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CARESTI
zerem um estudo sobre
a situação financeira e

a carestia da vida, pro
pondo medidas salvado
ras. A essa iniciativa
aliaram-se não somente
o snr. Nereu Ramos, mas
tambem todos os leaders

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919

Já lá vai mais um ano

do termino da guerra e

continuamos com os ra

cionamentos e a subida
espetacular dos generos
alimenticios. ,

Ninguem sabe quando
essa situação terà um

fim, mas todos sabem
que, com a angustia, a

fome, o sofrimento da
grande massa popular,
houve uma classe que
aumentou de muíto os

seus milhões, embora a

custa de lagrimas do

proximo.
Cremos que os pode

res publicos estão em

penhados em por um pa
radeiro a esse estado

de cousas, mas, quando
virão as medidas salva.
deras?

Ante-hontem o snr.

Otavio Mangabeira apre
sentou ao Parlamento
uma indicação e a íun
damentou longamente,
pedindo a nomeação de
uma comissão de 1'5 par
parlamentares para ta-
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TELEfONE N°. 39

Sta. Catarina

dos diversos partidos.
Queira Deus que en

contrem medidas para
por fim a miseria que
ronda os lares do povo
brasileiro, e que elas
venham o quanto antes.

nDTAS fi nOTIaIAS Na Constiluinle

Sugerem essísrencla I que o mundo esteja apto
mais eficaz e pratica aos a repudiar a força como intolerancla. a estupidez

que labutam ne zona ru- meio de resolução de pro- que conduziram algumas
ral pare incremento da blernas ínternecionals". nações ao. uso agressivo

produção e estabilidade O Chefe do Estado da força e a causar so-

dos preços. Maior Norte-Americano frimento a gente".
O - fez tal declaração durante A seguir declarou que

O General Dwight D. a graduação de 35 vete- os Estados Unidos de

Eisenhower declarou que ranos invalidos, que com- vem trabalhar em con

os Estados Unidos de- pletararn um curso de seis junto com os países que

vem continuar forres "aré meses na Universidade vem nossos movimentos

Americana, para se torna- com suspeita, e com aque

rem instrutores da Disa- les dos quais nos mos

bled American Veterana tramos receiosos de suas

(Vetéranos lnvalidos Ame-I i�tensões. Devemos .

sen

ricanos). nr-nos seguros, pois o

Continuando o General medo demasiado pertur
Eisenhower disse que se bera nosso julgamento e,

comprometia a trabalhar'externamente, reduzirá

"pare auxiliar a eliminar nossa influencia á futili-

da terra a Ignorancla, a lidade." SlIi

o Parlamento acaba

tos dos cnrmnosos de de organisar a comis

guerra em Nurenberg, são constitucional, com

senbo que somente as posta de 19 membros do

tropas dos "SS" atingem P.S.D., 10 da U.D.N., 2

a 4 mifhões· I
do P.T.B., e um de cada

O Marechal Goering um dos J?a:_tidos Dem�
iniciou a sua defeza fa- crata Cristão, Republí
zendo o historico d� sua cano, Libertador, Pro

vida e declarando que foi gressista � COf!1unista.
contrarío a . guerra mas A presídencía coube

que, esta declarada: como ao leader da maioria,.Dr.
soldado cumpriu o seu Nereu Ramos, e a VIce

dever. .

presidencia ao sr. Prado

Cada qual procura ago
ra inocentar-se de qual
quer responsabilidade.

-o.:....

Um granne grupo de
lavradores de São Paulo

dirigiram um memoria! ao
General Dutra, encarecen
do medidas de defeza da
lavoura, se não quizer o

povo passar dies rnals

amargos do que os atuais.

Prosseguirão as ex

periencias deconlac
lo COIn a Lua

Washington, (SIH) - Se

gundo o general Harry
C. Ingles, chefe do ser

viço de sinalização do

Exército, estão sendo le
vadas avante as expe
riencias militares de con

tacto com a lua, as quais
se destinam a investi

gar o efeito da atmosfe
ra e da ionosfera sobre
as ondas do radar.
Numa entrevista com

os representantes da im

prensa, o general Ingles
salientou que as obser

vações feitas em Belmar, Da mesma forma, en

no estado de Nova Jer- quanto o equipamento
sey, em que se conse - do radar acompanha a

guíu um "éco" da super lua na direção do zení

ficie da lua, se viram lí- te, os raios atravessam

mítadas pelo tipo de an- a atmosfera em ângulos
tena empregado. Assim cada vez mais agudos.
é que a antena de Bel- A ionosfera é uma ca

mar se achava fixa em I mada
de ar ionizado que

elevação, visando pou- devolve em direção á

co acima do horizonte, terra as ondas de rádio,
de sorte a forçar os ob- exceção feita para as de

servadores a "alcanca- mais elevada frequência.
rem" a lua exatamente Declarou mais o gene
no momento em que es- ral Ingles que, depois de

ta nascia ou se punha. concltiidas as expel'ien-
Adianta-se agora que cias com a lua, o Exér

estão sendo feitas modi- cito não tinha em vista

ficações tendentes a pro- outros planos de explo�
duzir uma antena que ração do espaço.

- N. 1.332

Kelly.
Essa comissão terá 20

dias para apresentar o

projeto da constituição.
Seguir-se-hão 15 para
apresentação de eDlen

das, 4f- para discussão e

15 para redação.

Se tudo correr bem,
dentro de 120 dias tere
mos vida legal e talves
em agosto ou setembro

eleições estaduais.

PeloEstado

O Presidente da Republica choque, dendo-se grende
considerando que o Ca- panico. Serenada a con

pelão Militar, Capitão fusão
.

verificou-se que
Antonio Alvares da Silva, houve 5 mortes e rnals de
Frei Orlando O F. M., uma dezena de feridos.
tombado ne linha de fren- O culpado principal foi
te, em Bombiana, Iralle, o encarregado da estação
em 120 de fevereiro de de Perdizes, hoje Videira,
1945, prestou inextimaveis que soltou o trem sern o

serviços a Força Expe- respetivo "pode".
dieionarte Brasileira, ins- .

- 0-

tituio-o patrono do Ser- Cogita-se nas rodas

viço de Assísrencía Reli- governamentais do Pala-

gloea do Exercito. cio do Carere da creação
-0- do ministerio da econo-

E cada vez mais tensa miã, cuja principal função
a relação entre os Esta- é normalizar o

.

abasteci

dos Unidos e Inglaterra mento da população bra-

contra a Russ'e. slleíre.
Esta ultima courinue no -o -

firme proposito de pro- O snr, Ministro da Jus.
pagar o 'comunismo e tíça reuniu em seu gabi
extender o seu -imperio nete os representantes do
na Europa e Asle. comercia é da industria,
Stalin num discurso aos quais declarou que o

pronunciado em Moscou e governo .näo tolerará qual
tacou fortemente a Cchur- quer aumento nos preços

chil, chamando-o de in- .das mercadorias, estando
•

citador da nove guerra. em estudos projetos que
.

As tropas russas por pare por fim ao earnbío
sua vez, cada dia mais negro e aos especulado-
reforçadas, ocupam a res.

fronteira turca no Iran. -0-

O 'General Marschal, Não aparecem os gene-
Chefe do Estado Maior ros alimenticios que o

americano, atualmente na povo reclama, no entanto

China, faz acerbas acusa- esta semana, a Llnra ad

ções aos russos, acnsan- quiriu no Rio Grande do
do-os de matar os lapo- SKI 170 mil sacos de fei
neses prisioneiros e os ião, para serem remetidos
residentes da Mànchurla, a Europa. I
não respeitando mulheres --0-

nem crianças. O sr. Gabriel Passos,
Por sua vez o Cardial deputado udenista tencio

Tisseraud, francez, dizen- na apresentar um projeto Ido que os pedres e frei- a Assembleia Constituinte,
ras da zona de ocupação pera que se inicie a rees Irussa na Alemanha estão truturaçêo democreríca pe-
sendo sistematicamente 110S municipios.
deportados pera a Asla, Os prefeiios deveriam
onde esperam a prisão e a ser assistidos pelos con-

morte. selhos municipais, forma-
-0- dos por autoridades do

Tem recebido grandes lugar e representantes das

provas' de estima nos classes conservadoras,
Estados Unidos, onde se comercio e Industrie. etc.,
encontra em estudos o podendo o mesmo ter

Brigadeiro Eduardo Go- feição politica, com re

mes. presentação proporcional
.Grandes personalldades .de agremiações partidárias.
militares o foram visitar Tecendo longas consl
no forte de Leavenwarth, deraçöes sobre esse seu

entre as quais o general ponto de vísta, pm entre

Eisenhower, que ao aper- vísra a "Folha Carioca",
rar a mão do Brigadeiro, o representante mineiro
disse que o fazia com lembra CI proposifo o Co
prazer, pois ele era o ho- digo de Interventores, bat
men que derrubou a mals xado em agosto de 1951
forte ditadura do mundo, e que criou os conselhos

- o - municipais, efemera exis-
Houve um violento cho- tencia. O sr. Gabriel Pas

que de trem na Rede-Via- sos, depois de confirmar

ção Paraná Santa Cata- seu proposito de apresen
rina, no dia 12 do cor-, tar na Constituinte uma

rente. . I indicação nesse sentido
Entre Perdizes e

Gra-j passou
a atacar o atual

mado, chocou-se o trem interventor em Minas e os

expresso que vinha de prefeitos de v1:lrios muni

Pon.ta Grossa e um car-jl cipios.guelro. -o

Foi violentissimo o! Continu_am os iulgamen-

Tomaram posse dos

cargos de membros do
Conselho Administrativo,
os srs, Dr. limar Correa,
Severo Simões. José Be
nedito Salgado de Oli
veira e Jairo Calado

-0-

Com a extinção do De
partamento Estadual de
Informações voltou a ocu

par o cargo de Diretor
do Interior e justiça, o

nosso brilhante colega
Gustavo Neves.

Serviço Militar
o snr. Presidente da

Republica assinou de
creto-lei prorogando por
mais 120 dias o praso
para que os trabalhado
res braçais dos gover
nos federal, estaduais e

municipais apresentem
quitação com o serviço
militar.

possa seguir a lua á me

dida que esta nasce.

Dessa forma, será possí
vel estudar-se o com

portamento das ondas do
radar em seu percurso
através de várias cama

das da atmosfera, uma

vez que uma onda en

viada para címà tem
diante de si muito me

nos ar para atravessar
do que uma onda expe
dida na linha do horí
zonte.

Sob os efeitos de rigoroso inverno ao largo
da costa do Atlantíco, esre barco de pesca sobrevi

veu as terríveis nevascas, que cobriram de gelo a

superficíe do mar e arribou ao porto de Nova York
, ,

a salvo. Os pescadores norte americanos aumenta-

ram enormemente o suprimento alimentar do pais.

,

MUDAS
Frutiferas e ornamentais

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

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

Id�OPOL()O SEIDEL - COl'upá
-
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ditados, quanto as respectivas importancias não !:i.i.. • :!.:'excederem a Cr$ 24.000,00, ressalvando, no .en-

deRENDA ::!�!"b��e'h�i':d�:'t�:"m �e=���: J�no�� ��'='�'�;:'��"��";:r�:':r�"��'�:'='�Ã�InSlr-uç-õ-es-ao-s-;-rs-.-c-on-lr-ib-UIDIeS :e�:t;��f%.':'l���e:�rto ��:���to C��S��n� !I !i Abril G rand e
..

II lio Delegado Regional do Imposto de Renda, Comercial do Estado; ii I ii ii I iinesta Capital leva ao conhecimento dos contrí- 4- no mesmo formulario e no lugar designa- ii . !!

Ia
a

d
- H iibuintes, pessoas fisicas e juridicas, as instruções do, os contribuintes íudícarão o nome de cada ii e ii IqUI anao ii e Hseguintes: socio ou titular da firma, o capital de cada um, ii ii � ii iiPessoa jurldica os lucros e dividendos auferidos, as importancias H ii de calçados para senhores, se- n

ii1· às firmas e, sociedades que tiverem o ca- retiradas por Despesas Gerais ou subsidiárias; . ii n H h .

d irs; íícam obrigados a preencherem as rela- !
..
! :.·i. n oras e crianças, Jogos e

::::
pital maior que Cr$ 50.000,00 ou aquelas cujo o

.

t
.

t
.

asmovimento bruto anual exeder a Cr$ 200.000,00, ções modelo e fichas modelo 17 que serão for- H ç ii CIn os e suspensonos, car eir

ç iinecídos por esta Delegaeía Regional. l.· ••i .L.i gravatas, meias, etc.
:.'.!.

terão o seu lucro presumido arbitrado sobre a
N- t t idadeObs.: A falta de cumprimento das disposi- ii - ii ao percam es a opor um -

!.i�C�i��!���� e� p2�rO�o : i����t�?�petivamente pa-
ções do artigo 108 e parágrafos _ letra í, da pre- 'i a ii' só na Loja de Calçados de a ii2- o coeficiente de lucro ora abitrado, ele- sente instrução, - fica sujeito a penalidades pre- ii ii Julio MaffezzoUi u

iivar-se-ä nos anos seguintes, gradativamente, até vistas no artigo 148, alinea a, b e § 2°. do D. L. H O H Avenida Getulio Vargas M. 157' ii O !!atingir 50°/0 sobre a receita bruta; 5.844, de 23-9-43. :: !! JARAGUA DO SUL _ S. Cãtarina!! ::

�!'.r1{ie��. g:1���:8��V�:! ����J�:�:��hl�: ja Ob!�:V����b����:��:�:C�atureza solicito se.·
'

..::.i.::r�''';.r: . � �.:::::::::::m[�.·.:i.:::::!.'vos a um período de doze meses consecutivos de 1- preencher os formulários de acordo com '&op�rações, encerrado em qualquer data do ano as instruções contidas no corpo do mesmo; ;.�:::: :::::1CiVIl que anteceder imediatamente ao exercicio 2- quando houver deduções de premios definanceiro em que o imposto for devido; seguros, citar o numero das respectivas apólicesa- cópia do balanço de ativo e passivo; e nomes das Companhias Seguradoras; 00 00 00000000000000000000 00 00b- cópia da demonstração da conta de lu- 3- preencher as fichas modêlo 17 e rela- �

�
�

� 00 00cros e perdas; cões modelo 18 fornecidas por esta Delegacia 2;;'6::S 2;;'6::S CALÇADOS �. C-. dem�nstração da�c.�n�a de despesas ge- Regional;
,

00 00 00 2;;'6::Srais - InClUSIVe das subsídíárías - por natureza I 4- desde dois de janeiro passado estão sen- 00 00de gastos; do recebidas as declarações do corrente exerci- 00 Ult- -d d 1 00d- demonstração da conta de mercadorias cio e para que os srs. contribuintes não fiquem 00 ImaS novi a es. 00- ou correlata�, - f�bri?a?ão _ou produçâ:0;. prejudicados, nos ultimos dias de abril, época de � 00e- relação díscrímínatíva dos créditos con- maior movimento de entrega de declarações, por 2;;'6::S� Calçados para c'avalheíres, �siderados incobráveis ou debitados a conta de não serem atendidos tão prontamente como 2;;'6::S
7 zesprovisão ou de lucros e perdas, com indicação do desejam, concito a todos para que se dirijam des- 00:.Ja �OOnomt:; e endereç� �o devedor, do valor .e data. d.o de já, à Delegacia Regional do Imposto de Renda, 2;;'6::S Senhoras e Crianças zesl,:etnClmentbo da d.lvlda e da causa que ímpossíbí- nesta Capital, para procederem a entrega de suas 00 . 001 ou a co rança; declarações; � A ti d 00Para as SOCle�a�es que operam em seguros: 5- os que auferiram no ano

.

anterior rendi- �tz:S r Ig0S e couro �f- mapa estatístico das operaçoes de cada mentos iguais ou menores que Cdl 24.000,00, não 2;;'6::S 2;;'6::Ssemestre; estão sujeitos a entrega de declarações de renda; 00 Malas bolças e cintos 00
.

g- rel�ç�o di�crimin�tiva dos .premios .rece- 6- as deduções dos encargos de familia equi-00' 00bídos com indicação das Importauelas globais dos valem a Cd�8.000,00 para o outro conjuge e Cd 00 . 00periodos corr�sp0D:den.te�; .
_ 4.000,00, para cada filho menor ou invalido e Ií- �

, Precos HO BlcHoce de lados I 00h- relação discriminativa das reclamações lha solteira ou viuva que se acham as expensas 2;;'6::S� s:::g:zajustadas em seus valores reais, com indicação do declarante. 2;;'6::S
VIII�I." 19,a BE zesde terem sido ajusta�as em juizo ou fora. dêJ�, '. Florianopolis, 20 de fevereiro de 1946'100 e 00bem ?omo das p�r ajustar, baseadas na estímatí-

� CARLOQ' BORGES DA CONCEIÇÃO· 00 Dünll!'. Xe·h,-.o'ehl!' I' '00va feIta pela socíedade: �. ' ,
� �O artigo 108 e seus §§, do mesmo decreto-

,

delegado regIOnal. 2;;'6::S 2;;'6::Sleí, faz mais as seguintes exigencias;
\ ..

mi· I
00· 00í- deverão ser íntormados, até 30 de abril :I O orle' ;Ie 00 00 00 00 00 s:::g:zOOs:::g:zOO� 00dêste ano, os ordenados, gratificações, bonifica- oS U;I 00 ·00 00 00 tz:S 2;;'6::S 2;;'6::Sções, Interesses, comissões, honoràrios, percenta

gens, juros, dividendos, lucros, alugueres e quàís
quer outros rendimentos, pagos ou creditados a
terceiros, COUl os nomes e respectivos endereçosdos beneíícíados; excetuando-se os juros, dívíden-

Precisa-se de ;) motoristas bastante habilita- -....:__----------------
dos em sua profissão pata guiar caminhões. Paga
se bem, mas exige-se aptidão.

.

Informações ne gerencie do "Correio do Povo"
Anunciem nesta Folha

BiaiaIetas
.
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mnft[n---� "HlJSQVf\ftNf\"
Como unicos representantes para o munícípío, apresentaremos,dentro de 30 dias, as renomadas bicicletasmarca "HUSQVARNA",

fabricadas com o afamado aço sueco

Estilo, Perfeição e Resistencial

..
O
V
I
O
A
O
E

Aguardem 'pois, a ultima novidade em bicicletas!
...................................

Faça já seu, pedido
Catalogos ,e demais dados a disposição

W. W8ege Ciß. Ltda. BA�::A��AR�� ���o
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recebeu novamente.
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@) ENGENHO

� Tosse, Asma, Breaquíte, Rouqaídãó, Resfriados. e � RA U ElTlpregada
!® TOD.'iS A§ MOlLlES'Fll.'iS DO ßPßHflHD RfSPIßßmRIO @l ,;=,�"��:�:�=��=='''." Precisamos uma com pratica de servi-

(@ E t I'" d' to cori d @J .. .. ços domésticos em geral.
�

ncon ram a 1':'10 Ime Ia o com o uso o

Ç® H C
·

J P il
@5 I n C O In P a ].SI a v e 1 @j �l urrelO uD OYO H PAGA-SE BEM

(® � :; ;; Tratar na Rua Benjamin Oonstant n. 328.

@) Peitoral de nRgieo PeloteRle @ II ��������'�����: II 2��ngenhO de Arroz) com" snr. Alvaro.

� 4) PEITORAL MAIS�ONDE�IDO MO BRASIL � ii Santa Catarina ii -------'-.-------..-,--,,
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Compra-se ou aluga-se
dentro ou . proximo do FABRICANTE: .,diRI•• MAIIRt
perimetro urbano.
- Rua D. Pedro II N, 69 - Jaraguá do Sul

Informações na Típogra- .... ••• _
fia Avenida

.
-

r-E' � ·::- ••••••••• �� -::- -::- -::-::�.+ �-""'••.". •...,..,·m!l! MEDICAÇÃO AUXILI-
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..
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..

<-p�=��;�=��·A;·�f��i;··'mI3
ÄR NgAT��J.t,lY!,ENTO

� 0.0 Vale do Itajai - Matriz: BLUMENAU g
:� AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, g É UMA DomtÇA __vi_MA

:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio de Sul :: MUITO PlERtQOQ PARA A "A-

:: :.:. MluA IE PA_ A _CA. COMO

••
••

UM 110M "UXlUAR NO TRATA-

..

ABON'
.

.. M_DàsB:flIlANDIEP1..AQIILO

:: A JUROS AS SEGUINTES TAXAS :: UH O

:: ::
:: Depositos com juros- d dísposíção=Isern limite) retirada livre ., 2°1o:: I;1l'Jlíllll�ra:[llílll; I:) I:: Á disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00 ..g M lJIg ; aUH
•.

com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%•• A ""'ua SIE APRIESENTA SO•
•N6__MAS, TAJ8 COMO,

g Dep. tnícíel Cr$50.000,00 cjrerlradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00 . 4% ••

;; Depositos com aviso-Ret. dlarla. até e-s 1.000,00 3'/. D. retiradas
.• m/aviso prévio de 50 dies 4'1.; 60 dias 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dias 6'/.
..

Dep. a prazo fiXO-Dor 6 meses 51/2'/.; Dor 12 meses 6'/. ::
..

Devera ser dado o evíso previa de 2 meses para retirada.

.. Dep. populares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- ..

..

radas semanais sem evíso até Cr$ 1.000,00 5'/. ::

�� Dep. Iimitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com ..

retiradas de 2.000,00 cruzelros semanais sem aviso .... 51/2'/... "EUlIR DE NOGUEIRA"

�l Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com
..
y�� "r.�:r.�

:: retiradas sem evtso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. ..

llj
Fa.z todas as operações bancarIas, corno sejam: cobranças, descontos, ::

:: passes, deposItas em contas correntes, deposItas de valores, etc. etc.:: mIL fiOH MANTEM CORRESPOND�NTES DIRETO.S EM TODAS �S PRAÇAS DO PAlZ

H1:: Serviço atencIoso e rápido :: _

:: :: .-..-..-.�.....,---__,

!.!le:��",....,....,.. "..,.,...,....:1:....
............. " •••

-

••
-

••••• "'._••
_ _

•••••
7

••
_

••
�

••
� ;;; )'

•

h b!!;E!i:·,..··*··A·��.:;...··*··V··*··*··,.:;.:,;.,··.,.··.··4� ..:.;,,:;..··.:;,.··V'.: :••�:.;:,.;..··+··.:.;,.··:·.,.·j.:.:.:.;.:,:,.··�·�:;..:;..··.·��!i!;;i· amare 10 0, om
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•

Pequena Propriedade

Anunciem neste

.. jornalCOITRA CaSpA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E gEMAIS

AfECCOES DO

tOURO CaOELUDO.
TÖNICO -('""PILAR

•

�
It' • t>

POR E.xCEL-t,NCIA

I

F ABRrrCA DE
Novo

Recentemente instalado com moveis e ureneillos
todos novos. O mais proximo das Estações Fer
roviarla e Rodoviaria .:Dirigido pelos proprieta
rios João Rodrigues de Souza e senhora. Casi
nha especialmente brasileira. Para maior conforto
e comodidade dos ônrs, Viajantes todas as
cam as são providas de excelentes �osquiteiros.

.._
.

�

de MAIA & A'NTUNES .

séde em Porto de Areias Grande, munici
pio de Araquari (ex-Paratí). Venda perma
nente no deposito do Linguado, aceita-se
qualquer pedido para todo ponto do Estado.

CORRESPONDENCIA PARA

João' Anunciação Maia \
"

End. Telegrafíco: "NOVOTEL"

Tele fone n .. 57 - Rua Padre Franken n 200

SANTA CATARINA I SÃO FRANCISCO DO SULJARAGUÁ DO ,SUL Alameda Ipiranga

0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000

m� CUIDADO ;m
0000000000000000000000000000000000000000
oooooooooooooooooooooooooooooooooo�

IERIGO!!
�;
I
;� CASATOBIAS
0000

��
I
I
0000 ---- Concede-se descontos especiais ---

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

Não deixe que o teu dinheiro se gaste,
sem saberes no que o empregastes.

Aproveite bem o teu dinheiro, fazendo
----- tuas compras na ----

seja qual for o artigo que necessitares,
nela o encontrarás pelo preço mais ba
---- rato da DRAÇA. ----

'IIIf"" Não se esqueça __
Chapéus (OS\ melhores); Guarda-chuva
(idem); Casernlras: Linhos; Camisas; Gra-,
varas; Meias; Dijamas; etc... etc... (tudo
enfim), é encontrado na CASA. TOBIAS, pe
los preços maís CAMARADAS da praça .

Vende-se
Cachorrinho bonito branco, com pelo comprido

de 1 ano e meio.
" .

Na Secadoria Cleff - Guaramirim.

Dor motivo de doença, vende-se um bem mon

tado e afreguesado horel, em São Francisco do Sul
Negocio otimo e de bom rendimento.

Cartas pare Caixa Postal, 53
São Francisco do Sul

�I DE A L=�::�::::::,=:::::�:::
0" ••••••••'"':'::'•••••••••• tI' ""tI !�

C:IIIA M A R C A DOS BON S P R o D U T � _� :."��,·�·····v:..,.·········,:;,.··.:.;.··4��··�··:·,,··_··.······ •. :

ASSU(jAR DE BAUNILHA

SAL REFINADDO (para cosinha)
MATA MOSCAS

Compra-se casa

Procura-se comprar uma casa com 15 a

25 morgos de terra, com pequena pastagem, dís-
tante até 6 kl. -de Jaraguâ. Ofertas a

.

JOÃO KANZLER
Rio Molha

\ ,

A.GENTES LOCAIS

A Comercial Ltda.
'A�AaUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Reaparecerão HerDis
Frente ao Combinado Marechal Deodoro o seu reaparecimento - Um
iogo que promete grandes atrações; os cracks que desfilarão. Oulros nolosI

POR AOM

Finalmente teremos hoje a tão aspirada volta
aos gramados Iaraguaenses. dos guapos rapazes do

�ftJG. E. Onze Herois que deverão enfrentar no campo Fundado
do sr, Jacob Ernmendoerfer, ao lado do campo do

1919Acarat, o poderoso combinado' "Marechal Deodoro", .

que é integrado de elementos de grande renome co-
mo: Arno, Ioãosinho, Vitor, Krause, Amendus, Stahl,
Karsten, Kíenne, Vercundes, Meba, Justino e outros.

Os alví-verdes por sua, vez apresentarão entre
ANO XXVI _ JARAGUÁ DO SUL - DOMINGOoutros, Cosrínha, Pedro, Otacilio, Clecio, Nunes, '

Mario, Rubens, Patricio, Gert, Niquinho.
.

Conforme foi combinado o encontro terá lugar NL.as 15 horas, e graças ao poderio das duas equipes _.- Otas ocalSespera-se uma grande asslsrencia para o mesmo,
•

visto as duas equipes estarem tecnicamente e moral-
mente preparadas, espera-se que a assistencia que
lá afluirá sairá plenamente satisfeita com o padrão
de jogo das equipes,

Baependi X Riachuelo
Deverão jogar hoje nesta cidade Baependi

Riachuelo de Iolnvíle,

Até. parece mentira
Mas ... é verdade

. . ..

Hoje finalmente o grande contento de seus

fans, reaparecerá o slrnpatico G. E. Onze Herois,
que sob .orientação dos srs. Pedro Procoplack. Ar
tur O. Mueller, Delorges Costa e Ernesto da Silva,
promete graudes coisas ao futebol jaraguaense.

Iaraguzi conta agora com rres clubes, mas um
destes Ià esrà nas vascas da agonia, pois seus di
rígenres escondem-se pera não acompanhe-lo numa
excursão pare fora da cidade, deixando tudo a car

go de tim caixa de pancadaria da diretoria.
E' ... parece mentira ... mas é verdade, até

isto jà acontece n,o futebol iaraguaense.

No Sul do Estado

.[SCRITOItIO AVENIDA
-

Adalberto Cal'doso Fíedler
CONTABILIDADE - REPRESENTAÇOES - AGENCIAS
Caixa Postal, 21 - End Telgr. AVENIDA'

CRESCIUM A SANTA CATARINA

"Do gabinete do sr. Prefeito Municipal, pedem
nos a publicação da seguinte nora".

"Nota" do senhor Coord�nador da
bilização Economica, publiCada

em 12-2-1946.

"O Coordenador da Mobilização Economica,
sabedor de que agentes menos escrupulosos, preva
lecendo-se da necessidade e boa-fé de lnreressedos
na aquisição de chassís pare caminhões e onibus,
estariam aceitando, median te recebimento de deposi
to em dinheiro, como sinal de preço, encomendas
pera tais veículos desde que não vigore no regime
de racionamento, julga conveniente esclarecer o se

guinte, no intuito de prevenir abusos e explorações:
1. - Nos termos da Portaria n. 438, de õ1

de dêzernbro ultimo, publicada no Diario Oficial de
õ de janeiro findo, o regime de racionamento de
vendas de chessls pera caminhões e ónibus, esta
belecido pela Portaria. n. MO, de 12 de janeiro de
1945, continua em pleno vigor e só cesserà quando
e Carteira de Exportação e Importação do Banco
do Brasil S. A. considerar oportuno revogar essa
ulríma Portaria.

2. - Em consequencia, as autoridades adua-

CORREIO
.

DO POVO1 .

CAIXA POSTAL, 19

TELEFORE •• 1,!J

- Diretor. ARTUF;? MOLLER ;-

ST�. CATARINA

Aniversarios - Dia 18
o sr. Curt Vesel, índus
trial em Rio Molha e as
senhortras YoIanda Nico
luzzi e Carmen Roessle;
dia 19 os srs, Alfredo

e Langer e João Carlos,
residentes em Corupá.

Dia 19 é um dia de ju
bilo para a população

Aceita representações para Crescluma. bem carolíca da peroquíe, poiscomo para todo o sul do Estado.
1----.-----------_- 1 regista o natalicio do rev.

Dá reíereacías P. Alberto Iacobs, bon
doso vigario de [aragué.
Ao ilustre sacerdote os

votos de perenes felicida
des.

José Pasqualini - No dia
Mo- 14 do corrente passou a

data narallcla do sr, José

P. Alberto Jacobs

17 OB N. 1.332

neíra não podem proceder ao despacho de chassls
provenientes do exterior sem que os conhecimentos
de transporte sejam visados pela Carteira, nem as

repartições municipais os devem licenciar sem que
os proprietarios apresentem as segundas vias das
"Autorizações de Venda" emitidas por. esse orgão.

Õ•• Até a presente data, por motivos varlos,
apenas chegou a pertos nacionais e foi distribuida
pela referida Carteira parte da quota de exportação
de chassis atribuida ao Brasil o ano de 1944 pelas
autoridades norte-americanas.

.

4.. Assim sendo, é absolutamente lrnpossl
vel fixar, ainda que aproximadamente, a época em

que começaram a entrar chassis livremente em nos
so País, mesmo porque, até o momento, não foi es
timada pelas antoridades norte-americanas nova

quota de caminhões para o Brasil.
Esta providencia é tomada de acordo com o

dlsposto no paragrafo primeiro do artigo 4. do De
ereto-lei n. 8.400. publicado no "Diarío Oficial" de
28, tudo de dezembro de 1.945".

Março OB 1946

•
- -
•

sr. Herbert Schneider, mogenito, que na pia
índustríarío, residente batismal receberá o no
nesta cidade e filho do me de Rosa Aidee.
sr. Otto Schneider e de
dona Lidia Schneider.
- Na sala das audíen- Escolas desdobradas. Por
cias foram celebrados decreto do governo es

hontem mais os seguín- tadual foram desdobra
tes : Arthur Dallmann das as escolas seguintes:
com a. senhorita Erna Alto Jaraguà 19,. Alto
Wallow; Arno Krueger Ja�a�uá 34; Barra do Ri:
com a senhoríta Ruth beirão Grande .do Norte!
Vogt; Conrado Hornburg Barra do do RIO C.erro,
com a senhorita Elly Estrada Jaraguá 99, .Es:
Müller; Harry Marquardt trad.a No.�a da Reto�cld�,
com a senhorita Wally G�rIbaldI, Ilha da F�guel.
Kuehne ra; Nereu Ramos. I, .N_e-

reu Ramos II; Ribeirão
Molha; Rio Cerro I; Rio
Cerro II; Rio da Luz I;
Rio da Luz II; Rio da
Luz Vitória; Santa Luzia;
Tres Rios do Norte; Vi
la Chartres; Estrada Isa-
bel; Rio Novo.

.

ONDE
COMPRAREI MAIS BARATO .

das ft Suspensórlos
apéos

. _..

fi Sedas

Perfumes • Etc., etc.

V. S. sempre consegue
Da Casa - ERleO BRUHNS,

J!RAGU1 DO SUL

([l) § a b ao (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
äa CTIAo WE1ZEt TINIDHU§1[ITIAl· = JJonIDlvHRe

,�y,Í\O VIRCr
,J ..-G"o)DA.���
D�WETZEt INDUSTRIAL
JOINVILLE

s�'ÕÃ� �/RCfAt
. .. ,

. ESPECIALIDADE
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


