
Tirando as mcsccrcs

Em Francfort, Alemanha, o General Joseph
T. MêNarney assume o comando das forças norte
americanas na Europa, em sucessão ao General
Dwight Eisenhower, agora chefe do Estado Maior
do Exercito dos Estados Unidos.

..--"--MUDAS--.
Frutiferas e ornamentais

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

Coniferas, Palmeiras, etc., etc.

F;"ec;:arn ca.talogo Ilustrado

L E O P O L DOS E I D E L - Corupá

Esta semana é dedica- Estrilaram quando a É confortador saber que
da na Constituinte paratAssembleia nomeou uma somente a bancada co

arrancar as mascaras. comissão para a recep- munista votou contra es.

A cousa começou com ção dos cardiais brasí- sa indicação.
os comunistas que ago- leiros, que de volta de O segundo caso, que
ra estão domonstrando Roma. deverão chegar r/bem define suas qualí-
cada vez maís a sua amanhã ao Rio. ' dades de lacaios russos,
submissão a Russia.. foi a declaração de Luiz

Carlos Prestes de que,
em caso de uma guerra
contra a Russía, eles co

munistas, ficariam contra
o Brasil.
Diante disso o que

mais se pode esperar?

Tambem o caso Bor
ghi está dando que fazer
na Camara. Sobre ele
falaram mais de uma de
zena de oradores, inclu
sive o ex-ministro da fa
zenda, snr. Souza Costa

e o proprio acusado.
Não é preciso dizer

que a cousa foi de amar

gar.
É esta assim, a sema

na de arrancar as mas

caras . . . dos Prestes é
dos Borghis.

o PETROLEO 'NA' ARGENTINA
Desde que o Estado

Argentino tomou a seu

cargo a exploração do
petroleo que foi desco
berto em Comodoro Ri
vadavia até hoje, a som

bra que projeta a obra
realizada pelos Jazigos
Petrolíferos Fiscais tem

proporções extraordina
rias; o capital com que
foram iniciadas as suas

operações estava cons

tituido por uma antecipa
ção do Governo de .

$ 500.000 pesos; atual
mente esse capital apro
xima-se a 1.000 milhão CAIXA POSTAL, 19

de pesos.
����������������!������������������������������������
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ros que sucessivamente
foram incorporados a

sua organização (Plaza
Huíneul, Salta e Mendo
za) contribuiram ,a au-

-rnentar as possibilidades
da referida empresa Iís-

c�l. A primeira. produ-, O Bureau Nacional de xas de chumbo a prova Enquanto aumentavam

çao em 1907, fOI apenas Standards dos Estados dagua, tirando as fotogra- as nossas necessidades, Por ato de 19 do cor

de 12m5, porem a. de Unidos anunciou o esta- fias através de janelas ou agravadas pela guerra, rente do sr. Interventor

,1944 foi de 2.576.i?69m3; belecimento de padrões orlficios. Os oriflçlos e enquanto a França dese- Federal foi nomeado de

O �e.troleo extra�do. e de frequencia de radio as janelas fechar-se-äo leva comprar generos ao sembargador do Tribu

purííícado em. �e�tIlarlas abrangendo um alcance automaticamente, depois Brasil e o mesmo desejo nal de Apelação, em

tambem OfICIaiS (La micro-ondas até 55.000 de haverem sido batidas era rnanlíestado pela, UN substituição ao sr. Des.

�lata, San Lorenzo, Lu- megaciclos por segundo, 'as fotografias, afim de RRke'a Finlendla, nÓs Dr. Henrique "da: Silva

jan de Cuyo, Chachapo- frequencia essa aproxi- proteger os filmes da re- nos perdiarnos nos gas- Fontes, que foi aposen-

yas, Godoy Cruz e .ou- madarnen te 30000 vezes dlo-arividade. tos supérfluos sem a fi- tado, o sr. dr. José Ro-

tras. de menor capaeída- mais elevada que a faixa -0- nalidade de aumentar a cha Ferreira Bastos.

de. instaladas nos pro- transmissora atual. A partir de 1 de Julho produção. Os demals pai- A escolha da inter-

prI�s acampamentos pe- Os padrões de frequen- estará extinto o Departa- zes, levados pela propa- ventoria catarinense não

trolIfer?s), e
_

os
. pr.od�- cia prometem beneficiar mento Nacional do Café. ganda que se fazia do podia ser mais acertada.

. tos obtidos sao distribuí- não somente o Exercito -x- Brasil iulgavarn que' isto Jurista dos maís emí-
,

.

dos por. di�ersos po�tos a Marinha, a Comissã� A safra de açucer

nes-I
aqui era um verdadeiro nentes no 'Estado, com

do terrítorío argeJ?-tmo. Federal de Comunicações te ano esrà calculada em oesís. Mas tudo era mes-

A sua venda é re�lIzada a Admlnlsiração de Ae.· 17 milhões de sacos, de- mo miragem. ,

com a colaboracão de etc. Sem falar aqui no o custo de vida tambem
'.' ronaurica Civil e outras vendo ser suspenso o ra- Em 1936 a produção de U

1 '-00 agencias 600 es café, cuía area cultivada O aumento do custo de
.c

_ '.
-

agencias governamentais, clonarnento no rnes de meterlas primes era de
taçoes de serVIço. e

mas tambem concorrerá maio. 216 e em 1944 chega a passou de 5 milhões de vida na Argentina está

10.000 forne�edores. ins- para a expansão da in- ---,.0- 557. Levando-se em con-
hectares para 2 milhões. calculado em 108, no Llru-

talados .na .VI� publIca. dusrrla no que se refere O sr. Humberto Bastos, ta que somos um paiz c;:. dues
'

guai em 114, no Chile

Essa 1 sfítuíção conta öornente ues coisas em 189 nos Estados Uni-
A !l . , a televizão, ao futuro de- em artigo no "Diario exportador de materlas '

alem dISSO com uma
aumentaram realmente no- dos em 126 e no Brasil

,
. senvolvirnento do radar e Carioca", referindo-se a primes poderemos verificar

moderna frota petroliíe
Brasil e de modo descon- em cerca de 300%,

-

a aviação mundial situação esclarecida na como é inexpressivo esse A f
/1

a composta po 13 bar certante. primeira oi a
r r. -

Os serviços do Bureau Constituinte pelo depura- aumente em cerca de 9
cos grandes e 21 mais

emíssão. A segunda foi
de Standard em conexão do sr. João Cleophas anos. E, alnda nesse gru- a receita. Em 1930 o in-

pequenos.
. . com os padrões de fre- disse que em 1952, po das meterias primes dice da receita federal

A gazolína vendI8;-se quencia em micro-ondas o índice da pro poderemos verificar que era de 85 e em 1944 su-
a 35 �entavos o litro são fornecidos sem onus dução de generos alimen- o pequeno acrescimo foi
(sem Imposto) em Bue biu para 574. A receita

.

-

ao Exercito, Marinha e .ticios era de 125. E de- devido a dois ou tres ar-
nos AIres quando os "per capíta" no Brasil era

. . . outras repartições gover- pois de dois quinquenios tigos, porque os demals de 92 cruzeiros em 1950
Jazígos Petr?llferos tí- namentais. Os padrões de com aumentos insignifi- diminuíram ou estaciona- e em 1944 foi de 325.
Il:ha� carenCla d� des- frequencia säo disponiveis cantes, chegamos a 1944 ram, como à borracha, Novos impostos criados,tIlarlas para refma� .0 para o publico. mediante com o mesmo indice de coco, mamonô, ·cera de
Petroleo dos seus JazI impostos majorados, ta-

.

.

-

o pagamento de taxas, produção. carnauba, castanha, fumo, d
gos! em. outras �ar�es fixadas de acordo com o

xas especiais, etc. tü o

do mterIOr da Arge�tma bureau
formando es�a tobulosa

esse preço era amda
. sangue-suga que é o sis-

mais elevado, porem a
-0- tema tributario brasileiro.

partir da sua concôrren- O Exercito e II MlIri- Arrecadar, arrecadar, arre-
cia ao mercado de com- nha Norte-Americanos fo- cadar - sempre foi a pa-

bustiveis liquidos, houve tografarão as proximas lavra de ordem dps' res-
diversas rebaixas. Este experiencias que se reali- ponsaveis pelo p�ogresso Registro de Radios
organismo fez baixar os zarão com a bomba ato- economico do pais. O le-

preços, pois graças a mica, de todos os angu- ma deste pais novo e

sua intervenção a gaso- los possiveis, com o au- cheio de possibilidades
lina vende-se (tambem xilio de maquinas foto- deveria ser produzir. Mas

excluido o imposto) a graficas - montadas em assim não compreendiam
18 centavos cada litro aviões e controladas pelo o sr. ministro e alg.uns
em todo o pais. Para se radio e camaras de radar dos seus tecnicos. En-

poder apreciar a impor- recentemente aperfeiçoa- quanto a receita aumenta,
tancia dos beneficios das e outras colocadas i os. impostos aumentam e

'brindados ao consumi- em torres de aço a cinco -------�---------"-----

dor, basta saber, que na a dez milhas de distancia
ultima decada o consu- do alvo.
mo da mesma na Argen- As maquinas dirigidas
tina foi de 12.000 milhões pelo radio serão monta
de litros. O imposto de das no cimo de torres de
7 centavos que tem ca- aço de 100 pés de altura
da litro destina-se inte- em varias ilhas adjacen
gramente a obras de tes ao objetivo,no Atoll
viação. de Bikini, nas Ilhas Mars-
A assistencia sanita-I chall. Essas maquinas

ria dos 20.000 trabalha- serão protegidas por cai-

dores e empregados deS-I de 1944 os Jazigos Pe- mencionada repartição.
ta entidade está garanti- trollíeros Fiscais conce- Os estudantes são admi
da por uma organização deram bolsas de estudo tidos com um ordenado
medica que conta com a 86 alunos doutorados inicial de S 500 pesos
35 sanatorios e 170 pro- em Ciencias Naturais, mensais.
fissionais. dos quais 23 já gradua-I Em 1932 este organís-
Até 31 de Dezembro dos prestam serviços na

mo rendia somente. . I junto 56,80 por cento.

43,20 por cento do petro- Em 1945 produzia apro
leo argentino, enquanto ximadamente 70 por cen

que as companhias par- to, mantendo a sua pre
ticulares que atuam no ponderancia sobre as

pais extraiam em con- nmpresas particulares
I competidoras.

Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39

Nolas e Noticias Desembargador
Dr. José R. F. Bastos

uma larga folha de ser

viços prestados a justi
ça e uma exemplar vida
de cidadão e homen pu
blico, o nomeado muito
honra o colendo tribunal
do quäl 'Vai fazer parte.
Atualmente s. excia. ocu
pava o cargo de Procu
dor Geral do Estado.
Ao exmo. sr. Desern

bargador Ferreira Bas
tos, os cumprimentos do
"Correio do Povo".

O outro aumento a que
me referi se relaciona com

a inflação monetería. Em
1940 o papel moeda em

circulação era de 5 bilhões
de cruzelros. Em 1941
passou para 6 bilhões,
em 1942 pulou pera 8,
em 1945 para 15 e em

1945 registava a cifra de
18 bilhões, acrescimo vio
lento que a nossa fraca
base economica não po
de suportar.

Mais' uma vez, a Agen
cia Postal Telegrafica,
avisa aos 'interessados,
que termina á: 31 do cor
rente Q prazo para re

gistro dos aparelhos de
radio.
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preços vantajosos. ii
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ii ii
n ii e ca ça os pera sen ores, se- ii n iiRua.Mal. De�doro, 30. - JAR�GU4 ;1
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ii nhoras e crianças, jogos de ii ii@j@ @J® @J® @)Y@) ii
ç li cintos e sus,?ensorios, carteiras H ç 11

l:::i::::.
ii gravatas, melas, etc. i: ii---.---

_ ii Não percam esta oportunidade ii _ ii
"MEDICAÇÃOAUXILIAR a 11 só na Loja de Calçados de 11 a HNO TR�TA��r:!TO DA II ii Julio Mafiezzolli li' ii
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I r�bres (SeIz���I���!:,�as, W Pois isso V. S. sernpre consegue

111-� lJ � Maleitas, Tremedeira 1"1·1: na Casa. ER I C O B RUHNS ,

DI JARAGu1 DO SUL Roa '(J�J. Emilio Joord3D, 62
II!

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - Iii ,
_

il "Oapsulas Antisezonicas Iii ------------
I� M inancora" m
m I
I� Ern Todas as Boas Farmacias

III
iitÉ um produto dos Lab?ratorios MINANCORA iii
�i r: Joinville - Sta. Catarina-

.

iiim!!i!!il!·=-!!i!i!Ii!E!!!I!E!!i!ii!l.=s!I!!!l!!ili!!!i!!i=:·-'!!I!E!!!!!!!!!!:=!;_;iii

q::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii
II BANCO INDUSTRIA E COMERCIO OE S. CATARINAS/A.IIii Fundado em 23 de fevereiro de 1935

. iiii CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 Hii DEPEIDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 i!ii Araranguá AGENCIA.. Jaraguá do Sul iiii BIÍlmenau 1iii Brusque Rua CeI. Emilio [ourdan, 115 ii
!! Caça�or End. Telegraflco "INCa" H:: Canoinhas

c· P I 10 T I f 7'%
::ii Concordia aixa osta, - e e one,' () iiii Cresciuma .

MATIUrZ: I T A JA í iiii Curitiba
..

Curitibanos Faz todas as operações bancarias no Palz. como cobranças. deàcontos.
emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores e� custodia, mediante

Oaspar ' taxas modicQs.
Ibirama Abona em C /Correntes os seguintes juros:
��d;���nga A Disposição, sem aviso, com retiradas .llvres
Jaraguã do Sul para qualquer importancia
joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres
Joinville de Cr$ 1.000,00 5% ••

t:��:a Depositos Populares, 'com limite de Cr$· õO.OOO,M
.

Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%Píratuba Com Aviso de 100 días

"

5%Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%Rio de Janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2%

ii f}ß��:odO Sol �'Oe������;7�\;:d; ;-�:;rida;: 1.:.;ii Tijucas Deposite as suas economias noii Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA. ii
i:ii:i �[J:tr�nga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

:...:.Aos sábados das' 9 às 11 horas

!i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b
Conn lescent;..

VINHO CREOSOTADO
'" UM GE:RAOC" DE SAÚOIlt.

'S'CrZZ'ii

. Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul

Edifal
De ordem do sr, Prefeito Munlcípal faço publi

.co que até o dla 31 de Março do corrente ano, to
dos os proprietarios ou ocupantes de terreno são
obrigados, de acordo com a Lei n. 55 de 24 de
junho de 1937 a:

1. - Roçar as testadas das vias publicas mu
nicipais na distancia minima de 15 metros em am
bos os lados, não sendo permitida capoelra em. al
tura superior a 1,50 metros.

2. - Limpar e carpir as valetas, drenos, ser

geras, córregos e ribeirões, afim de darem escoa
mento ás agues.

5. - Derrubar as arvores frutiferas, uma vez .-------------------
que prejudiquem a projeção do sol .nas estradas.

4. - Podar as cercas vivas em uma altura
maxlrna de 1,50 metros.

5. - Lançar no mesmo dia, os detritos e ve

getaes da limpeza, pera dentro dos terrenos numa
distancia nunca inferior a 2 metros.

A metragem fixa será de 600 rnetros, por lote
sendo que a Prefeitura subvencionará por metro exe
dente com 20 reis, quando de um lado e 40 reis
quando em ambos os lados.

�

Os infratores das disposições acima, serão
multados na lmporrancla de Cr$ 50,00 a 50,00 e

_

duplicadas em cada reincidencia, alem da índeníza
ção de que trata o arr. 5, da supra referida Lei.

Iaregué do Sul, 1 de Março de 1946
Verdi Francisco Lenzi

Fiscal Geral

Dr. Wal�e.miro Mazurec�en
�.I. 81 salBE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGÚÁ
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos . Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
. Indutotermia - Bisturi-eletrico • Electra-cauterização

I- Raios Intra-vermelhos e azuis.

•• .. •••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• ••• ·11
..

" .

Dr. LUIZ DE SOUZA.

ADVOGADO

ONDE
COMPRAREI MAIS BARATO •

das ft Suspensórios
apéos --� Sedas

Perfumes • ' Etc., etc.

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO IIDR. SADALLA AMIN ii
CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ li
«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL W,EIS iiHORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2·4 li

.Joinville - li-

i:

�DEA.�'
G���.

g� ..��.�.z..�.....�.�.�...�.�.�.� ...�..'!..'??.-.'!..!.�2
ASSllHCAR DE BAUNILHA

.. SAL REFINADDO (para cosinha)
MATA MO§UA§

FABRICANTE: AII.E••••IEH!
Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul

..........................1.......

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

......................................................................................................................................................................................................................................................

Recentemente instalado com moveis e utensilios
todos novos. O mals proximo das Estações Fer
rovlarla e Rodoviaria. Dirigido pelos proprleta
ri os João Rodrigues de Souza e senhora. Cosi
nha especialmente brasileira. Para maior conforto
e comodidade doe Snrs. Viajantes, todas as
camas são providas de excelentes mosquiteiros.

End. Telegraflco: "NOVOTEL"
Telefone n. 57 - Rua Padre Franken n 200

JARAGUA DO ·SUL SANTA CATARINA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEOAS ROTATIVA PARA ARADOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

Comunico a minha distinta freguesia que alu
guei a oficina mecanica e de reparos de autornoveís
a firma

H. Kelbert
e o. Posto Rubini, pera venda de gazolina, lubrifi

I cação, etc. aos srs. Alvano e Leopoldo Karsten.
Espero que todos continuem a depositar nas

novas firmas a mesma confiança que sempre me

dispensaram.
Ieragué do Sul, 15 de Março de 1946

POSTO RUBINI
de Faustino P. Rubini

"A- Cas;R��Pequena Propriedade
possue um grande
sortimento em _ arti

gos de couro:

SACOLAS -CARTEIRAS
CINTAS, etc.

Compra-se ou aluga-se
dentro ou proximo do
perimetro urbano.

1-

(defronte o Cine Buhr) Informações na Típogra-
__________ fia Avenida._.._.....__.--............"_,...,.,,....,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eletrizante vitoria do

127 - Waldemar Doubrawa - bras. requer Alva
ra de Habíte-se, pare alugar sua casa n. 177. idem.

176 - Bernardo Meyer & Cia. - bras. requer
Âlvara de vistoria, e Habíre-se para o predio recen

construido, n. 71. idem.
199 - Irmãos Wolf - firma bras. requer rransf.

imp. lançados nesta Repartição relativo ao esrabele

cimento comercial (Iílial), vendido a
_
Oswaldo Bloe

dorn. idem.
202 - Henrique ôchatternberg - alemão, requer

licença construir um maosoleo na sepultura de Wal
traut ôchatremberg, idem.

216 - Emilio Pett - bras. requer transf, imposto
terreno com a erea de 4.576,37, idem.

217 -. Helrnuth Neumann - bras. requer averba

ção nos lançamentos dos impostos em substítuíção
a sua firma individual, uma social sob a razão de
Neumann & Jacobi, idem.

219 - Otro Leverenz - bras. requer rransi. imp.
relativo ao Engenho de açucar, idem.

.

220 - Marga Sonhenhohl Boss - bras. requer
transf. imp. de uma bicicleta, idem.

221 - Estefano Klosowsky - bras. requer rransf

imp. de uma bicicleta. idem
222 - Guilherme Manske - bras. requer transf.

irnp, terreno com a aree de 60.000 mt2. idem

mas
225 - Oswaldo ßloedorn - bras. requer transf.

imp. terreno 'com a area de 57.500 mt2. idem
224 - Guilherme Manske - bras. requer transf,

írnp. de um terreno com a erea de 125.000 mt2. idem
225 - Oswaldo Bloedorn - bras. requer transf.

imp. terreno com a area de 87.500 mt2. idem
226 - Lauro Schmitz - bras. requer rransf. imp.

de uma bicicleta, vendido a Leopoldo Friedel. idem
227 - W. Weege & Cia. LIda. requer transf.

irnp, de um carro. idem
228 - Erwino Reinholdt - bras. requer baixa

Conversa vae, conversa imp. de um carro de um animal. idem
vem. . o.s elementos do 229 - Letore Lombardi - bras. requer baixa
Onze Heróis falaram

.

em imp. de um carro. idem
.

ent��tar . co�.? Oombina-]. 230 - Francisco Fodi - bras. requer transf, irnp,
do Alví-Anil ... de uma bicicleta idem
Será verdade? 251 - Gertr�de Moser, viuva, requer licença

construir uma cerca de sarrafos em frente de seu

terreno. idem
232 - Waldemar Rebello - bras. requer Alvarà

de Habire-se para ocupar sua casa recem-comprada
n. 1169. idem

254 - August Bendhack - alemão, requer Visto
ria na instalação sanlrerle recern-consrrulda em sua

propriedade. idem.

!::
p:

255 - Raullno Neckel bras. requer transf. imp.
g fg de uma bicicleta. idem

:::.::.::: ��.'::::::.: O T E· L
256 - Agostinho do Carmo de Sousa - bras.

a venda requer transf ímp. de uma bicicleta. idem.
257 - Hertha ôchuetze - bras. requer transf.

------------____ imp. terreno com a areà de 5.190 mt2, idem
258 - João' Toni - bras. requer transf. .imp, de

um terreno com a area de 94.500 mt2. idem
239 - Antonio Silva - bras. requer rransf. imp.

terreno com a area de 55.125 mt2. idem.
240 - Faustino Piazera - bras. requer transf.

imp. terreno com ci area de 1.526 mt2. sito a estr.

Jaraguá. idem .

241 - Germano Hmdt - bras.· requer transf.

imj). de um terreno com a area de 15.219 mt2. idem
242 - Wolf Irmãos - firma bras. requer transf.

imp. de um terreno com a area de 1.680 mt2. idem
245 - Lourenço Kanzler- austrico, requer transf.

imp. terreno com a area de 12.500 mt2. idem
244 - Lourenço Kanzler - austriaco requer transf

imp. terreno com a area de 12.954 mt2. idem
245 - Lourenço Kanzler, austriaco, requer transf.

imp. terreno com a area de 12.934 mt2. idem
245 - Lourenço Kanzler" austrico, req. transf.

imp. terreno com a area de 12.934 mt2. idem
247 - Lourenço Kanzler - austriaco, req. transf.

imp. terreno com a area de 12.934 mt2. idem
Secretaria da PrefeiturZi Municipal de Jaraguá do
Sui em 2 de Março de 1946.

José Pereira Lima
Secr�tario

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

1--------------------
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, 6aruanta DOENÇAS' DA PÉLE.

Dr. Artninio Tavares
- Eletricidâde Médica-

I Professor Caledrolico de Biologia do lostittulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe Glas serviços clinicas e cirurglcos do espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistent!! do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex-Internolpor. ·concurso. do Asslstencla Público do Rio de Janeiro

No jogo executado do
mingo ultimo no grama
do da A. A. Baependi
entre este e o Riachuelo
de Ioínville, saiu ven

cedor o Baependi, pela
apertada contagem de 4 x
4. Vitoria merecida do
Baebendi, pois todos ioga- Se continuarem assírn
rarn com grande influen-: temos esperança que o

cia, para mostrar
, que esporte jaraguaense não

não estão nas "vascas va a pique tão cedo. Por
da agonia". tanto é precizo que todos
Começando a partida i couperem,

fazendo todo o

as 4 horas, depois de 15 possivel pera quando a

minutos de luta rnals ou Diretoria o convocar para
menos, Batista abre a fazerem seus treinos, ape
contagem para os nossos. recerem em campo.

Ary e Ertí foram os

melhores elementos em

campo, porque souberam
expedir-se melhor.
Os tentos foram mar

cados por Batista, EUi
(2) e Manoel.

Vitima de um colapso
diaco 0- Onze Hercis

car-

(9)
Depois de 6 mezes de

sono continuo, o Or1Ze
Herois, (quer dizer Nove)
acordaram-se {>. foram
fazer uma partida pebo
llsrica com o. Combinado
Marechal Deodoro, sendo
derrorados por 4 a 1.
A equipe derrotada en

trou no gramado com -os

seguintes amadores:
Costinha (vitima de um

chuteíraço nos labíos),
Pedro, Otacilio, Mario,
Rubens, Patricio, Hllario,
Pinter e Cilio.

E desta vez parece que
o sono vae ser pare sem

pre!

Parecia verdade ...
foi mentira .. s

Na vespere do jogo en-I
elementos! Mas estes' não

tre Onze Heróis e Com- faltaram ... até sobrou ...
binado Marechal Deodo- Foram derrotados .

ro, os elementos do On- parece-nos ...

ze Herois diziam que iam
fazer todos os esforços
pera vencerem a peleja.
E parece que vence-

,I
rarn ...

-:-

Que o Baependi ia ser

derrotado por falta de

Com essa crise . • .

de amadores futebolisticos, Justino é um elemen

-r to que pode ser inscrito nas equipes principais
de qualquer Clube Esportivo Jaraguaense.

Por motivo de doença, vende-se um bem mon

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

Cartas pare Caixa Postal, 55
.são Francisco do Sul

�ã� �� m�I��rH� �
mai� �arat� �

� ...-

Baependi- sobre
---------------------------------------

lPrefentmura M1UlIDlncn]DaR die
JJarag1Ulá d(Ü) §1UlR

ReqlJerimentos Despachados
DIA 20-2-46

3. PAG.

formado pela faculdade· de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro '

BL U ME NAU. STA. CATARINA

o Rícehuelc

p- ---q

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

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

CASATOBIAS
seja qual for o artigo que necessitares,
nela o encontrarás pelo preço mais ba
---- rato da P R A ç A. ----

M"" Não se esqueça ......
Chapéus (os melhores); Guarda-chuva

(idem); Casernlras; Linhos; Camisas; Gra
vatas; Meias; Pijamas; etc... etc... (tudo
enfim), é encontrado na CASt TOBIAS, pe
los preços rnals CAMARADAS da praça.

AGENTES LO(jA][§

A Comercial Ltda.

IARAQuA DO SUL

�OOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOO�OOOOOOOOOO;
00 Adelf Herrn. Schultze 00
00 MARCENARIA EM GERAL 00
00 00
� Oterece móveis "CIMO" de todos os. tipos da �
m:s CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS m:s

00 00
00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
00 de MobiliaS, especialmente para escritório. 00
� INSTALAÇÕES ,CO,MPLETAS DE: 00
m:s Dermitorios 00
00 Salas de Tantar 00
00. Cópas: .

00 '

00 Escrltorios 00
00

Moveis rusticos e outros. 00
00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00
00 Cadeiras 00
00 Poltronas fixas e giratorias 00
00 Mesinhas de c,entro e para radio 00
� E entre mUItos outros. a �
m:s Caixa Registradora marca "RECORD" m:s

00 Afamada pela sua eticiencia, �ubstitu 00
00 indo as Caixas' Regi�tradoras de 00
00 elevado custo.-------- - 00
00 VENDE-SE CAIXÕES VASIOS �
E RUl( RIO BRACO, 9;;;-:_ TBLBFONB, 73 !li!
� Jaraguá do Sul 'Sta. Catarina 00
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I

........................................................................'0. .

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

Dr. Alvaro Batalha - MlÉDI(;O'

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

_Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José"

_- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

...........................................................................................................................

............................... �
.

............................................................................................................................

...........................................................................................................................
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VIDA SOCIA.c
Uma Homenagem ao Dr.
Luiz de Souza e ao casal
Adelia - Artur Müller.

Os amigos dos srs Dr. Luiz de Souza e do
casal Adelia - Artur Müller prestaram-lhes uma

homenagem no dia 17 do corrente, aquele pela
data do aniversario, e a estes pelo 25°. ano de
seu casamento.

Oferecendo aos aniversariantes finas lem
branças, falou o snr. Mario Tavares da Cunha
Mello, que discorreu sobre os acontecimentos
sociais que se registavam naquela data e cujos
homenageados eram merecedores das honras
que os amigos lhes prestavam, pelas destacadas
atuações na vida publica e social do municipio.

Falaram então agradecendo a gentileza tão
sensivel aos seus corações os snrs. Dr. Luiz de
Souza e Artur Müller, tendo ainda sido feita aos
mesmos uma saudação pelo sr. Emilio da Silva.

Aos amigos ali presentes foi oferecido uma
lauta mesa de frios e bebidas, eniquanto um

Jazz, sob a direção do competente maestro do
antigo "Elite", snr. França Vosgerau e compos
to dos snrs. Geraldo Harnack, Alvim Enke. Ar
no Müller e Manoel de Souza, alegrava tão en
cantadora reunião.

'-(0)-

Entre as pessoas presentes notamos os srs.
Dr. Ary Pereira Oliveira e senhora, Dr. Pri

amo do Amaral e Silva e senhora, Dr. Urano de
Carvalho e senhora, Dr. Waldemiro Mazureehen
e senhora, Mario Tavares e senhora, Sergio Thom
sen e senhora, Erico Blosíeld e senhora, José
Emmenàoerfer, Rudolfo Emmendoerfer, José Mül
ler e senhora, Artur Breithaupt e senhora, An
gelo Rubini, Antonio Ruisam e senhora, Axel
Boss e senhora, Antonio Zimmermann, Augusto
Schmidt, Faustino Rubini, Virgilio Rubini, Mario
Nicolini, Eugenio Nicolini e senhora, Bertoldo
Neitzel e senhora. João Lucio da Costa, Manoel
F. da Costa, Edgar Piazera e senhora, Oswaldo
Buch e senhora, Hans Wiele e senhora, Heinz
Marquardt e senhora, srtas.: Nadir A. Carvalho,
Ondina Gaia, Irene Pedri, Ruth Schneider, Car
men Roessle, Alberto Roesle e senhora, Germa
no Ehmke e senhora, Heleodoro Borges, Oswal
do Borges, Dona Adelina Gaia, Adolfo Emmen
doerfer e senhora, João Emmendoerfer e senho
ra, Otacilio Ramos; Hilbert Raduenz, Reinaldo
Ulríeh, Constantino Rubini, Cilio Nicolini, .Luíz
Gomes, Ingo Müller, Carlos Gielow, Germano
Gielow, Vitor Raduenz, Augusto Schultz, Moacir
Borba, Afonso Ristow, Valentim Andrioli, Loni
Buhr, Nely Buhr, Geraldo Marquardt, Dalila Buhr,
Leopoldo Reiner, Rudolfo Hass, Arnoldo L. Sch
midt e senhora, Antonio Schmidt e senhora, Jo
sé Ersching, Willy Neitzel, Osmar Vambier, Ale
xandre Koehler, Julio Maffezzolli e senhora, João
Bailoni e filha, Vva. Carlos Mey,

.

srta. Melania
Noroschni, Wolfgang Weege e senhora, Juliano
Stinghen e senhora, Rodolfo Hufenuessler e se

nhora, Seme Mattar e senhora, Durval Marcatto
e senhora, João Romario Moreira, Erico Dou
brawa, Emílio da Silva, Paulíno Pedri, Artur Os
car Meister e senhora, Artur Mey, Max Wilhelm,
Gert Wilhel, Eduardo Wílhelm, Heinz Blosfeldt,
João Schreiner e senhora, Walter Gosch e se

nhora, Carlos Hass, Rolf Marquardt, Heins Breit
haupt, Gert Marquardt, Lothar Sonnenhohl, Dio
nisio Pereira, Ulisses Carvalho Neto e senhora,
Eugenio Siedschlag e senhora, Luis Satler, Gui
lherme Schutz, Afonso Buhr e senhora, Venan
cio Nicoluzzi, Dona Otilia Tigs, Alfredo Sch
wartz e senhora, Altino Pereira e senhora, Leo
poldo Mey e senhora, João da Silva Neves e se

nhora, Willy Emmendeerter, Jacob Alfredo Em
mendoerfer, Inocencio Silva, srta. Florinete de '

Souza, Romeu Bastos e senhora, Martinho Soa
res e senhora, Roberto Horst e senhora, Gercin
do Guimarães, Bernardo Grubba Junior, Walde
mar Grubba, João Müller e senhora, Max Fied
ler, Alfredo Krause e senhora, Ervino Enke,
França Vosgerau, Leopoldo Janssen e senhora,
José Pereira Lima, Nestor Luz e senhora, Fran
cisco Fischer Jr., Curt Sievert e senhora, Pedro
Bina Martins. Solidarisaram -se ainda com es
sas homenagens os senhores Manoel da Silva, .

Verdi Francisco Lenzí, Antonio Pedri, José Gaia,
Henrique Wolf, José Líndolto Borges, Ignacio
Leutprecht, Erico Bruhns, Werner Buhr, Oscar
Mathias, Joaquim Piazera, Dr. Alvaro Batalha e

senhora, Germano Althoff, Carlos Albus, Ernes
to Czerniewicz, Guilherme Haering Eurico Ehlert,
Artur Gumz, Ricardo Maas, Bruno Mahnke, Er
nesto Lessmann, Heinz Zahler, Euclides Vieira
Garcia, Bruno Wolf, Curt Vasel, Ricardo Fied
ler, Rodolfo Pereira, Walter Breithaupt, Walter
Hertel, Geraldo Bagatoli, Alidio Floriani, Eduar
do Gorisch, Bernardino da Silva, Alvaro Píaze
ra, Selmiro Nicolodeli, João Rocha, Giardini Len
zi, Angelo Floriani, Albino Zanghelini, Otaviano
Tissi, Arcangelo Pincizini, Justino Pereira Lima,
João Batista Rudolfo, Adolí Hermann Schulze,
Liborio Freíberger, Roberto Marquardt, E. Perei
ra, H. Schneider, Carlos Fritz Vogel, Vva. Mafra
e Filhos e Carlos Walter.

F�9d� CORREIO DO POVO CAIXA POSTAL, 19

TELEFONE •• '\9

- Olretor: ARTUR MOLLER -

ST2\.. CATARINA N. 1.335
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Notas Locais•
- -
•

•
- -
•

Leva-se ao conhecimento dos enrs. propríeta
rios de hoteis bars e restauranres que até 30 do cor

rente deverão renovar na Delegacia de Ordem Poli
tica e Social as licenças para funcionamento.

Iaragué do Sul, 15 de Março de 1946.

OSWALDO BUCH
2 -- Delegado de Policia

Export�ção
do Brasil

Padre Otte
Em visita a seus ami

gos, entre os quals está
o "Correio do Povo", es
teve em Iaraguà o rev.

Padre Otto Strobel, que
por diversos anos foi co
adjutor desta paroquia e

atualmente é vigario de
Vergern dos Cedros, mu

nicípio de Imaruí.

Aniversaries.
Hontern fizeram. anos a

senhora Doroteia Moeller,
esposa do sr, Frederico
Moeiler; Maria Butschardr,
residente em Guarä-Ml-

rim; o snr. Edgar Plazere,
contador da Prefeitura
Municipal.
Tambem honrem trans

correu a data natalicla do
nosso amigo Inocencio
Silva, digno agente da es

tação ferroviaria a quem
enviamos nosso abraço
de felicitações.
Hoje fazem anos o snr.

Frederico Ellinger, pro
prietario da Farmacia Sa
nitas em Blumenau e do
na Laura ßrugneti, espo
sa do sr. Vicente ßrugne
ti, residente em Corupá.

Perdeu-se
Nesta cidade, uma ca

neta tinteiro cor preta,
com filete branco, marca

"Parker", Pede-se a quem
achou entregar mediante
gratificação na Prefeitura
de Iaragué,

De janeiro a outubro do
ano passado exportamos
10.100 toneladas -de algo
dão, no valer de Cr$ ..
1.142.142.000,00, contra
16.055 toneladas e Cr$
811.081.000,00 no mesmo

período de 1944. Verifi
ca-se que em 1945, hou
ve uma diferença para

jornal rnais de 4.045 toneladas é
e-s 5õ1.061.000,00
Em comparação com o

. ano de 1944, as
-

nossas

fC�·;r;'i';'d�=P;;'�'·� í�;!���1:�e!:��i��!�b;i
:: :: acordo com os Continen-

II. �::�:�������::� II ii�;·OrladO;;� 1���
..:i:.:=.:i!..:! DI:r:ES:D5�:�EL 1;

....:1:,:,.: ���: 1i�:��:�;t:!��;A R T U R M Ü L L ER sul-americanos, cujas aqui

.. siçoes no ano passado

II pa���E;e��i II �:f:��:.ramn� 1��)�; t��
t.' �} I e-s 754,218.000,00.•
••••••u ••

Anunciem neste

:::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.�sa e em cartório onde será
afixado dui ante 15 dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legaes. ..

ARTUR MULLER OticiaI
ftrrul

li::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::';": l?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"ii

em casca

..

Luiz Airoso João Lescowicz

e senhora e senhora
li

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::? �.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. participam o noivado de seus filhos
NAIR e MATIIIA_S

NAIR e MATHIAS I
apresentam-se

N O IVO S

I
Iaraguzi do Sul, 16-3-46

-

Acarai versus Gloria
O publico esportivo jaraguaense terá opor

tunidade de apreciar, domingo a tarde no grama
do do S. D. Acaraí, o despique do Acarai contra
o Gloria de Joinville.

Nó ultimo jogo executado entre as mesmas

equipes, saiu vencedora a do Gloria por 3 a, 1.
O Acarai descontente pediu despique. Por

tanto não deixem de assistir esta grande partida
pebolistica no campo do Acorai.

Mathias.
Ele, brasileiro, solrelro,

pedreiro, domiciliado e

residente neste distrito,
sendo filho de Friederich
Hass e de Ottilie Riemer.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito,
sendo filha de Julio Ma
rhias e de Ida Zinke Ma
thias.

compramos qual
quer quantidade

Artur Müller, Oficial do
Registro Civil do I

° Distritv
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casal-se:
Edital n. 1982 de 19-5-46

Alfred Kernke e Helga Eurico Lemke e Una
Heise. Klitzke.

Edital n. 1979 de 12-3-46 Ele, brasileiro, solteiro,
EI�, brasileiro, solteiro, lavrador domiciliado e re

lavrador, domiciliado e sidente neste distrito, sen
residente neste distrito, do filho de Frederico Lem
sendo filho de Richard ke e de Frieda Kath Lern
Karnke e de Berta Linde- ke.
mann. Ela, brasileira, solteira,
Ela, brasileira, soltetre.Ílavradora, domiciliada e

lavradora, domiciliada e residente nesre distrito,
residente neste disn ito, sendo filha.de Francisco
sendo filha de Henrique Klitzke e de Guilhermina
Heise e de Thecla Lucas. Gustmann Klirzke..

QUEIJO
PARMEZÃO Engenho

·R AU
Limitada

Edital n. 1983 de 19-3-46.
Henrique Reincke e Wan

da Roedel.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente neste disirito, sen
do filho de Alberto Rein
cke e de Thekla Nlelsen.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste dlstrito,
sendo filha de Rosa Roe
deI.

Edital n. 1980 de 19-3-46
Augusto Lindernann e

Maria Kreutzfeld.
Ele. brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, sen
do filho de Frederico Lin
demann e de Bertha Kes
ke Lindemann.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente nesre distrito,
sendo filha de Guilherme
Kreutzfeld e de Ana Lin-

. dernenn Kreutzfeld. E oara que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren-

IJ>

(Mineiro legitimo)

V. S. encontrará na Casa Heal
Defronte o Cine-BuhrEdital n. 1981 de 19�3-46

Victor Hass e Ingard

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


