dará am- só no ambito federal, .co- o jovem Vigan�o, filho crevente juramentada que a Organização Mun· balho. Em muitos deles,pIa divulgação de tudo.o mo �sta�ual e em mUItos. da V-ya. Elsa .Mele�, co; do Cartório do Registro dial de Saúde mantém êsaes dados constitu�mque encontrar na MUnI- mUniCípIOS.
. merClante. em Garibaldl. Civil desta cidade e es· em Copenhague. Com. os elementos de maIorcipalidade. ,Externou a-

.

Os guaramlr�nses con- Ainda na mesma data posa do sr. Artur Günther. pletou.se agora a pqbli� segurança para o estudoinda sua certeza de me- fiam na capacIdade rea·
cação de todos os rela- da tuberculosa, atualmen-recer a colaboração pre- lizadora do sr

..
Rodolfo

da fabrica de automoveis rio da Saúde Pública da tórios relativos a essa te disponíveis. O cômpu.ciosa da Câmara dos Ve- Jahn, que sab�ra corres·
«Volkswagen» estão re- Venezuela, a fim de es· campanha de vacinação to geral dos dados forreadores para um garan- ponder.e ser�.o homem
cebendo, como dividen- tudar com seus colegas em massa, realizada de neeidos por essa série detido sucesso de seu go- que Guaramirim neces-
do-:recompensa pelo seu locais, os meios para 1948 a 1951, e os ele- relatórios representa ovêrJ}o. sita.
trabalho, 4% por cento debelar a epidemia de mentos que ela fornece registro definitivo· da
de seuS salários e orde- febre amarela que estä constituam uma valiosa maior eampanha de imu
nados, correspondentes assolando a zona carai- contribuição para o tra- nização, dentro de pla-
a 12 meses, a titulo de beans. baIho sistematizado e cui· nos unJformes, que se te-
participação nos lucros -x- dadoso de investigar e rá por certo realizado
da referida empresa. Tal Orleansville. Dois tremo- controlar os efeitos da. até agora.

Yeracruz. ·Um terrivel lação, até agora mono- bonificação foi concedi- res de terra, considera· vacina BCG.
ciclone assolou as costas polio\ do frigorifico na- da quando saiu da linha dos de "regular intensi- Em junho de 1951 as O último relatório, que

é· d ·cI·onal. de montaOlem o «Volks· dade", foi sentido na atividades da Campanha fecha e encadeia essa sé-do golfo do M XICO, es- '"

·11 I
.

1
.

d bl· -

ftruindo as plantações de Bonn. o sobrinho do ex- wagemlt nO. 500.000. Os cidade de Orleansvi e. nternaClona
f
contra f.a rle e pu IC8çoes, re e-

algodão e bananeiras. rei do aço alemâo barão salarios pagos em 1953, Ignora·se, se causou vi- Tuberculose oram o 1- rs-se á Finlândia, país
As perdas nas colhei- Friz von Thyssen, con- ultrapassam de 100 mi· timas ou mais danos ma cialmente transferidas à que ao tempo da cam-

tas supõem milhões de traiu nupcias com uma' lhões de «d e u t s c h e- teriais. Organização Mundial de panha apresentava um

pesos. As fortes chuvas conhecida mode_lo, a mark». -x- Saúde e ao Fundo Inter- índece de m.ortalidade por
no Estado· de Veracruz Snrta. Mina Dyor, e co· -x- Roma - Com destino à nacional para a Criança tuberculose bastante ele·

.

d
-

.

t ti casam n Londres.-A produp.ão Paris, viaJ·ou o Ministro (UNH1EF). Atualmente, vado (média anual deProvocaram a muno açao mo presen e -:e_ e -

Y

B·
.

O 000 h b.td t Ih b d U ao de· ap.o na Grã-Breta- do Exterior da Grã· re- essas ativIdades se de- 15 por 100. a 1 an-da região petroleIra e.o, o ve o ara0 e. Y .

O)Poza Rica. Milhares de Jovem casal uma II.ha nha atingiu a 17.600.000 tanha, Chanceler' Antho- senvolvem por 3 países tes. Assim, está em cur
ficaram sem inteira de �ua. proprle- toneladas, cifra recordo ny Eden. Desta maneira, mais, e testes de tuber- so naquela nação um tra-pessoas

, dade, situada no mar das O Reino Unido produziu inicia-se a ultima etapa culina já foram aplicados balho de pesquisa com-lar.
Caraibas. 835.000 veículos sE"ndo do giro que o chance· a outros 90 milhões de plementar, do qual se es.Montevide��-Federação -x'-'- 595.000 carros de 'passeio ler britanico realizou pe. indivíduos, dos quais a6 peram dados valiosos sô-

Rural comunicou ao g(). Cordoba. Espanha. Um A produção de carvão é las capitais da Europa milhões receberam a BCG. bre os efeitos da cam-
verno que o problema enorme ÔVO, com tres de 223.500,000 toneladas. c�ntral, a fim de estabe- Os dados dêsse novo em- panha de vacinação pela
da falta de carne de que gemas, botou uma gaH- O consumo interno f?i Iecer as bases para o preendimento estão sen- BCG ali empreendida.
se resente a população llha de. -propriedade. de de 207.700,000 t0!leladas rearmamento da Ale-

Dia 7 o sr. Bertoldo Wolf, do alto comercioda capital consiste na um agricultor. de Villa- e as exportaçoes de manha.
mesma do� rebanhos que fr.anca. A mes�a galinha 14.000.0_00. O resta�te d� -x-· Neitzel, sócio da firma de GaribaIdi; a sra. Fri-
os frigorificos utilizam pa· já botou, varIas vezes, produç�o de carvao f?l Cidade do Vaticano. O Pa· Neit�el & Cia., com séde da Thiem, esposa do sr.

A

d b Vldo pelo comercIO pa Pio XII resolveu efe- na cidàde de Blumenau. Oswaldo Thiem, residen-ra exportação, não cor- ovos. com uas g�ma�, a s�r.
tuar imporantante doa- Na mesma data o

jO.1
te nesta cidade.respondendo as medidas sendo chamada a gall- marltlmo. I

ção, como ajuda aos da vem Ernesto TO.l"inelli, Dia 9 a srta. Wilma,tomadas autorizando os nha dos ôvos de ouro". -x-
.

1 fI·lho do sr. Angelo To- filha do sr. José Carlosfrigorificos -x- Port Df Spain, - Chega- nificados do ternve a-

Al h V· t·l t· t t o balo sI·sml·co' ocorrI·do rinelli. I Gerent, residente em A-) privados . a intervir no Bonn, eman a. m e mi .ram a es e por o qua r ,

)
.

d f
. .

d M·· te no' terrI'totl'O da ArgeAII·a D'I'a 8 o sr. Bruno (Continua na ul/I,'ma paginaabastecimento da popu- operarIOs e emprega os unClonariOS o ... mls •

.
.

I

Completada pela OMS uma série de docu
mentos sôbre vacinação antituberculosa ja
mais oonseguid a antes - Concluídos os

relatórios finais de uma campanha em

preendida em 23 países e cobrindo 30 mi-
lhões de individuos
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Camara Municipal Dr. 'Waldemiro
Aos trinta e um dias do mês de Agosto de mil e&•••E '.'8.

'novecentos e cincoenta e quatro, pelas sele horas, Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
na sala do Forum no edificio da Prefeitura Munlcl-

Clinica geral médico _ cirurgia de adultos e criançaspal de jaraguá do Sul, reunidos os srs. Ney Franco,
_ Partos Diathermia Ondas curtas e (1ltra-curtasMario Nicolini, Alfredo Langer, Frederico Curt AI-
• Indutotermia _ Bisturi-elétrico • Electro-cauterizaçãoberto Vasel, Otaviano Tlsst, Walter jark, Kurt Her-

_ Ráios lntra-vermelhos e azuis.bert Hilbrecht. O snr. Ney Franco, Presidente, cons- ... _

tarando a presença de número legal declarou aberta
II E!lliU 'S' 1111 sa 1'1:Bi IUI5!ii9111 esa'll ee ,.-..:ee IUI es 1a''-'aI li!§; 1111 es: '1O)"";11:a: II

a reunião e ordenou, a leitura das atas das sessões �
,

�dos dlas dezesete e vinte e quatro de Agosto. Pos-
� Farmacia Central �tas em discussão e votação foram aprovadas sern e-

t DE ]8[AJlFERJM[AN� .di:: ClC][A.. LlrlDA.. imenda pelo que pessarem a ser assinadas pela Mê-
'sa. Não houve Expediente e ninguém tez- uso da pa- Rua Cei. Emilio C. JouFdan, N. 62 - Jaraguá do Sul - S. C.
lavra. Na Ordem do dia foi aprovado em segunda � �discussão o parecer da Comissão de Finanças, Eco- � Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, �nomia, Orçamento e Contas do Municipio; referente

I
a disposição do distinto público, apresentando �ao projeto de Lei nv, 21. Solicitou a palavra o snr. serviço criterioso e Preços Módicos �Alfredo Langer. requerendo que fosse inscrito em ata,
._ "�_"SO!"'_"'_II"''''_II''_'''_'''__ '_'IO_''

�ir;:.e���o �� P�r�u��� ße:r�ritelgor�:��o �:�:�:�e� €1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'1
que, em homenagem ao extinto, a Câmara de pé' ii 10) tn\ � I 111\ IT» 16 W IE Tt»
guardasse um minuto de. silêncio. Soli�ito�. ainda ii 11= K \UI U)' \UI lIJ). 11 �:J .

caso aprovado seu requerimento fosse, cientlflcado a ii ii
enlutada Iamllla, Posto em votação foi o requeri, li RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 ii
mento do sr. Langer aprovado unentmemente. Nada !! JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA IImais havendo a tratar foi designado para a próxl- ii I' limo sessão o dia 8 de. Setembro, com a Ordem do ii Secção de lavagem, depósito de lubrlflcantea, li
Dia seguinte: ão. discussão do projeto de lei nO. 21. !i combustível e acessórios. li

Findo o que foi encerrado a sessão a qua Ial- U Lubrfüceçäo-cerge de Baterias etc. iitaram os vereadores: ôrs. Adolfo Antonio Emmen- ii CONSÊRTO _ REFORMA E RETIFICAÇÃO DE AUTO- ii
AI

.

S íd I W·II G G er··
- II t!!!I'!!!!I!I!!IiE!!!"-"-'!!iii!!!'-lr�'� '_I'_II_'I�I--9!doerfer, . vim ei e, I y ermano essn , ii M6vEL E CAMINHÃO. li ............ .._.._. .._.._.. "-"-'-"-"1:Gerherd Roeder, ii li I Dr. Renato W'altep I�(ass.) �ey Franco, Mario Nicolini, Alfredo Lan- !II' 1.1. ,..

..

ger·Ata da Reunião Ordinária de 8-9-54. t��-=:�'::'��=::��:=.=:Jj � CLINICA GER: � �RIU�G� _ DOENÇAS I·
d d• ===tI ::-1'" DE SENHORAS - PARTOS

ti:
Aos oito dlas de mês de setembro o ano e '

.

Imil novecenros e cincoenta e quatro, pelas sete

ho-I MUD A S
-, ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efí- -I'ras, na sala do Forum, no edifício da Prefeitura Mu- li ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores enicipal de jaraguá do Sul, reunidos os snrs.: Ney .

'

iii Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- ilil.·Franco, Mario Nicolini, Alfredo Langer, Otaviano
I I III bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos, IIITlssl Kurt Herbert Hilbrecht, Frederico Curt Alberto

1'1' inflamação dos seios, dos ovários, da

próstata.�..
11Vasel, Adolfo Antonio Emmendoerfer. O snr. N�y -Pr tiferas e ... .áfeoções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- li

Franco, Presidente, constatando a ,presença de nu- u �; II beldes. Asma, afecções do estômago, etc...mero legal declarou aberta a sessão e ordenou ao Ornamentais
S 0"0 �: MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratament-

sr, s-, secretário que procedesse a leitura da ata da ASP f L L U LA' II das Paralisias com reativação das funçõeo msessão anterior. Posta ein votação foi a mesma a- A 98A O E MOSS
:1· musculares e nervosas. Atrófias, fraquesa funs iiiprovada sem emenda pelo que passou a ser assina- Laranjeiras, Pe· 1.('0. N F A Lli VE I S cional dos músculos em geral, da bexiga, or- IIIda pela Mesa. A seguir o snr. 1°. secretário leu a ceguelros, Ka-

1-= gãos digestivos, etc... -

iOrdem do dia por não haver Expediente, que cons- kíseíros, Macl- Wa PrisdO de Ventre
ONDAS CURTAS _ DIATERMIA _ ELETRO- IIItou: do Projeto de Lei que autoriza o financiamento eiras, Iabotíce- e ees molestles do ·11· CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO· l:-I·da construção de linhas de energia elétrica e dá ou- beiras, etc. Ro- F I G A O O OS DE LUZ 1 1tras providências. Posto em votação foi aprovado seiras, Dahlias, ES'OMAG O ri· in�!�!melho... - Raios u tra-vio eta e

�Iem terceira � ultima discussão. Livre a palavra, pe- Camélias, ce-:
;f,. IM' ESTI" O S Iii CONSULTÓRIO .: R u a dos Bomheiros I'diu e fez uso dela o vereador Otaviano Tissi, que niferas, Palmei-

_q (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março .IIrequereu fosse dispensada a ida do projeto de lei n, ras, erc., etc. F� AttJi�, V�,
I das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas I21 á Comissão de Redação. Em votação foi o re- p.��., !An,cI'k�s,
.. ' RESID�NCIA _ RuaMinistro Calogeras, 350 ..

1
qu�rimento aprovado unanimamente. Nada mals h�- ::>eçam Carälo- � do fi g.ado� 1'1 Fone 305 _ J O I N V I L L E . S Cvendo a tratar, o sr. Presidente deeiznou pera a pro- go IlustrTado ' . .

f:1 Ga'z-"". .r\I·,..� 'to- es' Penosas, .. -
..xima sessão o dia 14 do correnre. Findo o que, foi ..� v 'O � ".:E!ElI!E!lI!E!l===='=:!Ei!i!!i'i_!l=li==::=::!ii!Im

encerrad'a a sessão a -qual faltaram os sors.: Walter Leopoldo Seidel

J'
Dôr-es no bsfomago, M-áo

Jark Alvim Seidel, Willy Germano Gessger, Gerhard .�, Retenção de mGiis.
Roeder. (ass.) Ney Franco, Mario Nicolini, Alfredo CorupéÍ ':':'v d

-

d'en e-se em to a parte.�n�� •

Ata da Reunião Ordinária de 31-8-54

EXCELENTES

ELEMENTOS TONICOS

Clinica de Olhos Ouvidos - Nariz e Garganla ' do

••� ••••11•••11l ���G�t�nL'
CONTÉMMODERNA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA

.A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Def'ronte a "A NOTICIA"
- JOINV!LE -

Fósforo, Cálcio, Arseniato

Fc=;:� ;.�:..:� .::,;.:,:.:.:
O Despachante Aduaneiro O Tonico dos desnutridos I�

Matriz: Rua Babit�nga, 23 FUial: Praça General Osó· O. Edif, próprio· Telefone, rio, 115 • Edificio «Santa

O
Os Pálidos, Depauperados,213 • Cx. P., 35 • End. Julia> . Apart. próprio, 32

d M MTel. «Branco> Telefone, 4773 Esgota os, agros, ães

OS. Francisco do Sul . SoCo Curitiba Paraná

�
que Criam, Crianças, ra-

quíticas, receberão a to-

O
Importação - Exportação e Cabotàgem - Ques· nificaçã.o geral do orga-\ tões administrativas

J msmo com 'O
bem como todos os serviços junto à AlfAndegaO de São Francisco do Sul, são executados com pon·

I
� dJlll1l((JfUllPIDltfi\liO tualidade e pr�ste�a, disP�)ßdo para ê�te, !im �
�)� &> \Y \UI

de umd orgamzaçao perfeIta C9m escrltOrlOS � _

�
e técnicos.

_------__
, Di8põe de páteos para depósno de madeira

�
F.RACOS E ANe.MICOS I

junto ao quadro da estação e nos trapiches Tomem I

�
de embarque da Conta da Cruz, bem como VDIBO CR1WSO'rADO

,

d· • • S J L, V E I R A • ,

armazem para depósito de merca Orlas em ge-
raI, jqnto aos trapiches de embarques na cidade. ......- ....

O T__
Encarrega-se de Embarques de �adei.!'as e. de outras '

RaId.....

O
Mercadorias para o exterior do BraSil e

OLocalidades Brasileiras

O· Tradição lie' �ais . de 20 anos, de serviços constantes 0000 às maiores firmas do EJtado e dos estados vislnhos. O(i�<:::==:::::::::ac:::c:::::::=oc:;:::.�C::><::>�8

, CO_....c:...
VINHÓ"CRB080'U,DO

�H!f��8I5!I:@I8�!!Ii!J 1l!II!!1�@8815!1@8@8@

r:::::::::::::::::;::::�::::::::::;::::::::::::::::·:�;::::�;:::::::::::::::::�:::::=::::::::::::::::::::::::]
li AUTO '-'ARAGUA S. A- ii

ii
ii
ii
::

liConsertos e Reformas a preços razoáveis ii .

AUX. TRAT. StfILlS..
executados por pessoal competente I!

Amiao precisa de um. � Solda Elétri�Oxigênio II
��eb��:�di!:��t:�! L=,.,.=�,:u�::�:�:::::===J
preços sem compromisso
na dAS A R E A L em

Jaraguâ do Sul.

Mazurec�en

Precisa-se
De um serrador para

serrar cepas de tamancos.
Cortidora & Calçados

Ltda. ,

, Ilha da Figueira jara
guá do Sul.

��

(..ure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

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

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã
����

IMPUREZAS 00 SANGUE?

�MXIR Df H06DfiRA

IOSIEI r IROIQUITES r

iliBO I [lUUUDO
(IILVII ••)

'''ANDE TON'.

MinisteriodaMarinha
Delegacia da Capitania dös Portos do

Estado de Santa Catarina, em SãO Francis
CO do Sul.

Concurso de ßdmissõo DO Colegio noual
EDITAL

O Delegado da Capitania dos Portos do' Esta
do de Santa Catarina em SdO Francisco do. Sul, tor
na público, pera conhecimento dos interessados que
as inscrições para concurso de admissão ao COLE
GIO NAVAL, para o ano de 1955, echarn-se abertas,
de 15 de Outubro á 20 de Novenbro do correnre
ano.

O concurso sesã realizado em JANEIRO 1955.
LEMITES DE IDADE:

a) Para o Corpo da Armada (CA), menos de
18 anos até 30-6-1955;

b) Para o corpo de Fuzileiros Navais (FN) e

Corpo de Intendentes. da Marinha (IM). menos de 19
anos até 30·11-1954.

I As demals informações serão prestadas nesta
Delegecia diariamente, das 13,00 ás 17,30 horas. Aos
Sabados das 09,00 ás 12,00 horas.

Delegacia da Capitania dos Portos do' Estado
de Santa Catarina, em São Francisco do Sul, 28 de
Setembro de 1954.

Paulo Mauricio Douar
Capitão de Cçrvêre, Delegado da Cap. Portos

�88Iii1lil1J€i8J€i8�Äi!BIt'i!'il!!!!��Ii!III.!ilII@8Iii1lil1@j
a ß COMfRCIßt tTOH ADVOCACIA - CONTABILI- i
• •

- DADE - SEliUROS i
.� R. Mal. Deodoro, 130 - Cx. 19 - Tel. 34 - Jaraguá do Sul IContratos, distrátos, Atas, Balanços e com-'

pleta assistência técnica contábil, jurídica e

fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi
ços comerciais em geral. '

, Corretores da C. Bac. eguros «Ipirangb operan
do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden
tes Pessoais. TransporIes, Automóveis, Res
ponsabilidade, Civil e Fidelidade.

Sub.agentes d. VARIG: Passagens e encomendas.
- A COMERCIAL LTDA. -

,

uma organização as suas ordens!

Eugênia Vilor Schmücke I - economista e conrador.

Rua Marechal Deodoro, 991

Oficina Mecânica e Posto Texaco
Serviço FORD Autorisado

PRECISA-SE Isnra. D. de casa,
. ainda lhe falta umaPreCisa·�e � de 2 a 3

I panela de pressão, umabons marClDeIrOS.
. . bateria de aço Inox, .

ou
Paga:se bem. MalS I�- de Aluminio Rochedo, a

formaçoes com moveIS Casa Real tem sempreZimmermann Ltda.
para prontaentrega pe:Bua, P�ince8a Isabel los melhores preç�s. r::

284 J·olDvllle.
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E S p'. O R T E 'S'
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul Incen�io em Subida

P o R T A R I Â. N R. ,5 6
Quarta-feira dia 22, re

O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de gistrou se violento incen-

I POR WA\LDIR Oe RUBINI I Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições, re- dio na Fecularia Kili
_

solve: Schulze & Cia. Ltda., lo-
Conceder noventa (90) dias de licença para calizada em Subida, ou-

Notas e Noticlas Espo' rtlvas tratamento de saúde a Olinda Pradi Chtodíní. ocu- jo sinistro causou preiui
panta do cargo de Professor Padrão "M", do Qua- zos avaliados em 400 mil
dro Unico do Municipio, a contar désta data e de cruzeiros. As chamas des
acôrdo com o que dispõe o At. 168, do Estatuto truiram totalmente o Re
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de San- cador de fécula, ígnoran-ta Catarina. Registre-se 6 Cumpra-se. do-sa até o momento os

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em motivos que deram ori-
15 de setembro de 1954.

gem ao incendío. O pré-Artur Müller - Prefeito Municipal dio sinistrado achava-se
segurado.

6° rodada do turno. -

Fluminense 3 Botafogo
2. Flamengo ,2 América
O. Vasco da Gama 5 Por
tuguesa 3. Bangú 1 Can
to do Rio 1. Olaria 3
Bonssueesso 1. Madurei
ra 1 São Cristovão 1.
Mantem-se na líderan

ça do certame, Vasco da
Gama, e Flamengo, com
nenhum p.p.

Teve prosseguimento por 3 a 1 confirmàndo, a
domingoultimo o campeo- bôa apresentação, que
nato de futebol da prí- vem fazendo nos ultimos
meira divisão da Liga jogos.
Jaraguaense de Desper- -x-

tos, com a realização de Após estes resultados,
mais três jogos, sendo da quinta rodada do re

os seguintes 08 resulta- turno, a colocação dos
dos. clubes por pontos perdi-
No sábado, no campo dos, passou a sér a, se

do Baepeudi, defronta- guinte.
ram se, em partida ante - Em 10 D. Pedro 11 - o p p.
cipada, Acaraí e D. Pe- Em 2° Baependi - 2 P p.
dro II. No final dos no- Em 3° Estrela - 9 p p.
venta minutos, saiu vito- Em 40 Seleto - 10 P p. Pelo campeonato pau
rioso, o quadro do D. Em 50 Botafogo - 13 pp, lista, foram estes os re

Pedro II. pelo placard Em 5° Faixa Azul 13 p p, sultados, da ultima roda
de 2 a O. Com esta vitó- Em 60 Acaraí • 15 P p. da. - Portuguesa 1 São
ria, fírmou-se ainda mais -x- Bento O. XV de Novem-
uma vez o D. Pedro II, Hoje, não será realiza- bro de Jaú 4 Palmeiras
na ponta do certame em do nenhum jogo de fute- 2. São Paulo 3 XV de
curso. ból, visto as eleições, Novembro de Piracicaba
Em Barra do Rio Cer- que serão efetuadas em 2. Santos 3 Ipiranga 1.

ro, o Botafogo, foi der- todos os reoantos do Corinthians 6 Ponte Pre
rotado pelo Baependi, pe- municipio Jaraguaense. ta J. Linense 2 Juventus1.
lo' escore de 5 a 2. Vi- Para o (lia 10 de ou- Com a derrota do Pal
tõrís facH, e merecida tubro, estão marcados meiras, três são agora os
do campeão do ultimo os seguintes jogos. lideres do campeonato
certame. Em Jaragua - Acarai x Paulista.
O Botafogo nada pou- Seleto. Palmeiras,Oorinthians

de fazer ante, o maior e Em Corupá - D. Pedro e Portuguesa, com 2
melhor volume de jôgo x Estrela. ll' p.
posto em prática pelo Em Barra do Rio Cer- -x-

quadro de Jaraguá, su- PO - Botafogo x Faixa, Em Blumenau, na üní-
portando ao tínal a der- Azul. ca partida realizada pe-
rota. -x- lo certame principal, o

Finalmente, em Guara- Pelo campeonato ca- Guarani derrotou o pai-
mirim, o Seleto, venceu o rioca, foram estes os re- sandú de Brusque por 3
Estrela de Nereu Ramos, sultados oferecidos pela a 2.

P O R T A R I A N R. 5 7

Quase doze mil
assassíníes em 3 a

nos e meio
Rio, Onze mil seiscen

tas e oitenta pessoas
morreram assassinadas
no Estado de Goiás, du
raute os três anos e

meio do govêrno do sr.

Pedro Ludovico e so

mente um terço desses
crimes teve seus

autores identificados e

punidos - declarou o

deputado Xavier Rebelo,
salientando que se assim
é, no que se considera
vida normal do Estado,
muito há que temer du
rante as próximas. elei
ções.

-x-

O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal 'de
Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições re

solve:
Designar Alminda Pradi Franzner, na Esco

la Municipal "19 de Abril", de Estrada Jaraguá
Bsquerdo, substituir o Professor Olinda Pradi Chio
dini, enquanto durar' a licença a ésta concedida.

Registre-se e Cumpra-se.
.

Prefeitura municipal de Jaraguá do Sul, em
15 de setembro de 1954.

Artur Müller - Prefeito Municipal

DECRETO NR. 24
abre crédito suplementar

O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ja
raguá do Sul, no UI!IO das suas atribuições. decreta:

Art. 1°. - Fica aberto por conta do excesso
de arrecadação do oorrente exercicio, o crédito su

plementar de Cr$ 117.060,00 (cento e dezesséte mil
e sessenta oruzeíros], para refôrço das verbas or

çamentárias seguintes:
O 24 1
3844
8 14 1
9 84 1
9 94 1

Cr$ 50.000,00
60,00

35.000,00
2.000,00

.

30.000.00
Cr$ 117.060,00

casar-se:

ra, filho de Pedro Matias
Schmitz e de Veronioa
Schmitz.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta distrito,
á Estrada Ilha da Fi
gueira, filha de Otavio
Francisco Vieira e de Do
natilia da Rosa Vieira.

"Prebonito"
em S. Catarina
Nova camada carbo

nifera assinalada em

Gaisarina

RIO - O geólogo Putzer
comunicou ao Departa
mento da Produção ,Mi
neral ter descoberto na
zona carbonifera de Cai
saríma em Santa Catari
na, uma nova camada
de carvão que denomi
nou "prebonito", A mes
ma está situada a 60
metros da superficie do
solo, sendo das mais
profundas das cinco e
xistentes na mesma loca
lidade.

Violento tufão cau

sou

.

3 mil vitimas
no Japão

ßdiodo O julgalDento do
recurso do Itr. Bondeiro

Proibição
Proibo terminamente a

quem quer que seja, a
entrada em minha pro
priedade, sem previo
consentimento, afim de
roubar galinhas, ou por

---------------------

outr_o qualquer motivo;. Registro CivilNao me responsabílí-:
zarei pelo que possa a-. Irene P. Günther Oticial do
contecer aos infratores Registro Civil do r", Distrito
da pres�nte proibição da Comarca' [araguá do Sul,
Estrada RIO Molha, J /10/54 Estado de Santa Catarina

Edgar Schmitt , Brasil."
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Art. 2°. - Este decreto entrará em vigôr na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

16 de Setembro de 1954.
Artur Müller - Prefeito Municipal

Octaeilio P. Ramos
Diretor do Dep. do, Expediente

Eleonora P. Plastwich - Escriturário "R"

Edital n. 3.634. da 20-9 54.
João Ventura e

Edital n. 3.631, de 20-9-54. Marttnha Maria Rosa
Waldemar Rocha e Ele, brasileiro, solteiro,
Therezita Menegotti operário, domiciliado e

Ele, brasileiro, solteiro, residente nesta cidade, á
marcineiro, domiciliado e Avenida Angelo Piazera
residente neste distrito, fundos, filho de Rosa
em Retorcida, filho de Ventura.
João Rocha e de Oons- Ela, brasileira, solteira,
tancia Teixeira da Silva doméstica, domiciliada e

Rocha. resídente nesta cidade, á
Ela, brasileira, solteira, Avenida Angelo Piazara

comerciária, domiciliada fundo, filha de João Ro
e residente neste distrito, sa e de Maria Barbosa
á Estrada Nova, filha de Rosa.
Erwiilo Menegotti e de Edital n_ 3.635, de 20-9-54.Maria Kanzler Menegotti- Cópia de Edital de Pro-

é residente em Ponta

Edital n: 3.632, de 20-9-54. clamas de Casamento do GroBsa, á PraQa UbaldÍ-

Waldemar de Goss e Oficial do Registro Civil
no do Amaral, n. 70, fi-

Clara Cerutti de Guaràmirim. lho de Albano Stinghen
Jede Maria Eduarda Pe-Ele, brasileiro. solteiro, oão Eissler e

operário, domiciliado e Edle�ertha Wulf reira Stinghen.
EI b '1' Ela, brasileira, solteira,residente neste distrito,' e, raSI eIro, solteiro, d

I

f d
.

T d
.

ã Estrada Jaraguá. filho a�faiate, domicil.iado e re-
r o��r �ca, °rlC��at �t e

it:::.E-:::::::::::::::::::::::::S:::::::::::1:::::::B::::·:::::::::::::::l:::::::::::::::::::::::-d':::::::::::::-E':::::l::::::::::::::::::::::::::.::.:::::::::::::::::::::::::::::::;::::::" ��is���r�ad�o�Oa�s e d� ;h�e��e I���fu c���f�r fi� �f�. R�t�cf�:,
e

.fi��sa
rI dO� ,

!! mpr� u rasi eira e etrecidade S.A. l! Ela, brasileita, solteira, de Helena Ziemann Eiss- M
1.00

Z an:��I�Dl e de

ii :M:A�:RIZ:: JOENVELLE ii doméstica, domiciliada eller.
arla ang e 101,

ii ii residente neste distrito, Ela, brasileira, solteira, E para que chegue ao co·

I! Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: II á Estrada Jaraguá, filha doméstica, domiciliada e nhecimento 'de todos mandei
ii Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de' alta e baixa ii de Victorino Cerutti e de l"�sidente em Guaramirim, passar o presente edital que
ii rotação, de 1 a 97 HP, para 2201380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- li Augusta Jesuino.

'

fIlh� de Henrique Wulf será publicado pela impren
ii ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii

Edital n. 3.633, de 20-9-54, Ju.mor e de Bertha Hins- sa, e em cartório ond: será
�� PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- iL José Tirber Schmitz e

' Chmg Wulf; ahxado dU1ant� I'í dias
..

Si

@l'
1
••••:i:�I••••llil ��, e ��rç���Nq��Lq!�, c�p�����L ELETRICO em geral para instalações de, .I!�I....I.I::....!, Iracy Vieira Edital n. 3.636, de �4-9-54. alg�em soub!!r de algum lm-

Ele, 'brasileiro, solte,iro, Milton Qsny Stinghen e �ediment.o acuse-o para os

A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de sapateiro, domiciliado e Cristina Zanghelini
bns legaIS.

instalação de' luz e força. 'd
ii.. ii

reSI ente neste distrito, Ele, brasileiro, solteiro, IRENE PEDRI GÜNTHER
-'::::::::::::..�:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::=:&r á Estrada Ilha da Figue i - ind 11 striário, domiciliado OticiaI

� , I

TOQUIO, (UP) - Só- Rh), - A Terceira Oê-
be a cerca de 3 mil o mara adiou o julgamento
numero de vitimas do do recurso interposto pe

tufão, que castigou toda advogado Romeiro Neto
a costa japonesa, espe- contra a decisão do Tri
cialmete o estreito de bunal de [url, condenando
Tsugaru. Foram encon- o tenente Bandeira a 15
trados 376 cadaveres, e anos de reclusão.
mil quatrocentos e no- A citada câmara decí
venta e duas pessoas diu fixar para o dia 11
ainda estão desaparecí-: de outubro o referido lul- • •

-

.,. '

das. Por 8�a ves, a .g.uar- gamenro. Nesse sentido já Clenbstas sevíêtíees
da costeira verIfICOU

o desembargador José Du- • h d Lterem afundado quatro affe, presidente da Câma-
a ClmlD o a ua•.•

barcas da companhia I ra tomou as necessárias I LONDRES, (U. P.) -
nacional de estrad�s de pr�vidências. Funcionará Os ci�ntistas soviéticos

ferro�, alem de Toya como relator do feito o produairam foguet�s que

Ma�u ,no qualmorreram desembargadorEurico Pai. atingem a. 400 quilome
malS. de míl pesi08;s .. O xão e como revisor o de- tros de altI�u_de e em bre

�ervlço meteorológieo sembargador tôampaberg. ve produzl:ao, foguetes
japones fracasou na pre- que chegarão a Lua. Es-
visão do perigo pois a- sa afirmação foi feita pe-
nunciou ventos de 90 lo professor Atanguke-
quilometros á hora e as Um povo sem jornal vi- vích, fisico soviético, fa
rajadas chegaram à a- ve as escuras, a mer- Iando através da rádio de
tingir 200, quilometros. cê-dos maís espertos. moscou.

Proibição

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F ,R I E I R AS"

ESPINHAS; ETC ..

Proibimos terminante
mente a entrada em nos
sas propiedades, sitas em

Três Rios do Sul, de
. pes

sôas, sem prévio consen

timento, afim de roubar
galinhas e estragarem as
nossas plantações ou por
outro qualquer motivo.
Não nos responseblltza

mos pelo que possa a
contecer aos tntrerores da
presente proibição.
Três Rios do Sul, 29/9/54

Ervino Dreger
Artur Mathias
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Deutsche Beilage.des IICorreio do POVO"
,Stur�:win� v�o uoglaubl.i- Der ßöahste'Bitte Nivea-Creme ,Hilft der

eher r;eftlgkelt suchte die Seit einiger Zeit besitzt den er unrer'rn Bohrer
Haut, Sich Selbst zu

ganze japanísche Ku··ste der jun�e Doktor Adrian hat. - "Darf ich Sie bít-
.

van RI)n - "Zahnarzt" ten, den Mund zu oeffnen -

hel. .
steht auf seinem Schild - eh, da ist er ja, der boe- Nivea - Creme unterscheidet

ii! � in einer hollaendischen se Zahn!"
,

sich von jeder anderen Cre- LONDON. _ Der mos-
Sr dr el t'

.

h U d I t O Ad' me der ganzen Welt durch
u a eine gu eingenc - n nun eg r. 1'\ nan ihren Gehalt an Eueerít, Eu- kauer Sender gab bekannt,
tere Praxis mit allen je- van Rijn den Grundstein cerit ist die Substanz, die den dass der sowjetische Ar
nen Geraden und Appa- zur besten Zahnpraxis sei- Zellen und Zellsekreten der chäofoge Michael Gerasl
raten, die im Patienten be- ner Stadt: er betäubt den menschlichen H a u t ínnígst now während Ausgrebun
kanntlich die so unbeha- .Etnbrecher kunstgerecht verwandt ist. Da in unserem

k. Klinía die' Haut wertvolle gen von Den mälern arn

glichen Gefühle eusloesen. mit Aerher, einfach still Stoffe abgibt und verliert, Don, in der Nähe von
Ein Wartezimmer ist eben- und unblutig sozusagen in braucht Ihre Haut Nivea. Das Woronoscheska, das ôke

TOKIO. - Die Nord- mit Windstössen bis zu falls vorhanden, sehr nett aller Freundschaft. Ange- in Nivea - Creme enthaltene letr 'eines "Menschen aus
zone Iapans wurde nachts ! 10 Stundenkilometer Ge- eingerichtet,' doch w.er da, sichts des hilflosen "Klei- Eucerit verhindert Austrock-

d E hnen, Sproedigkeit und vorzeí- er ersten poc e der
.
durch einen Orkan heim- schwtndigkeit, die Küste mals noch darin wartete, derschranks" überkommt tige Faltenbildung. Steinzeit entdeckte.
gesucht, der zirka drei- von Mittelamerika im Um-

...
war der junge Zahnarzt ihn jetzt eine humorvolle Nívea-Creme dient als Ta- Der Sender erklärte. dass'

tausend Todesopfer' for- kreis erreichen dürfte. Der selbst. Er hatte leider..sehr' Anwandlung. Er oeffnet die ges-und Nacht-Creme, Nívea ! "nach Auslassungen von
'derte und zelhundertun- ôeesrurm. dort "Gilda" ge- viel Zeit zum Lesen und Tür zum Warteraum: "Der ist unuebertroffen als Unter-

Wissenschaftiern, es sich
dacht Schiffe' aller Grõs- nennt, wird das Land in kam, 'weil die Patienten Naechste bitte!" Aber dann �: �1� ����-Jr��:' um das Skelett eines Hõh
sen versenkte. 971 Perso- der Umgegend von Bell- ausblieben, selten oder nie ruft er das Polizeirevier Nívea-Creme ist das Beste ge- lenmenschen handelt, ei
nen, unter denen 56 der ze in Britisch-Honduras dazu, die Borhmaschine zu an. Gnadenlos! Er hat gen jede Hautreizung bei

ner Rasse von Menschen,
militärischen Streitkräfte erreichen nnd sich dann bedienen. Nun begab sich, zehn Minuten Zeit... ���P��i��i:!'n :w�e: s �s�ffa:: die vor 4000U Jahren auf
der Vereinigten Staaten ins Innere wenden. zweifellos am Wendepunkt Das' naechtliche Inter- nach ganz besonderem Ver- dem europäischen Konti-
von Nordamerika mit ih- TOKIO.' - Die Zahl der seines beruflichen Schick- mezzo sprach sich herum. fahren hergestellt. nent lebten, und dass man
ren Familien waren, ka- Opfer, die durch den Tal- saIs, eines Nachts etwas Es erregte Heiterkeit und niemals das Skelett eines
rnen infolge Schiffbruchs fun, der die ganze lapa- durchaus nicht Alltaegli- Bewunderung. Das Bild Hcehlenmenschen in so
in der Meerenge zwischen nísche Küste und beson- ches. des jungen Zahnarztes ers- H h 'd gut erhaltenem Zustande
den Inseln Hokayado und ders die Meerenge' von Doktor van Rijn konnte chlen in den Tegeszelrun- aemorr OI eo gefunden habe."
Honshu auf einem Schiff Tsugaru heimsúchte, stieg nicht schlafen, und darum. gen. Bs kam an den Tag, Das Kuriose dabei ist
japanischer Narlonalltät

I
auf zirka dreitausend. Die stand er wieder auf. Es .dess er einen langgesuch-

Juckreiz Ekzeme, Fissuren.
jedoch, dass, der Richtli-

um. Polizei gibt bekannt, dass wasrihm eingefallen, dass ten und gefaehrlichen Ein- Haedensa (Pomade) be- nte der besten marxtstís-
Ein Schiff, welches 1.027 auf der Insel Hídoyek 376 er eine Armbanduhr im brecher mit grosser Gels- ruhígt, schützt, heilt. So- chen Tradition folgend,

Passagiere an Bord hatte Leichen angetroffen wur- Nebenzimmer hatte liegen tesgegenwert unscheedllch fortige 'Wirkung, beque- das Skelett eine rötliche
.und von Honshu nach Ho- den und dass 1492 Perso-, lassen. Sie war für ihn gemachf hatte. Scharen me Applikation. Formel Farbe hatte.

'

kayado fuhr, ging lnmlr- nen noch vermisst werden. sehr wertvoll, weil er sie von zahnwerhkranken Sen- der Haedensa-Gesells- Die Anthropologen Mos.
ten des heftigen Talphuns Ihrerseits stellte die Küs- morgens zu der Feststel- sationsjaegérn und vorel- chaft, Berlin. Zugelassen kaus studieren noch an
unter. Die ersten Nachrich- tenwache den Untergang lung brauchte, dass es lern leegertunen stroernten bei den deutschen Kran- der Entdeckung.
ten besagen, dass man den von vier Schiffen der na- noch Zeit zum Liegenblei- herbei. Dr. Adrian van kenkassen.
Verlust von über tausend tíonalen Eisenbahngesells- ben sei. In Schlafanzug Rijn hat jetzt keine Zeit • ----------

Personen befürchtet. Das chaft fest, ausser der "Toya und Hausschuhen schlürf- mehr zum Lesen, denn von

Schiff kenterte lníolge des Maru", 'auf der über tau- te er also durchs Warte- früh bis spaer hoert man

Sturmes, der eine Stärke send Personen umkamen. zimmer - da horcht er die freundliche Stimme
von über 170 Stundenki- Die japanische Wetterwar- ploerzllch auf, etwas stimmt seiner hübschen ôprechs
lometer harre. Hunderte re versagte bei der Vor- nicht, irgendwo raschelt tundenhllíe: '.'Der Naechs
von Passagieren wurden hersage der Gefahr, denn etwas. Maeuse gibt es hier te, biHe!" .

durch den wütenden Sturm sie sagte Stürme von 90 nicht. Eine ôlnnesteeus-
in das Meer 'geschleuderr. Stundenkilometer Gesch- chung? Nein, es ist je-

----------

1f.""'!�����������=========,1

MIAMI. - Der meteo- wlndígkeír voreus, wäh- mand in der Wohnung, KOMMEN KOPFSCH-
rologische Dienst (Wetter- rend die Windstösse eine ein Fremder. MERZEN VOM MAGEN?
warte) meldet, dass ein Stärke bis zu 200 Kilome- Der Zahnarzt reísst sich
neuer tropischer Orkan, rern erreichten. zusammen, er konzentriert Sehr haeuflg sogar! Die

sich. Mit einem Ruck relsst Zusammenhaenge zwls
er die Tür auf; vor dem chen Magen. und Kopíner
breiten Schreibtisch in der ven sind sehr eng und vi-

• Ecke steht eine Gestalt" elgestaltig. Aber Kopfsch-
• ebenfalls breit, breit wie merzen koennen auch vle

ein Kleiderschrank, der le andere Ursachen haben.
Müller kommt aus einer "Ich weiss", sagte der fahle Lichtkegel einer Tas- Hierbei ist ao Ueberans-

Buchandlung, als' er sei- Fahrgast. "Deshalb habe chenlampe geistert durchs rrengung, rheumatische
nen Freund Meier trifft. ich Sie auch hier unter Zimmer. Der Arzt schaltet ôroerungen und eine gros
"Nanu was hast du denn der hellen Laterne halten das Licht ein. Ein Blick se Anzahl a'nderer Erkran-

gekauft?" fragt Meier g�nz lassen." genugt: Das Mittelfach des kungen zu. denken. Das
�. _

erstaunt. - x- Schreibtisches steht weit kann nur der Arzt ents-

"Ich? Ein Konversati- "Schau mal, 'Maximili- offen, die "Finanzabtei- cheiden. Wirklich nach- �
...............

---�.............,.------�
onslexikon." an, das Krokodil lacht!" lung" des Arztes. - "Was hallig helfen kann dann � �
"Ein ... was ...?" "Unsinn, das sieht nur wünschen Sie?" fragt er, nur eine gegen die Ursa-

I Blel-b sel'�st P'l-Zot_, I"Ich sagte bereits: Ein so aus." 'denn er ist ein hoeflicher che gerichtete Behandlung. JJ

Konversationslexikon." "Nein, es lacht wirklich. Mann, und aus s e r dem
- Daneben braucht aber

I Lass den Schwaechll'ng :angstvoll zagen! -I"Was ist das überhaupt?" Sieh nur, wie es die Mund. braucht er diese Frage der Kranke doch vielfach ;

fragt Meier. Winkel hochzieht, und wie auch, um seine Erregung ein Kopfschmerzmittel, das
"Das werden wir gleich es blinzelt! Zu komisch." zu daempfen. Die finstere ihn wenigstens zeitweise � Wer um Hohes kaempft, muss wagen;

Ihaben", sagt Müller. "Ich "Nun bitte ich dich aber Gestalt laessf vor Bestür- von seinen Schmerzen be- �
muss mal schnell nach- um alles in der Welt, wa- zung die Taschenlampe freit. In manchen Faellen,

I
Leben gilt es oder Tod!

schlagen .. :' rum soll das Biest lachen. fallen. Sie ist jetzl auch so bei rheumatischen und
Lass die Wogen donneníd branden,-x- Es hat doch wirklich nichts überflüssig. - "Sie ha- nervoes bedingten Kopfsch-

"Ihr Pass ist in Ord� zu lachen in diesem Tüm- ben sicher Zahnschmer- merzen, kann diese Hilfe Nur bleib immer, magst du landen �
nung", sagte der Grenz- pel." zen?" fragt der Doktor sogar eine dauerhafte sein. �
beamte. "Aber wie· koen-' "Vielleicht sieht es, dass harmlos weiter. "Jawohl!" Ein seit über 20 Jahren

� Oder scheitern, selbst Pilot. �nen Sie beweisen, dass die Krokodilledertasche, antwortet der Eindringling bE;i Kopf-und Nervensch-
die Dame dort Ihre Frau die. du mir zum Ge9urts- perplex und setzt sich, ei- merzen, wie auch bei G

.

Rh G h h I__...._,,__....·�__�_n�e'tsen�au,tist?" rag gesehenkt hast, unecht einer freundlichen Armbe- euma, ic t, Isc ias
Der Mann laechelte mü- iSI!" wegung des Arztes fol- und Erkaeltungskrankhei-

de und sagte: "Zehntau- -x- gend, in den Behandlungs· ten bewaehrtes Mittel ist
send Cruzeiros gebe ich "Wegen übler Nachrede stuhl. TogaI. Wenn Tausende

drum, wenn Sie mir be- werden Sie zu einer Gelds- Der Zahndrzt legt die von Aerzten dieses Mittel {?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\\
lVeisen koennten, dass sie trafe von 300 Cruzeiros Behandlungsinstrumente v{'rordnen, koennen auch ii O Erich Kaufmann II

es

:�C:�:;aet In der ���::�l:;:;::�!��e�!;',���b :r:!��!���!i��gS�;:� ��g�.��:�as�:s:�!� k:�;iIII promo:':t an d!:.zt::i::�." Fakultät der ':i.ll.Nacht. Da Iiess der Fahr- "Lieber nicht", seufzte Er ist sehr liebenswürdig,
II

Universitäten von Köln (Deutschland) und
II

'

gast das Taxi halten und d�r Angeklagte, "sonst sehr freundlich. Kunsts- ii Porto Alegre ii
fragte nach dem Preis. I wird's arr. Ende noch teu- tü.ck, es handelt sich doch fi CHIRURG - PRAUENARZT - GEBURTSHELPER - ii
Der Chauffeur nannte rerl" u� den ersten Patienten, 'Asthma :I

KINDER _ UND ALLGEMEINB PRAXIS ::

ih�er Fahrgast sa�melte
'

Wir werden darauf auf- II LANGE PRAXIS IN EUROPAEISCHEN KRANKENHABU- II
Groschen aus seinem Por- €1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::-'::::::;:::::::li merksam gemacht dass a SBRN li

f d h die Tabletten .

K II' d W h H

temonnaie, bis er die Sum- ii uer
.

ie uns zur Silber-Hoc zeit erwiese- ii

"Eull"o" ii onsu orlUn un o nung: !i
f H II d Pf

...

nen Gratulationen und Blumen danken ii .. Rua Preso Epitácio Pessôa 139 ..

me au e er un enmg ii ' .1:.1:::= nil II
beisammen hatte. n herzlich der C. F. ßOEHRINGER Sprechstunden: ..

"Es hat Leute gegeben, ii H" h d E K ii & SÖHNE, Mannhein, das:: Morgens von 10 bis 12 Uhr H
die etwas mehr bezahlt ha- ii elOrlC UO va opmaoD ii bekannte und altbewaehr. !I! Nachmittags von 14,30 bfs 17,30 Uhr ii
ben, als die' Taxe war", n Jaraguá do Sul, 28 September 1954. ii te Asthma-Mittel, wieder i. Man stlht a1lch lachts zur Verfllgung iI
murrte der Chauffeur. \�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::!i )iberall erhaeltlich sind. \}.:::::::::-==:::::::::::::::::::=::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-P

Helfen

Skelett' eines
Menschen aus
der Steinzeit

Schiffbruch einer Barke mit zahlreichen
Opfern-Nur auf einer Insel wurden 376
Leichen angetroffen - Enorm ebenfalls die

Zahl der Vermissten

HUMOR

Machinas de Costura
Alemãs, Japonezas

e outros tipos pelos me

lhores preços v.s. pode
rá verificar sem compro
misso, na CASA REA,L.

;

�'�"
IMPUREZAS DO SANGUE? .

;�� �biKiß Df H'06UfiHA
AUX. TRAT. SIFILlS

JARAGUÁ DO SUL

. Apo'f;heke "Scbulz"

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN.

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

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO - DOMINGO DIA õ-10-1954 -

Pmf�itura MuniGi�al n� Jara�uá �O �ull(=-iR=lErucmtKwfMANN�==1
REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS ii MÉDICO CIRUBGIA.O II

ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
II II

!! sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre H
ii ii
!. CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS,- CRIANÇ'AS B !!

li CLINICA GERAL "
ii Longa pratiea em Hospitais Europeus ii
ii !!
ii Consultório e residência: ii

ii Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 II
,.!,I Pela manh������T�S�2 horas ,1..1Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas

II Atende chamados durante a Noite ii
� �
:::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::Êi

Inacio Leuprecht - Requer licença levar a e
feito o retelhamento e colocação de forro paulista na

loja, do prédio de sua propriedade. Francisco Win
ter - Requer alvàrá de habíte-se. Egon Doubrawa
Idem Idem. Francisco F. Moeller - Idem Idem. Al
fonso A.A. Kopmann - Idem Idem. Indutrlas Textil
«Iaríra» S.A. - Requer licença estabelecer-se com o

ramo industrial de malharia á Estrada Itapoeuzlnho.
Francisco F. Moeller - Requer licença pera cons
truir um puchado de 4m2 em sua casa residencial para
instalação sanitária da mesma. Com. E Ind. Brei
thaupt S/A. - Requer licença construir dois ranchos
ao lado de seu engenho de arroz. Elvira Horst
Requer licença para construir calçada de cimento
defronte sua propriedade na Rua D. Pedro II. Arno
Crützmacher - Requer licença para construir casa

de alvenriaa. Helg-a Luce Requer licença construir
casa de madeira. Helmuth Neumann - Requer Ileen-

-Iça construir cinco casas residenciais de madeira.
Vitor Zímermann - Requer licença construir uma

casa de madeira á Rua D. Pedro II. Leopoldo da
Costa - Requer licença' construir mausoléo na se

pultura de Irma K. Costa, inhumada no cemlnrérlo
Municipal. Julio Alves - Idem Idem na sepultura de
Bulália Alves.

O E SPA C H ° «Desferido»
Luciano Demarchi - Requer seja fornecido por'

certidão seu tempo de serviço ne Municipalidade.
Erich J. Schweinle - Requer por certidão si ha ou

não falta de profissionais do ramo no Municipio.
Erich J. Schweinle - Requer certidão dos profissio
nais do ramo existentes e lotados no Município.
Osvaldo Ewald - Requer por certidão si é possuidor mmi::.:==::=I.=U�I__n"'l&;.......1....__n....__UM'__111...__........._111...__1 ........_1....._.............__.,iiii

de bens imóveis lançados nésta Prefeitura. Ney fran- =-- _

co - Requer lhe seja expedida certidão eí Comér-]

°LAONMJOBPnRIOGTUETEOIRRADE SMEUISNFAILNHcOoSnÉAA Icio e Indústria Garibaldi Ltda é ou não devedor á
Fazenda Municipal.

DES P A C H ° «Certifique-se»
.Leopoldo J. Crubba - Requer redução do im- Vermitugo suave e de pronto Iposto s/ 'Produção Agricola.' efeito Dispensa purgante e dieta!
DESPACHO «Junte-se ao Requerimento Pri- SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONfOR-

mitivo» ME 1o n, ,2, 3 e 4
João floriani - Requer licença servi-se do Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!

Agueduro Artificial para sua arrozeira. Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em
DES P A C H ° «Deferido, de Acôrdo com as remédios

, Informações». C· LOMBBIIJUEIBA
Walter Weller - Requer por certidão si existe e ompre bOJe. mesmo uma

.
MIIAICOBA. para o seu tilhinho.

onde a firma que se dedica ao ramo de malhas pelo E um· produto dos Laboratórios Minancora
processo de retilênea. J ° I N V I L L E

DeS P A C H ° «Certlflque-se nos Termos da
- -

Informação»;
Guilherme Moeller - Requer licença construir

casa em alvenaria ci Estrada Irapocú-Hansa.
DES P A C H ° «Defiro de Acôrdo com o Re

querido».
Guilherme Oldenburg - Requer seja amortiza

do o pagamento referente a construção de uma ponte
ne Estrada Ribeirão das Pedras, obra essa executa
da ne admlstração do Prefeito Waldemar Crubba e

autorizada' pelo mesmo.'·
•

O BSPA C H ° «Relacione-se Para Crédito»,
Diretoria do DÉEAS da Prefeitura Munlcípel

de Iaragué do Sul, em 22 de setembro de 1954.
,

Octacilio P. �amos
Diretor do Departamento do Expedíente.

\

Fica concedido trinta (3Q) dias de prazo a

contar da publicação dêste edital, para a familia
de BERTOLDO WIN'l'EB, cujos restos mortais s.

acham inhumados no cemitério de Três Rios do
Norte, precederem a remoção dos mesmos, sob
pena de serem transportados para o o.Bário co

mum.

Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, em

22 de setembro de 1954.
VERDI FRANCISCO LENZI

Diretor do Departamento de Serviços Gerais

1n!_··II!!!!!!!!·!!!II!!!!!!!!!·,_··_·_IIII!_··!!!!!!!!!!!!!!!II_··_·..·,_,�1II

H'_II_
..--I .._1._ ..i_••�._.;;;;;;;;;;;;;••,;;__...

•. r-
Foto Piazepa:::::::J a

iii Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul I
!li Defronte ao Ginásio São Luiz I
I !

0----------0---------. .1 fotografias em geral - Filmes de varias IflMõãlüÃÃIÀ--sÄLiiil • Tem á diSpO::�:asap:�:I:::Df:::gráfiCOS ele-
Jl ' de VITOR ZIMMERMANN Jl

_...........,. I mães (tVOIGTLANDER» e outros de ótima .

',II Jaraguá do Sul Av. Getulio Vargas, 26 Sta. Catarina II iii ��i�i�a��p�SiÇ�oOmse�n��mpar�u���:�:
'I UMA ORGANIZAÇÃO À SBRVIÇOS DOS COMPRADORBS Jl III - x-

II
' B VBNDBDORBS DB

Jl
Jl
--

I M O V E l!ii
--

Jl pode atender ci todo e qualquer

II COMPRA E VENDA .; CORRETAGENS DE ',II
chamado fora do gabinete.

n CASAS _ TERRENOS _ LOTEAMENTOS I===� .....!!!!!'!"!'!'!!!!!'!"!'!'�!!!!!'!"!'!'!!'!!!'!!!!!!!!!!'!"!'!'!!!!!'!"!'!'!!!!!'!"!'!'!!!!!'!"!'!'!"""""""!!!!!'!"!'!''''''''''''''II .::z:s-� :_==Jj�jl�!ij!!!!!!!!!!! .:=:=:liI!ll!ll!,

II PROPRIETARIO DO CONceSSIONARIO DO "II jlli. Francisco Antonio Piccione
II Jardim Salete Jardim Oceano ::M:�.lD:m::c�
II ,ARAGUÁ DO SUL PRAIA BARRA VBLHA II

,u TERRENOS Á PRESTAÇÕES EM OASCA- "'I ÇirU�f�: g:�:� de ���l��s� g�:��;�es C11- -

I
. VEL - CAFEEIROS - CURITIBA. Moléstias de Senhoras e Homens.

I SBGURAS B VANTAJOSAS APLICAÇÕBS DB CAPITAL II Especialis.a em doenças de crianças
L===========.========. Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS

(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. '��EE�������

� � CLINICA DENTÁRIA - RAIO X I
I! Dr. Dsn, Cubas O'lquino

� I CIRURGIÃO DBNTISTAI
� Consultório ao lado da Prefeitura Municipal

CLINICA • CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSB
Moderno Tralamenlo de canaes sob conlrole R.diolr�lico

HORÁRIO
MANHÃ - das 8 àb 12
TARDE - Atende com horas Marcadas
NOITE - Terças e Qulntas das 8 às 10

')

EDITAL
Empreza de Transportes Frenzel SIA.

Assembléia Geral Extraordinária

Ficam, pelo presente, convidados os Senho
res Acionistas désta Sociedade a se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária, na Séde, a Av.
Getulio Vargas, nésta cidade de Jaraguá do SQl,
as 9 horas do dia 23 de outubro próximo vindou
ro, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
día: •

I) Laudo dos snrs. peritos nomeados na As.
sembléia anterior.

Ii) Aumento do Capital Social.
111) Assunlos diversos.

Jaraguá do Sul, 21 de setembro de 1954.
Rui Felippe Frenzel - Diretor Gerente
Eugenio J. da Silva - Diretor Gerente

EDITALDr•. Fernando A. Springmann
Empreza de Tranportes Freazel SIA.

Assembléia Geral Extraordinária

Ficam, pelo presente, convidados os Senho
res acionistas désta Sociedade a se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária, na sua séde, a
Avenida Getulio Vargas, nésta cidade .de Jaraguá
do Sul, as 9 horas do dia !!!2 de outubro próximo
vindouro, para deliberarem sobre a seguínte or-

dem do dia: .

I) Aumento do capital social.
II) Nomeação de peritos para verificação de

reservas e fundos.
III) Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 21 de setembro de 1964.
Rui Felippe Frenzel - Diretor Gerente
Eugenio J. da Silva - Diretor Gerente

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

enDiea lIédiea - Cirurgia Geral - Partos

Oonsultôrio e Residência:· Rua Preso Epi
täcio Pessôa n. 206 \8x-residencia do dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

II_·UI ......_UI@;"IE!B'U_IU_IPI __ ''&BIII_'•• ea 11'_1.

- Atende chamados de dia e a noite -

Prefeitura Municipal de J araguá do Sul

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

EDITAL

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
I ADVOOADO I

CORUPA,

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua: Marechal Deodoroda Fonseca Ns, 122

laraguá do Sul

5
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SEMPRE

c O R R E I O O O O V O L O '?nlln.�J,p'�'I"!
_________________________________• rapoúgasEstedo do Pa- tinta noiva, OB votos de

SANTA CATARINA _ N. 1.811 ranä. felicidades do "Correio,
Dia 29 p. p. festejou do Povo".

seu natalício a exma'se-. .

Probleme do Papel rll-;;I-�IM JD)......,.1E��ll-;,71 ��O!: ���ri��I�i�����=i. ,,!�:���··8.�·I:ri�':�:
� !� � J.&.'U!VllJC!� \UI� ..lVlllU� \L...8l A todos os amversa- níto, 9,ue tomou o. no�e

. I � Em Oeral, especialmente ríantes OB cumprimentos de GIlbe!to, ocerrído día

Para a Dlprensa OAITAS simples e �IANADAS do "Correio do Povo". 2� do mes p. p., n? Hos-
ACORDEOES

'

. p�.tal Santa �e!'trIz, da

Santiago do Chile. (AL) O Diario local "EL Mêrcu- �
nacionais e estrangeiros

� Casamentos: - Realize- cidade de Itajal, acha-sé
rio" comenta em UqJ. editorial, o problema do pa- � com 48.80 e 120, baixos. � ram-se ?nte� na sala em festa o la!, do snr.

pel no Chile, afirmando que é necessario para � PIANOS _ HARMONIOS � da� audíencías 08 se- Joré Lu!., _dedlCad<? ehe-
dar-lhe solução, crear no pais, "uma total capa- � Instrumentos para Orquestras. � gnmte.s cal!J.a�entos: - fe d�s. otíeínas do lornal
cidade necessaría" a fim de se prover na cause ) BANDAS e JAZZ-BANDS:

!
Antomo. Steilein com. a «Itaja!» que se edita na

propria. Alude comentarista as coversações de � Vioh.os - flautas - Saxofoaes srta. �bsabet�a Schwír- mesma cidade, e de su.a
diversas ordens sustentadas em' relação com o � Clari�etas - Pisto�s - Trombones kowskí e LUIz.�arloch exm�. esposa, d. Na�r
problema do papel em varias oportunidades -pe- � . .'

BaiXOS - Baterias completai

�
com a srta. Ottilía PIa- da SIlva Luy, por cujo

los representantes'dos países Ilbero-americanos. Met�d��etco�d;!"sa-:b:!f:etas I nínscheck. motivo
. apres_entamos

Acrescenta que se a Zlepano-Amertca, não

�
"'� %é'<'

ENfiM TUD� QUE fORDORAMO I
loivado. Com' a

.

gentil
nossas Ielícítações.

pode pretend.er abastecer totalmente, o que rec!a- . . _ srta.IoneMaria Ramos, da Falecimento. Vitima.do
ma a urgencia é encarar o a�mento da produção, Peçam preços e demaís IDformaçoes ao Representante: cidade de Joinville, aca- por um- ataque cardíaco,Disse tambem, que se nao tomar taís medí- � PAU L O K O B 5 � ba de contratar easamen- faleceu sexta-feira em
das, o aumento de gastos de divisas aUl:nent8:r�,. e � s10 BBNTO DO SUL. CAIXA POSTAL, 39 . 8. CATARINA '� to o sr. Arcadio Freídí- sua reeídencía, a Bstra-.
chegará a um� exc�sslva curva nas dísponíbilt- __....--...__._....�__....__._............... bald Fischer. contador da Nova, o snr. Benedito
dade dos atuaís paises prod.utores, que 08 fará !;!I!!BIl;�I;;;=liEIii!!i;;;=IIc==;===I!!!i!!!=a:-Ii=;:-I!-Ii;! da Prefeitura Municipal Bissoni.
estancar, entretanto a Ameríca do Norte segue I I'n e filho do casa] I Geza A familia enlutada as
sua produção em continuo ascesso.

...Febres (Sezões, Malárias, .R Rodolfo-Olga Fischer. condolencías do Correio

I
Impaludismo m Ao Arcadio e sua dís- do Povo.

.
. Maleitas, 'I'remedeíra l..

-

_

Reflorestamento - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m
" Capsu las Antisesonicas ISan Ralael, Mendoz8. (AL) De acordo a óampanha �I Minancora"

de fomento da arvore, que o governo esta realí- "'" '.
zanto em todo o pais, 20.000 árv�res foram recen- III Em, Todas as Boas Farmäcías I
temente re p]antad�s .p�18 comissão de rellores- iii É um produto dos Laboratórios MINANCORA iiiltamento, nesta Provínvía. III I!!

São divers.as 2S v8;riedades d�s árvores 1'-1 ,- Joinville - Sta. Catarina _ iii Iplatadas, predominando, maior proporçao os Euea-
... 'III

lipto e os pinhos. E!=!�_d�;===;:=!�;':=:'i-·I-i=====::;!EEtii

ANO XXXIV - JAR.�GU� DO SUL - DOMINGO, 3 DB OUTUBRO DB 19ó4 -

MASSAS
AL I MENTtclAS

assegurou o Sr. Paes para 49112, ou seja,
de Almeida, - «será em aumento de.
rigorosamente equílí- l.027, por cento.
brado-. -x_;_

S. PAULO. O Sr. ceira entre' 1953 e -x- S. PAULO. O titulo
Café Filho explicou 1954, mas é preciso S. puto - O de- desta noticia é identí-
ao País como foram que se diga. esse au- senvolvimento da a- co ao de um livro cir
gastos es 19 bilhões xilio se fez por inter- viação brasileira no cunstancialmente polítí
de cruzeiros obtidos medío do Banco do setor comercial, tem co, lançado por jornalis
com .Q «plano Aran- Brasil, através de sido de modo animá- ta contra seu antigo
ha», atribuindo ao uma operação nor- dor, encontrando na chefe, o Dr. Adhemar
Estado de S. Paulo, mal de crédito, dando estatístíca eloquente de Barros, que vem a

em parte, a absorção, o Governo do Estado co m p r o v ã Q ã o. De ser, "o homem que
como ajuda federal as garantias necessa- 1945, a 1952, o nume- ameaça o Brasil"- --,----------------

ao Governo, de boa rias' Foram empres- ro de passageiros . Lançado "esse livro "blague". Tudo para lio, porque o sr. esta
parte da arrecadação tados cinco bilhões tranportados passou, em plena campanhaelei- ele tem um angulo que olhando tanto la para
dos agios. A este res- de cruzeíros, - confir- de 289.5'80 para ... toraI, foi considerado pode ser explorado pa- baixo? E, Vargas, ainda
peito o Secretario da ma o Secretario da 2.214.707 com um au- injurioso, por ferir os ra humorismo. E, nem meiopreocupado, expli
Fazenda, Sr. Paes de Fazenda - que foram mento, portanto de direitos de um candi- mesmo a tragedia que cou "É porque eu

Almeida, contestando empregados no paga- 764,8 por oento, a ba- dato a governador, o abalou o Brasil inteiro, deixei o"cafe no fogo e

a asserção do Presí- mento da dívida flu- gagem, por sua vêz, chefe populísta. Este com a morte do Presi- querover se já ferveu ...
dente da República, tuánte e dos bonos foi de 4.623 toneladas, pediu á justiça fosse dente Vargas, escapou ---------

declarou à imprensa retativos, alêm de ou- para 27.427, com um instaurada ação crimi- do "humor" do carioca.
que o Sr. Café Filho trol encargos do Es- aúmento de 593,2 por 'nal contra o autor do Aqui esta a ultima -
foi mal informado. O tado. O orçamento do cento. O aumento libelo, mas o promotor sera mesmo a ultima�-
G f d I

.

E d d' .

d f'
, bl" "d Q d

Mh..l" E P .. ,... • ....ç.. ;)", ...., l
overno e era auxI- sta o, apesar essa maIor, contu 0, OI pu ICO opinou que o ane ota.: uan o o ex· UM! 80M �tl1(ILI." "'" T ... " !

liou ao Governo do operação feita em na carga, que pastou autor do livro poderá Preoidénte Vargas che-I ,,......TOobsuE:: ...�OH',�'HL.�
Estado, nacrise finan- moldes bancarios, - de 4.781 toneladas, e�tar incurso em san- nouao_ceu, cumprime!l- !< S�H l,l,�fl!I�llr�'i�,

çao penal, de competen- tou Sao Pedro e nao u, Jl.WLl5a':"'_J,.J,L• ..:..IIi

------------------------------I�����������i��:=��!CaI'TRA CaSPA. porem a Justiça Elelto- Sao Pedro. bondoso, dl- j flI RE U�H'" tf.;'\,IIq !
ral falta competencia zia "Vamos entrar pre- i � aeOAÖjl7l'L".(.I!

OIfEDA DOS CA
' ! t 8 ... i N H A!>. i-

para processar e julgar sidente, a casa e sua ... -I:::c! pr I • TU ...... � ;

BElOS f DEMAIS o denunciado". E,. Vargas nada. Ficou ,I ��;: � �\ ;
AfECCDfS DO -x� alt, a porta do ceu, ' ,

F i. R IDA Í\
/ Rio - O oarioca, - olhando para baixo, em : �: � : � :

COURO CABELUDO. sabe-o todo 'mundo - direção á terra. preoc�·
mesmo nas horas mais pado, afinal São pedro oo_!iOIDO HA " .... (U '

,

dramatica da vida, faz interroga: Doutor Getú- ----- liM vó." PAA""
'

Notas & Noticias

AS MELHORES

TONIC!=> CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

/

/1-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::;:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::==::::::::::::::::::::==::::::::::.,

II Pud i m IM ed·ei ros - AMei hor Sobremes-a ii
l\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Jj

äno deve faltar em! casa alguma

S"SÁ� y/Re!,.,
. -.

ESPECIALIDADE

((J) §a�ãlo (Marca Registrada)
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


