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A chuva dos ulrlmos Não ha mais estradas, só corrente ano, não dà pa-] seu balanço com um de
dias veio comprovar o ha buracos. ra tres mezes e talvez, ficit orçarnentarlo de 91
que sempre alertamos a Qualquer Industrial ou como no ano passado, te- mil cruzeiros e teve um

adrnlplstração municipal, fabricante tem que atrelar nha destino para obras decresclmo no patrimonio
de que as estradas esta- 4 cavalos para transpor- eleitorais. de cerca de 60 mil.
vem abandonadas e não ter 5 sacos de milho ou No ano passado foram Este ano vai ser o
resistiriam a qualquer 200 litros de leite. gastos 306 mil cruzeíros mals doloroso vara a Ia-
temporal. E isso é somente o em conservação de pstra- voura se Deus não man-

Hoje o transito com o começo. A verba de 76 das e elas ficaram daque- dar o benfazejo sol.
ir;terior. do municipio eS-I mil cruzeiros para con- Ie jeito, como diz a giria. Não ha estradas, não
ra praticamente suspenso. servação de estradas no I O municipio fechou o ha dinheiro e por des-

mão a palmatoria e pro
curar sanar o mal, e isso
somente poderá ser feito
quando a politica fôr afas
tada da admínlstreção.

graça, uma eleição pare
acabar com o que resta.
Essa é a dura realida-

de. Cifras não podem
ser desmenüdas.
Não haverá churrasca ..

da, nem discurso em bei- Quando o tempo se re

les publicas no interior volta e a verdade apare
do municipio que desfa- ce núa e crúa, não ha
çarn essa situação real. maís lugar para governos
O remédio é chegar a I de fachada.

TRIGO, AÇUCAR E CARNE
Benzedura, só p'ra cobreiro ...

O Dr. Lourival Cama
ra, Diretor Geral da Es
tarlsrlce, sempre mereceu

de nossa parte
.

as mais
sirripaticas referencías.
Grande capacidade de
trabalho, aliada a am pro
fundo conhecimento do
assunto que superintende
e com uma visão real das
cousas, relves provinda
já do manejo contínuo
dos numeros, que são a

base dos estarlsticos
" Por isso mesmo, nín
guem melhor poderia di
zer sobre as causas da
falta de :determinados ge
neros alimenticios e pro
por medidas para o abas
tecimento.

Ja o fez com a carne e

produtos laticinios e ego
ra estudou a falta de tri
go.
Não é somente a guer

ra, mas uma série de ou

tros factores que origi- CAIXA POSTAL, 19

nam a escacez no merca- �����������������,�����������������������������������!����

do, pois aquela é apenas ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL
o bode expiatorio, a ta-" --=iiiiiiii==iiiiiiii=iiiiiiii=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=iiiiiiiiiiiiiiii===iiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

zão, a desculpa mals Ia
cil que se da ao publico
pera justificar.
O trigo diz um tecní

co àrgentino -, foi para
aquele país importado do
Rio Grande, que primeiro Os Estados Unidos fi- A Constituinte, por pro- O CeI. Perort continua
o" cultivou na America do zeram entrega ao gover- posta do Deputado' Cone- a vencer nas eleições pre
Sul. Aliás não e caso no francez de uma nora go Tomas fontes epro- sldencleis argentinas, com
virgem, que isso se desse, na qual declaram que não vou um voto de pezar exepção das provincias
"porque outros produtos concordam em que o ca- pelo falecimento elo anti- de Buenos Aires e" Men
,tambem nasceram aqui so espanhol seja levado go deputado caterlnense doza, onde José Ternbori
pela primeira vez e nós a debates no Conselho Almirante Durval Mel- ni está na dianteira.
perdemos o seu mercado. de Segurança. quiades de Souza. -x-
Esse mesmo tecnico, -0- -- 0- As eleições realizadas

segundo relata um jornal O vapor "Duque de no dia 10 na Italia, pera
paraneense, ainda declare Caxias" traz pera o Bra-Pl'E cl "cargos de vereadores dão
que temos terras excelen- sll o primeiro contingen- e o sta o as primeiras vantagens
tes para o plantio e que te de trabalhadores ítalla- ao partido socialista.
poderiamos "abafar" o nos. -x-
mercado si houvesse per- -0- J. ·11 ·t I d Na arrecadação do
slsrencla e lisura no co-

OInVI e, a capi a o u

mercio.
. O governo paraguaio Norte do Estado, viu trens- imposto sobre a renda

Antes da ultima guerra
expulsou de 'seu pais o correr, no dia 9 do cor- em 1946, Santa Catarina
jornalista brasílelro Pedro rente o seu 95 antversa está em 90, lugar, estan-

o Brasil imporrava 700 da Mota Lima, que ali . d' f d
-

-

do colocados na ordemmilhões de cruzeíros de
no e un açao.

f h
fazia propaganda sub- Em 1851, chegavam no de arrecadação, São Pau-arin a de trigo em grão, versiva. barco "Colon" 191 imi- lo, Distrito federal, Rio

e em 1944, essa sorna _ x-

sublula cr$1.214.000.000,00 grantes alemães, suíços e Grande do Sul," Minas
dos quais São Paulo en-

O governo de Alagoas nqruegueses que se es- Gerais, Pernambuco, Ba-
havia comprado no Rio tabeleceram.· hia, Paraná e Estado dotrava com 50%. 20.000 ampolas do pre- Pelo seu trabalho con- Rio. O nosso estado ar-A historia do trigo no penado "Orical" aplicado tinuado pelos seus �uces- recadou Cr$27.040.365,00.Brasil ainda não foi con- no tratamento da tubercu-I sores, construiram a mais -0-

tadad el t�lves seja um es- lose. bela e rica cidade da Li-can a � Igual ao _de Ugo Ao ser conferido o con-

�orghl no al�oda�. teudo das caixas no por-
l:_ogo depol� da

ImPlan-, to do destino verificou-se
taçao da dl.tadura, era que o remedia havia sido
uf!1. prazer ver, e trans- . roubado e substituído pormltla gran�e espera�ça areia" e capim.de que o triga chegaria a O preço da mercadoria
casa �Q. pobre, é de Cr$ 62.000 00.
quando o MInIstro Costa

'

aparecia nos diches das
. -o�

revistas e jornais, de man-
O cirurgião Carlos Aze-

ga curta, cortando trigo ... vedo Sodré, do Rio, "

deu
alta do hospital, na ope-

Incentivou-se a planta- rario José" Gonçalves, (la

ção e tambem em Santa qualoperara abrindo o

Catarina existia "urna fe- coração. E' a primeira o
bre 'pelo valioso cerçal. peração feita no Brasil e
E quando o trigo deu, foi coroada de inteiro

é doloroso, mas é verda- exito.
de, apodreceu nos depo-

sitos e armazene por fal- Daí não termos trigo" quem o diz, numa entre- rape, cocada e emfim u-

ra de compradores e, nacional. vista a um jornal de flo- ma centena de gulosei-
quando os moinhos fo- -0- ríanopolis, existem em mas e COU'5as sern as

ram compelidos a com- Com a carne, dà-se Herciliopolis, [oaçabe, 11 quaís poderiamos passer,
pra-lo, ali ficou por falta quasi o mesmo. O snr. mil cabeças de gado gor- todas elas fabricadas com

de rransporte. Pedro Ludovico, deputa- do e em Campos Novos o açuçar. Mas o produto
Esse crime, que em ou- do por Goias, denunciou mals alguns milhares. mesmo não ha.

tro país levaria muita a pouco na Camara que E não ha carne, ou ela 0-

gente a cadeia, aqui ficou em seu estado existem está ,pela hora da morte. Sabe ó publico muito
impune. 350 mil cabeças de gado -x - bem quem està com o

Os que haviam ernpa- para engordar e mals 100 O drarna do açúcar é produto: é o hornen do
tado grandes capitais no mil para abater e em S. o mesmo. Entra-se "numa' cambie negro.
plantio, quasi foram a fa- Paulo 600 mil. Os frlgo- venda qualquer e não ha E' rico, poderoso, tem
lencia e o desanimo obri- rificos entraram com o açucaro dinheiro pare fazer
gou-os a plantar um pro- logo. Não compram. Mas existe a

marmela-, eleições
e os politicas

duto que não tivesse con-I Aqui mesmo, ainda é o I da, o picolé, a"" bala," o dele precisam.
correncla estrangeira . , . senhor Lourival Camara chocolate, o doce, o xa- Precisariamos de ação

energica centra os espe
culadores, os graudes es

peculadores, porque os

que suruplarn tostões,
esses não . alteram a vida
e deles as cadeias estão
repletas.

Os relatorios não adi
antam, e promessas e boa
vontade tambem não, pois
corno muito acertadamen
te diz o diretor da esta

tistica, "benzedura, só
prá cobreiro".

J. 'JUSTO

A R TU R M Ü 'L L E RDiretor: Fundado em 1919 TELEfONE N0. 39

5a.· Feira, 14 de Março de 1946 Sta. Catarina - N. 1.331

Notas Noticias I. A. P. C.
Dos Benefícios

e
«continuação do numero anterior)

A Pensão extinguir-se-á por falecimento do
beneficiário, por inadiplemento de idade, por CE'S

sação da invalidez ou por terem contraido matri
mônio as pensionistas. .

Não haverá reversão de quotas, salvo por"
falecimento de viuva, ou viuvo inválido, que tenha
a importância de seu seguro repartida com filhos
menores de 18 anos.

No ato de inscrição no Instítuío os segura
dos deverão preencher o formulário especial ror
necido pelo LA.P.C. e onde será declarado quais
os seus beneficiários. Os segurados poderão, pos
teriormente, inscrever novos beneficiários,

A pensão para beneficiários menores de 16
anos que sejam orfãos de pai e de mãe, deverão
ser requeridas pelos seus tutores legalmente no

meados, devendo o têrmo de nomeação de tutor
acompanhar o requerimento. No caso de benefi
ciários de 16 a 18 anos, o requerimento poderà
ser assinado pelo interessado, devendo, no entan
to, ser assistido por seu tutor.

O seguro invalidez para os segurados loucos
deverão ser requeridos pelos seus curadores, de
ven�o o requerimento vir acompanhado do têrmo
de nomeacão de curador.

Os segurados estrangeiros, ao requererem
beneficios, deverão juntar a carteira de estran
geiros, modêlo 19, instituida pelo Decreto n. 3.010,
de 20 de agôsto de 1938, sem o" que o requeri
mento não terà andamento.

Sempre que fôr requerido beneficio é indis
pensável a apresentação da carteira profissional
ou, na falta desta, de uma declaração do tempo
de serviço, passada pelo empregador e com firma
reconhecida.

Das Restituições de Contribuições
No caso em que deixe de contribuir para es

te Instituto por espaço de tempo superior a doze
meses, por se achar desempregado ou por traba
lhar em atividades não sujeitas ao regime deste
ou de outrós Institutos ou Caixas de Aposentado
rias e Pensões, o segurado perderà essa qualida
de, podendo, então, requerer restituição do que
houver pago.

-0-

nha São Francisco. A policia do Rio pren�
O município tem 1.505 deu diversos comunistas

quilometros quadrados e e operariss da �gremia-
45 mil habitantes. A ci- ção da Unificação dos
dade tem 9.200 prediolS e Trabalhadores, ficando di-
cerca de 20 mil morado- versos deles incomunica-
res. veis.

MUDAS
FrutUeras e ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros,Macieiras,
Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.
Peçam catalogo Ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL -

" COfupá
- (Conclue na ultima pagina)
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a) - que, ficou, restabelecido o regime de quo
tas de consumo de pneumáticos e câmaras de er pa
ra os Estados de Mato Grosso, Paranà, Santa Cata
rina e Rio

_

Grande do Sul, e Territórios do Guaporé,
Ponta Pora e Iguaçu;

b) - que, durante a vigencia do regime de
quotas a que alude a letra a, o trauspotte de pneu
màticos e câmaras· de ar depende além da Guia
Fiscal, de uma Guia Extra, que serà visada pelo es'

critorio local da Comissão de Controle dos Acor-
dos de Washington, ou por delegados desta. e, ane- 1I!t
xada aos documentos usuais de transporre, salvo o Para o jogo de domingo ultimo o Baependi
caso de ser esre feito por estrada de rodagem, quan- do Sul havia convocado os seguintes jogadores: Silveira,
do então, aquela guia deverá acompanhar a merca-I ilIIl 11I Lucindo Niquinho, Airoso, Manoel, Batista, Frutuo-
doria até o seu destino;, _

_ , so, Ari, Eti, José, Nunes, Mario, Otaclllo, Ruysam,
c) - que, a Guia Extra, contendo a espécie, a

� f� I � T � G I � I L
we e dé Anna ôchulz Toe· Lourenço. Desses só compareceram alguns, pois os

quantidade, .a procedencia e o destino dos pneurnà- outros acharam que não deveriarrs ir, pois não ha-
ticos e cameras de ar, será apresentada pelo ven- weÉ1a, brasileira, solteira, via llrnousine pare eles., ,

,
"

'

dedor ou dístribuídor à autoridade policiai afim-de lavradora, domiciliada e
E' ... , amigos e torcedores, o Baependi des-

ser visada: Artur Müller, Oficial do t leir
.

I b I
, residente nesre distrito e Jel o val ma '" em· ma ...

d) - -que, a lern da expedição do documento a Registro Civil do 10 Distritv
sendo f!lha de Erwim Oes-

que se refere a letra b, os pneumáticos e carnaras da Comarca raraguá do Sul.
tereich e de Alvina Kei

de er, destinados a zona fronteiriça, deverão estar Estado de Santa Catarina
ser Oestereich.

sempre acompanhados da Guia de Embarque visada Brasil.
pela Fiscalização Bancaria do Banco do Brasil S.A., Faz saber que comparece-
obedecendo às condições estabelecidas na Circular ram no cartorio exibindo' os
n. 4, de 24 ,de rnarçó de 1955, do sr. Consultor da documentos exigidos pela lei
Fazenda Pública, sern prejuizo da Guia Fiscal, pre- afim Je se habilitarem para
visra nos artigos 22 e seguintes do decreto n. 12.528,
de 27 de dezembro de 1916;

f) - que, na Capital, o Visto será concedido Edital n. 1974' de 27-2·�6

pOJ um dos membros da Representação da CCW. e,
Herbert Schneider e Ro·

no interior, pelos Delegados de Policia; os encerre-
ee Albertina Perelra.

gados dos Postos de Controle, adotarão CI mesma Ele, brasileiro, solteiro,
medida, quer ne entrada quer na saída de pneurné- comerciaria, domiciliado

ticos e camaras (je ar; _, "

e' residente neste dis-

g) :- que, não será necessário o visto quando trito, sendo filho de Otto

o comprador l.esidir a mesma praça que o vendedor �cEhlneidber e.dl� Lidia Plta.uli.
ou distribuidor: a, rasi eira, so eira,

, h) - aúe,1 mensalmente, pelos - distribUIdores ou d0I!lestica, domicili�da. e

vendedores deverà ser fornecida à autoridade encar- reSIdente. neste dlSt�ltO
regada uma relação de pneumáticos e camaras de send? filha

.

de Aquino
, ar vendidos e em "stock"; Hen!"lque PereIra e. de Al-

i) - que, lógicamente, todo transporte de pneu-
bertma Rosa da SIlva.

màticos e camaras de ar sem a Guia Fiscal, a' Guia
Extra, e, em se tratando de zona fronteiriça. sem a

Guia de Embarque visada pelo Banco do Brasil, es
tá suieito a apreensão.

'

Dê-se conhecimento aos srs. Delegados Regio
nais, Auxiliares, Especiais e Delegados de Policia.

Sala da Representação ,da ComissãQ de_,Cop
trole dos Acordos Washington,' em Flóriimopo'lis, 1
de Março de 1946.

Edital n. 1976 de 7-5-46
Frederico Haffermann e

Bertha Lipinsky. ,

Ele, brastletro, solteiro,
, lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito sen

do filho de Carlos Haf
fermann e de Irma Witt
Haffermann.
Ela, brasileira, solteira.

..
" ..

lavradora, domici!iada e {; _. �':
residente, neste distrito i H A t e n ç a o ' li
sendo filha de Carlos u- ii • ii
pinsky e de Alma Lipíns-H' . ii
ky. ":;;"""";;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::";,,,iii?

((:A'll Do dia 20 de Março até 20 de ((A:1E���l��' 1i���:r�-�d�'I_ ii i! Abril G rClnd e II II
��� Rahn e Ema Krue- II I H _ !! I II

��������:��;�i!����t�;�: II e II IiquidaGão ii e I!
do filho de Carlos Rahn e i,l, n i.:,:.1 de calçados _para sen.hores, se- !.'!. n ;.'!. '

de Emilia Siewert Rahn. h d:: ,i; n oras e crIanças, Jogos e:: ;;
Ela, brasileira, solteira, li C ii cintos e sus�ensorios, carteiras ii ii

lavradora, dqmiciliada e ii :. gravatas, melas, etc. ii ç 11
residente neste distrito H;" Não percam esta op0rtunidade ii _ ii
sendo filha de Augusto :1 a só na Loja de Calçados de 1i a �l
���eger e ,de Ema Krue-

H Julio Mafiezzolli n H

I
ii O Avenida Getulio Vargas N. 157 ) ii O ii

EditaLn. 1978 de 11-5-46 t.L, ),: JARAGUA DO SUL - S. Catarina t.L )J
Helmuth Strelow e' Elly 1.·:::::

· .. · ::;�..

Dorn. H

fII& I
.; H

Ele, brasileiro, soHeiro, !i li
'

lavrador, domiciliado e re- H ", ii
sidente neste distrito sen- :"�::::�i j i3i .. :::!..:
do filho de Hugo Stre
low e de Guilhermina UH
mann Strelow.

Controle da Bor
racha II rI..,........,..,.. ..

........ ..

..........

�::

o T E L.. a v

Por motivo de doença, vende-se um

tado e afreguesado hotel, em São Francis

Negocio otimo e de bom rendimento

Cartas pare Caixa- Postal, 53
São Francisco do Sul

�IDEAL= ..--

-

o ............... -;'................ ······ ..··� ....

glll'A M A R C A DOS BON S P R o D U

(:I�.··,:·+··,.··/:;..··.··.,.··..�··,.··""··.,.··v��····

A.J§§llHCAR DE BAUNIL

§AL REFINADDO (para co

MATAMO§�A§
-

FABRICANTE: allltl88 Ma
Rua D. Pedro II. N. 69 -! Jaraguá
..ct' ,TEl

enda

Portaria N. 2 bem man

co do Sul

o Representante da Comissão de Contróle dos
Acordos de Washington, no uso das suas atribui
ções, e, tendo em vísta o disposto em a portaria n.

1, da referida Comissão.

TORNA PUBLICO:
..............
..............

�
TO s_illl:)

��u

DA

sinhl!)

(Mineiro legitimo)

V. S. encontrará na Casl! Heal
Defronte o Cine-Buhr

Edital n. 1975 de 6-5-46
Leopoldo Toewe e Re

gina Josephina Anna Oes-
tereich.

'

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado, e re
sidente neste distrito sen

do filho de Germano Toe-

o sorteio do mes de 'Março, realizar·se-á no dia 30
pela Loteria Federal nos termos do Decreto n. 7930

IGrande Emppeza AmerieanópoliSi
Séde em São Paulo Diretor�Proprietario Agência no Rio de Janeiro

Rua Senador Feijó n. 205 DR. AFFONSO DE O. SANTOS Rua Ramalho Ortigão n. 9
8'. andar 2'. andar

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

-Resultado do s.orteio realizado em 23 de Fever. de 1946--

Plano Magno' - Mensalidade Cdf> 5,00
'Numerações Pre�iada�

1°. PREMIO: 941 1 Nos L premio 411 Um imóvel no valor de:
3'. premio 836 Cr.$ 100.000,00

2°. PREMIO: 5505 2'. premio 3 ° 5 Um imóvel no valor de:

3'. premio 836 Cr.$ 20.000,00
DO. PREMIO: 5836 4'. premio 948 Um imóvel no valor de:

3'. premio 836 Cr.$ 10.000,00
4°. PREMIO: 1948 " 5', premio 222 Um imóvel no valor de:

3'. premio' 836 Cr.$ 5.000,00
5°. PREMIO: 0222 Centena 411 Cr.$ 100,00 Centena 114 Cr$ 50,00

Unidade 1 isenção da mensalidade de Março prox.

Ela, brasileira, solteira.
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito i
sendo filha de Ernestol'Dorn e de Augusta Dorn.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente ed.ital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dUlante IS dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins Iegaes. ..

ARTUR MULLER

Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com o re

gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti· fiscal federal
Affonso de O, Santos - diretor-proprietário

PA R A F E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES.
C O C [ I R A S,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

QUEIJO
PARMEZÃO

ESPORTES POR AOM

Derrotado o Baependi em Joinville
Confer:ne haviamos noticiado o [Baependl, ou

melhor alguns elementos da equipe principal do Bae
pendi excurstonerarn a vlsinha cidade de, Joinville
afim de enfrentar o Cruzeiro daquela cidade.

A embaixada alvi-anll embarcou as 1 hora da
tarde, sob chefia do er. Antonio Zimmermann Apos
pessíma viagem, (pois boa não mais se pode fazer
nestas estradas),chegou a embaixada a Joinvile debaixo
de uma chuva torrencial. O prelio foi realizado no

campo do Caxias, sendo o escore final desfavora
vel aos locais, isto é aos Iaraguaenses por 4 x 1.

Tambem O Acarai sofreu derrota frente
ao Gloria

Rumou domingo tambem a .Iolnvlle ,a equipe
do Acarai afim de enfrentar o Gloria. Também o

Acaraí não resistiu o impero da equipe Ioínvilense,
sendo derrofado por 5 x 1.

,

. '

é uer�ß�eßfé poreee mentiro ... mas ... /'

iransíeríde o Torneio' Comercial
Na reunião de 2a. feira a diretoria do Baepen

di resolveu transferir pera prlnclplos de abril o Tor
neio Comercial, que deveria rea,li.1i.ar se ..

domingo.

Baependi 'X Ríachaele
Domingo teremos outro inter-municipal. Virá a

Iaragué afim de enfrentar o Baependí, o Riachuelo
da vísínha cidade de Joinvile.

AGRADECIMENTO
--

_ Profundamente comovidos pelas
provas de amisade e carinho dedi

cadas pelos srs. Drs. Alvaro Batalha e Wal
dEl,miro Mazurechen e pelas Irmãs do hos
pital por o('asião do falecimento do nosso

inesquecivel filho

ROL'P,
que Deus chamou a si no dia 10 do corren

te, expressamos-lhes aqui nosso eterno
conhecimento.

Essa gratidão é extensiva tambem ao

rev. Pastor Waidner, pelas consoladoras pa ..

lavras dirigidas por ocasião do enterro e a

todos os que enviaram flores e acompanha.
ram o sepultamento,

Jaraguá do Sul, 12 de Março 1946.

Eduardo Kellermann
e senhora

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l�I· CALÇADOS·
.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo� , I R G OIERIGO!! ..
·

a Não deixe que 'ó teu di;;1,eiro se gaste, �ão OS m�l�or�s �
,m� Asem

saberes no que o empregastes.

.rnal'Q haratnQ2::6::S2::6::S provelre bem o teu dinheiro, fazendo O U U O
0000 ----- tuas compras na ----

;�. CASATOBIAS F·RO;��·� Dft
0000
mm seja qual for o artigo que necessitares, 1TIDl Al1ill§11-rn° dJl Alp Ir dJl ] I"dJl Al t1l\§
2::6::S2::6::S

nela o enconrraräs pelo preço mais ba-

I
Jl M lL (Ql. � \Y \L(Ql.1l \&@M\UI

mm _'---N�:':: ::��:�a-'__ G(Ü)§c1l1l tnnaos §: Ao II Pr�=��O�ef;a�e��a���v�:o�i�:��i�o�oel�����!�c�: ��U����C��II�I���ó��liS
m:<m:< Chapéus (os melhores); Guarda-chuva

CAIXA P_?STAL, 11
Hospital de Caridade de Florianópolis,

�OO2::6::S�OO (idem); Casemiras; Linhos; Camisas; Gra- JARAGUA DO SUL Assistente do professor David Sanson, no Rio de J';'nelro.

aJ::S2::6::S t M· p.. (d � SANTA CATARINA �
Ex·lnternorpor, concurso, da Asslstencia Pública do Rio de Janeiro

va as; elas; uarnas; etc... etc... tu o

enfim), é encontrado na CASA TOBUS, pe- Formado pela Faculdade de Medicina da

.' I0000 los preços mais CAMARADAS da praça. Ià'e_#:â@!ie. Universidade do Rio de Janeiro
0000 ---- Concede-se descontos especiais --- B L U ME NAU STA. CATARINA

000000 R. Preso Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO -SUL

I Dr. Wal�emiro Mazureehen
�.Ia DI lalJ)�

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico ': cirurgia de adultos e creanças
- Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletri�o - Electro-cauterização

- Raios Infra-vermelhos e azuis. I

F A SR I C.A DE

eAb "MAaUaO"
-

Hasse & Filho
Pedimos a todos nossos amigos e clientes que

continuem a dispensar a nova firma a mesma con

fiança votada a arerlor.
Iaragué do Sul, 8 de Março de 1946

HASSE & FILHO

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZ.&

ADVOG.A\DO

Escritorio: Mal. Decdoro da' Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::�:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

J moloril1ü1
Precisa-se 'de D motoristas bastante habilita

dos em sua profissão para guiar caminhões. Paga
se bem, mas exige-se aptidão.
Informações na gerencia do "Correio do Povo"

Vende-se
Cachorrinho bonito branco com pelo comprido.

de 1 ano e meio.
'

Na Secadoria Cleff ', Guaramirim. I

Empregada
Precisamos uma com pratica de servi

QOS domesticos em geral.
.

PAGA-SE BEM
Tratar na Rua Benjamin Oonstant n. 328.
(Engenho de Arroz) com o snr. Alvaro.
2xl

de 'MAIA & ANTUNES
séde em Porto de Areias Grande, municí
pio de Araquart (ex-Paratí). Venda perma
nente no deposito . do Linguado, aceita-se
qualquer pedido para todo ponto do Estado.

CORRESPONDENCIA PARA

João Anunciação Maia

Novo
Recentemente instalado com moveis e utensllíos
todos novos. O mais proximo das Estações Fer
roviaria e Rodoviaria. Dirigido pelos proprieta
rios João Rodrigues de Souza e senhora. Cosi
nha especialmente bresílelra.. Para maior conforto
e comodidade dos ônrs. Viajantes, todas as

camas são providas de excelentes mosquiteiros.
End. Telegrafico: "NOVOTEL"

Telefone n. 57 - Rua Padre Franken n 200

JARAGUÃ DO SUL SANTA CATARINA

;�----------
ONDE

COMPRAREI MAIS BARATO 1

das ft Suspensórios

apéos
....-

fi Sedas

Perfumes • Etc., etc.

.... I----��==================�-------
-

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI(jO
•

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ERICO BRUHNS,
JARAGUÃ DO SUL Rua C�1. Emilio Jeardan, 62

AGENTES LO(jAIS

A Comercial Ltda •

IARAQuA DO SUL

Cure seus males-e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

A praça SÃO FRANCISCO DO SUL - Alameda Ipiranga

Levamos ao conhecímento desta praça e a ;;;g;gg;;;g;;;;;g;;gggggggg;;g;;g;;;gg;;g;;;gg;::g;gg;;;;gg;;;;;;gggg;;;g;;gg;;;;g;;;;;g; � � rn na n� i a. � a� i.� �a I rr� � � n li r�� I ni ra � n a
quem Interesser que de comun acordo foi alterado P � P H
o contrato social da firma ôpadar! & Cia, dela se

retirando o socio Helio Luiz ôpadart, passando a

mesma firma a girar 'Sob a razão de

----

H CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO !i
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio II DR. SADALLA AMIN I!

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos !! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H
- R. A lOS X -

;; ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ g
Diretor ltlédico ·do Hospital �'São José" li «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS H

__ ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA - H HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii

g;;;ggg;�;;;g;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;g;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
. Ü - ""0inviIIe - II

D········································· .. ··········· ···········D ®i'@ ®t@ @í@ ®í@

rB·ÃNêiiN·Õusi·RiA-·fc·ÕMER·CIÕ··õii:·CAiiRiNis7i�··il
ii Fundado em 23 de fevereiro de 1935 !i

II / I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 I:·!: f a rma c I'a

1:.1: ������!��IAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

!:!:Blumenau �GENCIA: Jaraguá do Sul de ROBEllTO M. HORST

ii Brusque Rua CeI. Ernilio Iourdan, 115 ii
ii .Caçador End.' Telegrafico "INCa" H
ii Canoinhas
ii Concordia Caixa Postal, 1 O -Telefone, 7D ii

i.i.:=::.:: �c�u�r�I"�tiiibbuaamnaos MATRIZ: I TA JA Í

!::::::::':�:::::::::Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.
emprestimos. financiamentos mediante caução de Iltulos comerciais.

ii Florianopolis passes. etc.• aceitando documentos e valores em custodia, mediante

ii Gaspar taxasmodicas.

ii Ibirama Abona em C /Correntes os seguintes juros:

!! ��:;���nga' A Disposição, sem aviso, com retiradas livres
20/0 Il:'::

-_'_"_'".•

ii Jaraguá do Sul pare qualquer importancia "MEDICAÇÃOAUXILIAR
ii [oaçaba Com Aviso de DO dies e retiradas livres

l::,'l::: NO TRATAMENTO DA
ii Joinville de Cr$ 1.000,00 Do/'.

L SIFILIS"

i.::.!!: LM:a�f�rSana Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,�O

i::::.i::::.dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%'
ii Piratuba Com .Aviso de 100 dlas 5%' ii
ii Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5% Hii Rio de Janeiro Com Aviso de 120 dies 5 1/2010 ::

ii Rio Negrinho II

l::.l::.ii Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
ii S. Francisco do Sul Os luros são pagos ou capitalizados semestralmente ii

H �·a!óaquim A-econom ia é a base da prosperidade 11
.. Bronqult••
ii Tijucas Deposite as suas economias no ii
ii Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA. i:i: Escrofulo••
ii Urussanga HORARIO' Das 93ß a's 11311 e das 14 a's 15 h ConvlIl.,c.n"(I�

II Videira • Ao� s6bados d�s 9 às 11 horas
oras

II VINHO CREOSOTA;;O
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a !!!'É UM GERADOR DI! BAÚ:>>.!, I

Nova
a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGU4
��®;..®®Y@)

FRACOS E AN�MlCOS I

Tom_.

VINHO CREOSOTADO
<'SILVEIRA"

To••••
R••fri.d••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Notas

Dr Luiz de Souza

No día 16 do corrente

passa a data natalícia do
Dr. Luiz de Souza, ilus

tre advogado e esportista
em nosso municipio.
Essa auspiciosa data

fará com que o seu gran
de numero de amigos
acorra asna eprasi vel
residencia, levando os

seus votos de felicidades,
votos bem merecidos por

quem soube, pelo seu

talento e probidade pro

flsslonel, pelo seu cara-

.
ter como. exernplar chefe
de familia e pelo seu de-

'

votarnento pela cause pu
blica como politico, me

recer a estima dos seus

concidadãos.

Ao Dr. Luiz de . Souza,
o abraço do "Correio do
Povo".

Bodas de praIa - Passou

no dia 12 do corren te o

25°. aniversario do casa

mento casal Adelia - Ar
tur Mueller.
Por essa feliz data a

prasentarnos ao nosso

diretor e .exrna. esposa
Iodas as venturas.

Delegacia de policia - Vem

de ser nomeado Delega
do Auxiliar de Policia

deste Municlpio o Dr.
,

Vicente Oadagnone.
--- -

Roll Kellermonn
Vitima de um derrame

cerebral, faleceu no dia

10 do corrente, nesta ci

dade, o jovem Rolf Kel
lermann.
O extinto [contava ape

nas 50 anos de idade,
sendo filho do casal Edu
ardo-Helena Kellermann,
a quem apresentamos nos

sas sentidas condolencias.

Falta de casas - A falta

de casas pera reslden

ele, esppecialmente das
Caso o segarado queira continuar a. contrí-

classes medias, é grande
buir para este Instituto como segurado facultati

na cidade. Consegue-se vo, na forma do disposto no Decreto-Lei n. 2.004,

uma moradia somente de. de 7 de fevereiro de 1940, deverà manííestar es

pois de mezes de pacíen-
sa intenção a esta Delegacia, devendo' a

_

comuní

te espera e com grande cação ser feita antes de decorrido o espaço de

empenho
12 meses, a contar da data do desemprego, pois,

No entendo esrà nas
caso contràrio, perderà o associado todas as van

mãos da Prefeitura resol- tagens anteriormente adquiridas.

ver em parte o caso. E- Aquele que voltar � ser segurad? do Intítu

zisre cerca de meia duzie to depois de haver perdido essa qualIdade, deve

de casas que estão deso- rà. vencer nov� :periodo de. carência par� .
ter di

cupedas pois o sr, Pre- reíto aos heuellelos c�nc.e�Idos pelo Instituto.
,

feito não concede "habi-I Ao requerer restítuíção o segurado devera � _

te-se" pare obrigar os r�meter com o reql!-erimento sua carteira prof�s
proprieterios a construi- síonal, � qual, d.epols de anotada nesta Delegacia,

rern casas de dois pavl-
lhe sera devolvida.

mentes.
O segurado que houver recebido qualquer

Que se obrigue a cons-
beneficio do .Ins.tituto, bem como aquele que nã.o

trução de sobrados quan- ho.uver con�rl�)U!do durante 18 me_ses, n�o .te�à dl

do um predio for demoli- reIt? a. r_estItUlçao. Igualmente. nao tera direito a
--------------------

do é compreensivel, mas. res�ItUlça.o aquele que, anteriormente �egurado
nesta crise de habitações, obrigatório, p��sar a �egu�ado facult�tIvo, bem

deixar predios vasíos, é como os que Ja fo�am inscritos no Instituto como

até deshumano. segurados facultavIves.

Depois, é preciso no

ter que nem todos podem
morar em sobrados.

Anivlwsllrios
Hontem festejou sua

data natalicia o jovem
Rodrigo Nicoluzzi.

Jorge Erschino

Locais •
- -
• I. ·A. P. C .

(Conclusão da primeira pagina)

Na mesma data tambem

festejou seu aniversario

o jovem expedícíonarlo
Jorge Erschlug.
Ao Jorge os cumpri

mentos do "Correio do

Povo'�.

Hoje, os srs. FranciscO

Modrock e Arnoldo Krue

ger; amanhã os sr. Max

Eggert, comerciante, e as

senhoritas Etelvina Fer

reira e Amasilda Piazeira.

No dia 16, os meninos

Renato Wunderlich e José
Oliveira.

WATERMAN'S
A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro

Acaba �e receber: TlP. AVENIDA

Precíza-se de um empregado com pratica de um

Armezerrt de Expedição de Secos e Molhados e que
saiba guiar autornovel, Ofertas pera a firma Jorge
Mayerle. Av. Getulio Vargas N. 998. Iolnville.

Precíza ..se de uma empregada para serviços do- ---.-----------------

mesricos. Paga-se bem. Informações com a Familia ����������1§j������00

Jorge Mayel'le Rua Anita Garibaldi N. 45. Joinvil)e; 002Z::S�cz::;���2Z::S�;��lZ:S�2:'6:S�2:'6:S00

Germano AltboU - Hoje P f"t MI.iIi 00 Adolf Herrn. Schultze 00

passa a data natalícia do
re

..e} u ra u- 00 MARCENARIA EM GERAL 00

sr, Germano Althoff, ilus- n iclpal de 00 .

00
tre Diretor - Gerente da J

'

d S I 00
�

Empresa �de Transportes aragua O u �
Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da

��Frenzel S. A. IEAI
o

íI- TI � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

Ao aniversariante os Mil Ll21U 00
nossos cumprimentos.

00 Mantem Ulll: .estoque �ermanente de todos os tipos 00
.

Carlos Hass. - Por motí-
De ordem do sr. Pre- 00 de MoblhaS, especialmente para escritório. 00

vo de sua data natalícia,
feito Municipal torno pu- 00 -

. �

os amigos de Carlos
blico que durante o mês � INSTALAÇOES COMPLETAS DE:

12:'6:SHass foram oferecer-lhe
de Março arrecade-se na zes Dormitarias

no dia 8 do corrente uma
Tesouraria da Prefeitura 00 Salas de Jantar

lembrança. Em nome dos Municipal de Iaragué do 00 Cópas

ofertantes usou da pala-
Sul e na Inrendencia de 00

Escritorios

vra o Dr. Priamo do Corupá, o imposto sobre 00
Moveis rusticos e outros.

Amaral e Silva, tendo
INDUSTRIAS E PRO- �

agradecido, em nome
FISSÖES, relativo GO 1. cz::; M�VE�S AVULSOS' COMO:

do aniversariante o dr. sem�stre. .

� Cadeiras
.

Artur Urano de Carva-I
Nao satJsfazen�o o �a- � Poltrox:as fixas e giratorias

.

lho
gamento no refendo mes, � Mesinhas de centro e para radio

Ainda saudaram o ho- fica;á o. contribui�te sujei- �
E en�re muit_os antros. a" "

menageado os snrs. Ar. to � multa de 20 10
. so�re �

Caixa Registradora ma�c� �ECORD.

tur Müller e Waldemar
o

�

Imposto no_ prll1�elrO 2:'6:S Af�mada pela .sua ebcle.ncla, substitu

Grubba.
mes, send? �n�ao feita a 00 indo as Caixas Registradoras de

Carlos Hass recebeu cobrança J�dIClalmente.. 00 elevado custo.-·-----�-

Iídalgamente os amigos Teso�r�rla da Pretellu: 00
fazendo servir-lhes lauto

ra Municipal de Iaragué 00
VENDE-SE CAI�ÕES VASIOS.

jantar.
do Sul, 6 de Março de �

-

1946. � RUA. RIO BRACO, 964 - TELEf'ONB, 73 �

Aniversario raro. No dia
F. VOSGERAU � Jaraguá do Sul Sta. Catarina �

13 do corrente, festejou
Tesoureiro 2:'6:S

2Z:S

seu 90°. aniversario a
VENDEaSE OOOOOOOOOO�OOOOOOOOiOOOOOOOOOO�OO

exma. senhora Guilher-
- Uma casa de mate-

mina Lemke, sogra do rial, situada a Rua
OOOOOOOOOO�OOOOOOiOO�OOOOOOOOOOOOOOOO

nosso presado amigo Rio Branco s/n. IE 1r Iill p � 11- fll\ IL fI' �
Luiz Satler, residente em Proprietario Adal- 11 � � lL IUI � � § IDlll2l.1l1l ID1
Barra do Rio Cerro, a

qual enviamos nossos
horto Tholllsen, tra-

cumprimentos. tar na mesma.
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agrícolas:

SEOAS ROTAT/VÃ PARA ARADOS

Rua Marecha 1 Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO

l!E!ili!lillllllm=ml�!!m=li=II=II!:�li=m!:�il=m!E!m=l!l!
�

m
III:'�b (Sezões, Malárias, -m-':
-11-� r"'s Impaludismo

_

� , Maleitas, Tremedeira r�
I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - li
I "Cal;)sulas Antisezonicas �I
I· Minancorá" li

I. Em Todas as Boas Farmacias i
I E

um produto dos Laboratorios M�NANC()RA �i
�

- .Toinville - Sta. Óatarina- �I
�II!!i!lI!!!!E!i!!!liElEllEi!iiI;-I!!li!!!il=i=I=:i!!ii!i!l:!iiil!ll!!II=ll-!iii

Soldados norte
americanos mon

tam guarda a seção
principal da cadeia

de Nurenberg, para
que os acusados na

zistas sejam levados

com vida as barras

da justiçoi cada na
zista é guardado
por um soldado.

Goering e Hess

ocupam as celas á
extrema direita.
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