
gal e economico ou fi

nanceíro.como o queiram
Depois de longos pa

receres, dizendo o que
era Imposto e o que se

entendie por Taxas, in
vocando a Constituição
de 57 e maís tantas ou

tras cousas, chegaram
todos a conclusão que

ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL

HEROIS

Antonio Carlos Ferreira

os dois braves faziam

parte, perdeu em dois
días de luta 268 homens,
capturando 249 inimigos.
Reverenciemos a me

moria dos que, tão alto
elevaram o nome da
Patria.

o CASO DE JOINVILLE
Na Assembleia Constí-:

tuinte mais de um par- ville, tendo Ia frente o

lamentar ja usou da pa- s�. Adernar Garcia, Pre

lavra para dizer uma sídente da�j (Assccíaçãc
dura verdade: União e o Comercial, procuram�so.
Estado absorvem a maior lucíonar o problema" da
renda dos municipios e conservação e melhora

deixam a esses os mais mento das ruas e estra-

pesados encargos. das do municipio.
Os municipios deba- Numa reunião. onde

tem-se numa angustiosa todos os setores das ati

situação financeira e não vidades industriais e co

sabem como acalmar' a merciais estiveram i pre

grita popular contra os sentes, resolveram � ex

serviços a eles afetos pontaneamente contrí

especialmente no pro� buir mensalmente com

blema da conservação cerca de 80�000 cruzei-

das ruas e estradas. ros para aquele fim.

Exaustos, com os co- Tão boa vontade e

fres limpos, uns por te- amor ao munícípio de

rem gasto o dinheiro em vem ser cousa virgem
politica, outros em obras no Brasil, pois geral-

a?iaveis, os demais por

I
�ente ninguem paga

nao ser a renda suíícíen- Impostos de boa

te a fazer face as res- vontade e, muito menos,

ponsabilidades das des- expontaneamente.
pezas forçadas, vivem a: Procurou-se um camí

debater-se em aperturas nho legal p,ara a cobran

sem que um raio de luz ça dessa contribuição.
lhes indique solução. O sr. Prefeito Munící-

Não ha dinheiro, Poli- pal, que pode orgulhar
ticamente não convem se de governar gente
aumentar impostos antes tão patriota, fez uma

das eleições
-

e; legal- longa exposição ao Con

mente, não podem ser selho Admínistratívo do

creados novos tributos. Estado, dizendo da bu-

As despezas duplica- raqueíra de' 100 quilo- Ha um ano na data,

ram, com mão de metros, do que uma vez rie hoje, tombaram em

obra, materíaís e funcio- chamou-se ruas de Join- Montese dois heroís ja-
naríos.

. .

vile.
'

raguaem:;eR Antonio Car-

Essa a realidade. O Conselho mandou los Ferreira e José Za-
ouvir o Departamento pella.

As'laboriosas classes das Municipalidades, es- Nessa jornada glorio-
conservadoras de Join- e, os seus acessores le- sa, o 11'. R. I. do qual

DOIS

José Zape/a

I'

já foram perfurados do
Lobato a Itaparica, ha
vendo no campo de Ara-

"TELEfONE N°. 39 tu, �nada menos de 13

St C
. produzindo oleo, gaz na

a. ?tarIna ,- N. 1.340 tural. Existem atualmente,
7 na . ilha de Itaparica.

sempre que lhes soltel- com uma produção total

tem, estabelecendo-se de 800 barris diarios.

assim harmonico enten- Destes ultimos, até o

dímento e reciproca momento, já foram extrai

compreensão, embora dos 40.680 barris de oleo.

cada qual agindo dentro Foram perfurados, na

de suas atribuições. area que vai até o rio

Secretaria da seguran-
São Francisco, '75 poços

ça Publica, em Floriano- e descobertos quatro carn

polís, 9 de abril de 1946 pos, a saber: Lobaro-Ioa-

LUCIO CORRÊA nes, Candeias, � Aratu
.

e

Secretario da Segurança Itaparica. O campo de

Publica Candeias conta com 17

poços, sendo 15 em fran
ca produção. Esta é ali
de 1.400 barris diarios. Ha
uma reserva estimada em

cerca de 5 milhões de
barris.' Até junho de 1945,
o campo de Candeias
produziu 75.334 barris doe

A policia paulista con· petróleo.
tinua na captura dos mern- Outros poços, situados
bros da quadrilha do nos arredores de Maceio,
"Dragão Negro", uma 50- não deram bons indicioso

ciedade de jovens japone- O total de rnerros perfu-
zes, rados foi de 15.177, ten-

Os componentes da do a primeira sondagem
ilgremiação,como seus pa- atingido a profundidade
tricios no Japão, eram de 2.145 merros.

patriotas suicidas, tendo Considerado o menos

a seu cargo o assassina- importante quanto a resér
to de todos os subdiros va de oleo, existem atual
do Mikado que fossem mente no Lobato dezesse
contrarios a politica guer- te poços. num total de
reira do seu país. 15.155 metros. É de 95
Os moços vinham do mil barris e reserva do

interior para praticar os campo, de onde já foram

atos que lhes eram desig- retirados 50.896 barris de

nados, tendo cometido di- 159 litros.
viversas mortes. -0- .

Falta ainda a captura Parece que o sr. Gehl-
de 27 desses Ifanaticos. lio Vargas vai mesmo ao \

- 0- Rio tomar posse de .sua

Diz o "Diarlo Carioca"que cadeira de Senador no

Convida todos seus associados para a As- o Brasil está entre os pai. fim deste meso

sembleia Geral, no dia 17 do corrente mez, as zes produtores de oleo. -o

9,50 horas em sua Sede, para fazer entrega da Produzimos, agora, 2.200 Em São Paulo tem-se

posse a nova Diretoria. 'barris diarios, nos carn- manifestedo diversos co-

Contando com o comparecimento agra- pos _ baianos, sendo a area micios de protesto centra

dece, petrolifei'a de 485 a 607 a entrega das prefeituras
A Diretoria Ha. Vinte e sete poços'l aos' partidarios do PTB.

Fundado em 1919
CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R T.U R M Ü L L E R

Domingo, 14 de Abril de 1946

o caso era inconstitu'l Oh terra boa esta, on.

cional e não aprovaram de nem expontaneamen-
o projeto apresentado te querem que se con-

Joinvile tem assim que tribua para aliviar a ad

continuar com suas ru- ministração dos tortu

as e estradas esburaca- rantes encargos.

das. J. JUSTO

I

Serrarias Segurança
PORTARIA N. 870

O Secretario do. Esta- obtenção' de qualquer
do dos Ne�oc.ios da S�- documento policial;

sidades CIVlS, é grande gurança Pública, no uso d) - Não registem quei

o consumo de madeira. de suas atribuições, re- -xas sobre fatos que não

Há, outrossim, o preço
comenda aos doutores constituam crimes ou

dos transportes. As es- Del.e�ados Regionais de contravenções;

tradas de ferro cobram Polícía que orientem as e) - Não deixem de

preços diferentes para a
autoridades policiais sob tomar conhecimente día

madeira preparada e pa- s?as jurisdições :no sen- rio dos atos praticados,

ra os troncos. Assim, se
tido de 9ue; em razão do cargo, por

:llma parte do preparo 3:') - Nao tomem conhe- seus subordinados os NOTAS E
da madeíra for feito na

cimento de assuntos que quaís, não deverão' agir.'
.

,

propria floresta, as des- não digam respeito ás isolada ou conjuntamen-

pesas de transporte se-
suas atribuições, tais co- te, Iora da orientação NOTIelAS

rão consideravelmente ,mo cobranças, despejos, traçada por seus supe-

reduzidas. etc., que demandem pro ríores e decorrente da

vocação da parte ao Ju- Ieí:

São inumeras as com-
dlcíarío através de ad- f) - Nao quebrem o es·

panhias de madeiras que vogados; pirito de :autonomia de

estão adotando essas b).,. Não indiquem, di- suas repartições pela

serrarias portateis. Esse reta ou indiretamente, influencia de elementos

sistema, em virtude' de nomes de advogados a estranhos ao serviço po-

ser muito economico, pessoas que
_
por

.

qual- lícíal;
está entrando nas con- quer forma estejam sob g) - Não deixem de

tratações das maiores a ação da policia; prestar colaboração as

companhias madeireiras c) - Nãt? coníeccío- autarídades judiciarias,

do noroeste, muitas das nem requerimentos, den- autoridades municipais,

quais já encomendaram
tro ou fora da reparti- autoridades estaduais e

várias dessas serrarias' ção, a interessados na autoridades f e d e r a i s

às companhias fabrican-
tes.
Essas serrarias porta- Cenvíteteís entretanto não são

"coisa nova" na região
noroeste.' Vem 'sendoAS· d de Eseortíutilizadas há mais de Oele a e sportíva
um seculo, embora ser- D·

-

Trassem apenas peque- e lversoes upinambá
nas arvores. I

uso

portateis em

nas grandes
florestas I

Publica

Portland, Oregon
(SIH) -: Serrarias porta
teis estão se tornando
tão comuns quanto as

arvores das grandes flo
restas da região noroes

te. Essas pequenas ser

rarias funcionam 'em

quase todos os lugares
das florestas e podem
serrar arvores -cortadas
de 6 pés de diametro �
outras de apenas 14 po
legadas de diaínetro. Ao
contrario dos .modelos
.antigos essas serrarias
portateis podem cortar
a madeira em dimensões
certas. Podem, alem dis
so, produzir volume con

sideravel de madeira e

é em virtude de seu

emprego que se está ve

rificando consideravel
aumento na produção de
madeira. Algumas podem
produzir cerca de 50
'mil taboas por dia.

Há Iortes razões eco

nomicas para a adoção,
em larga escala, dessa
serraria portatíl: reduz
o preço do madeira
mento e agora, que, em

virtude das necessida
des anteriores da guerra,
são enormes as neces-

PELO ESTADO
O sr. interventor Fe

deral recebeu comuni

cação do Instituto do

Açúcar que foram auto
risados os embarques de
500 sacos açúcar :cristal
e 685 refinados para H.
Douat & Cía., e 684 refi

nado para a Iirma .Ger-
'mano Stein S. A., am

bas de Joinvile, a 150
e 132 cruzeiros respeti
vamente.

local, mandando ainda o

mesmo retirar um ban
co da frente do' seu es

tabelecimento.
O lesado, depois de

inumeros apelos para as

autoridades superiores,
nada conseguiu.
Recorreu então ao [u

diciario, com mandado
de segurança.
O Dr. Juiz de Blume

nau concedeu o pedido,
anulando a portaria da
autoridade policial e

mandando que se inici
asse contra o prepoten
te delegado um proces
so - crime por abuso de

suas funcões e exercer

vinditas politicas.
-0-

-0-

Em substituição ao

Desembargador Dr. Gue

,.
des Pinto, que pediu apo

,

sentadoria,
\ foi nomeado

o Dr. Mario Teixeira

Carrílho, atual Juiz de
. Direito de Lages.

, -0-

O sr. Delegado de Po
licia de Gaspar, para
vingar-se do seu adver
sario politico, sr. Sebas
tião Martendal, da UDN,
mudou o ponto de oni
bus da frente do caíé
daquele para um outro

As cotas de consumo

de pneumaticos e mima
ras de ar para automo
veis e caminhões neste

Estado, foram fixadas

respeitivamente em ::::::::

16.100 e 10.770 unidades
e serão distribuidos pe
los representantes das
firmas em Florianopolis,
Joinville e Blumenau.

,.... G. Rodolfo Fischer
l �

I §lISGUR.O� ]8:mJ[ GJER.AL'
.

Da:ua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. 53

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:�.:� R .:�:� illi lLCQlll Uma bateria completa para
jazz em perfeito estado
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Tesouraria da Prefeitura do Clube Aimoré.

�i E H Municipal, de Iaraguä do
Sul e na Intendencia de

IIN II· ?�:�:�:o':�:���e�:1: =::::::�=,=S=O===E=N=K==S=E=,±=N======
t \�::::::::::::::�} �i���o do �iX? no 1. Dis- •

_

Não satisfazendo o pa
gamento no referido mês,
ficará o contribuinte sujei
to á multa de 20% sobre
o imposto no primeiro
mês, sendo então feita a

cobrança judicialmente.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Iaragué
do Sul, 8 de Abril de
1946.

F. 'VOSGERAU
Tesoureiro

-

..... . ...

\�::::::::::,=,::��j

PROPBmTARIO

Rua Marechal Deodoro, N. 158

Secção de lavagem, Deposito de Lubrifi

cantes, Combustivel e .Accessorios,

Lubrificação, carga de baterias

e concertos de paeus.

PAG. �

L A C TA-----SULTANA

=Casa Real=
quiz proporcionar feliz festa de Pas-

coa aos seus distintos freguezes; eis /

porque lhes apresenta o mais colos-

sal sortimento de:
'

OVOS, Coelhos, Carrocinhas,
Cestinhas, Tamancos, Ninhos,
Mascotes, Chupetas deChocolate.
Idem, idem de Massa Pão.

== VERIFIQUEM A ExposiçAo =:

Como todos os anos, também

desta vez a

/

,

l,
M::e�::;::'s�
"[ROZ[IRO"

J
encontrara so nos afamados MOVEIS
ESTOFADOS CRUZEIRO.

I Poltronas para radio - Divãs - Tape
tes - Passodeiras, tudo V, S. encontra-

rà á Rua Marechal Deodoro da

�Fonseca, 519. - Fone 22
.

,

-=- =0=--==_

Pois; isso V. S. sempre consegue
/,11; Vende-se

na Casa. ER rc O BRUHNS t'��':r, �01, I) Um terreno, sito a rua Benjamin Constant s-n.

, ih. 'com a area de 10.250 mt2.

JARAGUl DO SUL Roa C�I. Emilio JODrdHn� 62 A tratar com o proprietarto
F. Frederico Moeller •

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO -

PEÇAS E ACESSORIOS -

APARELHAMENTO MODERNO --

Ofiaina· de Illeccnícc
GeraI--

QUEIJO
PARMEZÃO
(Mineiro 'legitimo)

.

V. $. encontrará na Casa Real
Defronte o Cine-Buhr

--em
H. KELBERT

HABEIS PROFISSIONAIS --

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone, 40

- Jaraguá do Sul -
PREÇOS MODICOS --

�Clube l\imoré r
Em nome da Diretoria, tenho a maxima)'

satisfação de Convidar os srs. socios e ex- }
lJl.as. familias para o grandioso baile de" �Pascoa, que será Ievado à efeito em a noi

te de 21 do

corrent.e,
em sua sede social

}com inicio as 22 horas.
'

NOTA IMPORTANTE - Pede-se encarecida

mente as exmas. senhoras e gentis senho-)'
ritas, para o maior brilhantismo da festa }
traje a rigor.

'

tSendo essa Iesta .
destinada exclusívamen-

!
te para socios, e afim de evitar desconten

tamentos, roga-se as pessoas aqui residen-
o tes, procurar assinar com antecedencia.

'propostas inscrevendo-se no quadro social 1 1do Clube.
Mesas a reservar com o encarregado do

. O baile em apreço' serà animado com)' �;��.IIll'I'I.IIIll4UI.�.M.lI4UII!_!lIJPJI_i4JIIIJIjllllllll�
azz do 13 B. C.

.

_ �
Francisco Ca�doso Junior - Secretario i
�����

.:

Possue o maior

e o mais variado estoque de todo /0 rnu

nicipio de Iaraguà em PERFUMARIAS, ho

meopatias, produtos chimicos, especiali
dades farrneceutlcas, nacionais e estran

geiras.
Penicilina em ampolas e brevemente

em comprimidos.
-

Atende-se serviço diurno e noturno

VENDE-SE a revendedores.

Entrega a domicilio.

Telefone 49. Avenida Getulio Vargas, 97.

�h�JI1lrllBfltl1l1l1Bfl1l1l1Bfl��

Põsaoa
I I I

Coelhos, ovos

I Iestojos de chocolate I

Lacta
......

' -- Falchi
o maior sortlmento

I I I da praça, oferece .1 I I
"Café Catarioense" ONDE

__
COMPRAREI MAIS BARATO__

Fazendas ft Suspensórios

Chapéos
�

� Sedas

Chãos para casas
VENDEM-SE

diversos no perímetro urbano

Informações no escritorio do sr. Fr. Fischer
Rua Marechal Deodoro

Perfumes • Etc., etc .

ao��:::.·.:.·.�:::::·.·.·,·.::::.·.·.·.·.:::::_',·.·.:::::_._._..:::::::_.........". .._._-...:::::,:::::::::a

Baile o Publico
,.t. �,..- • ....;_... _ �_ ;>_0. _

Realizar-se-á em a noite do día 21 de

abril, 1'. dia doe Pascoa, no Salão João

Pessoa, Itapocusínho, um formidavel

Baile Publico o qual será'abrilhantado,

pelo conhecido 3'azz .Band Cruzeiro do

Sul, de Rio Negrinho. .

,

Para o qual convida-se a todos.

a :::_'_','.::.'.::::::_-_-_-.',:::::_'_',:::::_'_'_'.::::::.'_-_-_-.:::::.·.·_-_-.::::::_-_._..:::::_._..·.:::·.:::::.·_-_-a

A· Praça
Comunicamos a praça e a quem interessar,

que de comum acordo. dissolvemos a firma o

GOMES & 'STULZER proprietaria do Bar-Rodovia

rio, retirando-se pago e satisfeito o socio Luiz

Gomes e assumindo o ativo e passivo o socio

Claudio Stulzer.
.

Esperamos que a firma individual do socio

Claudio Stutzer, que continuará com o mesmo ra

mo continue a merecer do publico o mesmo aco-

lhimento que a antecessora, '

Jaraguá do Sul, 6 de abril de 1946

Luiz Gomes

Claudio Stulzer

No Sul do Estado

[SCRITORIO AVENIDA
-

Adalberto Cardoso Fiedler

CONTABILIDADE - REPRESENTAÇOES - AGENCIAS

Caixa Postal, 21, - End Telgr. AVENIDA

CRESCIUM A SANTA 'CATARINA

Aceita representações para Cresciuma, bem

camo para todo o sul do Estado.

Dá relereacías

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Porque v. s. vai se preocupar com costu.

.

reira, para fazer o seu casaco, para o frio

que se está aproximando?.. Quando a
�.&J§\A ,SONIS lhe pode fornecer estes

ja confeccionados!.. E QUE CASACOS '.'

talhados na ultime moda e 'em pura lã .

V. S. encontrará: casacos curtos, rreis quar
tos e compridos, no que ha de melhor e por
preços exepcionais. Lá mesmo v. s. encon

trará, corres de lã para casacos e talheurs,
assim como tambem uma grande variedade
de fios de lã em cores belissimas, lenços de
seda para cabeça - em cores lindissimas e

tantas outras novidades que não é' possível
enumerar.

rr:::::i S A S O N' IS
�.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::

(proprietaria FRANCISCA BUC':i)
JARAGUÁ DO §UL

IRGO
�ã� �ô m�I��r�ô � -

maiô �arat� ô .

..... -

Convale.cenç..
VINHO CREOSOTADO

� ®Y@) ®Y® @Y@ ®'!@

� "-"BA-"N'c-I-iN'DIIII!I!I!I!I"US�"Tß�'ii�'rC�""OM�'�'E�Rc�'iO"�DE'�I�'C�A�'iA�iiN�'I�s/�ril Cs�� b�Ear�����"o ��':i:_e

�� II. . IFundadO
em�:p�:�e�7;��:�;j\::5 CR$ 6.000.000,00!i f a rma c II a N o vaoooooo�oooo�oooooooooooooooooooooooo� ii C S EM RESERVAS CR$ 4.000.000,00 1

�;oooo E R I'GO' I� ii �f:�K��ála :

AGENCIA: Jaraguá do Sul -! de ROBERTO M. HORST

� ii Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 i I
.

� li Caçador End. Telegraflee "INCa"
• l a que dispõe de maior

00 .' •• ii Canoinh�s Caixa Postal 10 _ Telefone, 73 i sortimento ria praça e ofe-

��
'ii Conconiia ; .'. : rece seus artigos á

�� e--:9 li Crescíurss MATRIZ: ITAIAI , !
preços vantajosos. ,

OO� Não deixe, que o teu dinheiro se gaste, ii Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. como CobkC;tnças. desc0l!-tc?s. i
Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGUí

�� b ii Curitibanos empreslimos. financiamentos mediante cauçao de titulo!, comer�lalS. i H

��
sern sa eres no que o empregastes. ii Florianópolis passes. etc .. aceitando doc��:��':odi����es em eustcdtc, medIante; � @.;.®��

�OO Aproveite bem o teu dinheiro, fazendo :: Gaspar b C/Correntes os seguintes iurose i:::.i I

��
ii Ibirama .t\, ona em • i

��
----- tuas compras na ---- ii Indaial

I
A Disposição, sern aviso, com retiradas livres !

0000 CASA"OB IAS
ii Ituporangä pera qualquer Importeneie ..2% i

0000 I � �� l�����! do Sul
Com Aviso de 30 dias e retiradas I ivres

':to' i
0000 ii Joinville de Cr$ 1.000,00 o /0 i

;��
.

If' ii Laguna Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,M .:

�� seja qua ror o artigo que necessitares, ii Lages d
.... r d Cr$ 2000 ::

00 nela o encontrarás pelo preço mais ba- ii Mafra
ep. rmciars a par Ir e , i!

�
---- rato da P R A ç A. ---_ ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 :� ;i

2::a:s � .,.. ii Piratuba , Com Aviso de 100 días e i.!.�:
OO� lIJ""'I9" Não se esqueça � ii Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%
�� Chapéus (os melhores); Guarda-chuva ii Rio de Janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2% II
�� (idem); Casemiras; Linhos', Camisas; Gra-

ii Rio Negrinho Prazo Fixo de 12 meses 6% ii

0000 ii Rio do Sul ii

OO��'
varas; Meias; Pijamas; erc., etc... (tudo i! S. franc!sco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente ii

�� enfim), é encontrado na CASATOBIAS, pe. ;; S. joaquirn A economia é a base da prosperidade
::

� los preços mais CAMARAl>AS da praça. ii TT!,:iÓ li
� . :: IJucas Deposite as suas economias no ::

0000 _ ..
-- Concede-se descontos especiais --- ii Tubarão .Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA. H

000000 R. Pres Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL l::::i:vUI!dUeSI�raanga "r HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas:!'::I'::iAos sábados das' 9 às 11 horas

�:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::a

..t UM GERADOR DE SAÚDE,

I FRODUTO DI1

lililldl1Ul§trna dle Cal�cadl(())§
((;i(())§clhl Irmãos '§: Ao

"MEDICAÇÃO AUXILIAR

NO TRATAMENTO DA
.

SIFILlS"

FRACOS E AN�MIC08 I

T_I

VINHO CREOSOTADO

··SILVEI .. ""·

i

•
•

..".._ ....
T.....
Re.friado.

Bronquit••
E.crofulo••

Dr. LUIZ DE SOUZ.'_
:::::::::::: ::::::::::::

::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::�,�::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha - M1ÉDI€CO
ADVOGADO

-

E Escritorío : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia : Benjamim -Constant, 136 - �eL12
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E _TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade, Médica - ,

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOS x-

::::::::::::::::::::::::::z::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::�:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

",... �\

. OOOOOOOOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

EIrIIne§t�l)' Lcssmann
Diretor Médico do Hospital "São José"

- ATENbE�CHAMADOS A QUALQUER HORA -

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEOAS ROTATIVA PtiRA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183
JARAGUÁ

�OOOOOOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOO

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

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

�---------------------,--------------�

,O ANJO, PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

,10MBRIGUEIRA MINANCOPA Induslrlas Reunidas
I

Jaraguá S. A.
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta I,
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n: I, 2, 3 e 4
,

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e, poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto des Laboratorios Minancora

Fud. de Rod. Hufenuessler

Assembleia Geral Ordinaria

I

Pelo presente ficam convidados os Senhores

- J O I N V I L L E Aclonísras desta Sociedade, para comparecerem á

_____________�
Assembleia Geral Ordinaria, a realizar-se no dia 27

=--------------------,
--

ii de abril do. correnre ano, as 10 horas da manhã no

(6) escrirorio <desta Sociedade, a Rua Quintino Bocai

uva, 715-901, para deliberarem sobre o seguinte:
I
. �

,� �I DE A L:::==-=......:::�::::.........:;:'"""""::::......::

Ordem do dia
�

I"·
•..........•.....•............•..•......•..•........•..................... :�

�llIIA M A R C A DOS BON S P R o D U TOS :1111,
c":'" : .•. ·A··.· •.::,:..••.:;..••�. '•• ·h· '.' ,

••••..••••.........•••••••.•..••• '';' 1. - Aprovação do Balanço e contas do Exer

, cicio de 1945.
2. - Eleição do Conselho Fiscal
3. - Assuntos de interesse geral da Sociedade

'

Ieragué do Sul, 6 de abril de 1946

(ass.) Rod. Hufenuessler
Diretor Tecníco

AS§U�AR DE BAUNILHA

SAL REFINA\.DDO (para eosinba)
MATAMOS�A§

FABRICANTE: alAnlE••••UEIl AVISO
JAR���/ÃST��11SUL �

a
••R.u.a_D•.•P.e.d.r.o.I.I.N_.•69 J.ar.a.g.u.á:O Sul

�.?;;::::::'_QC� !!IIIC-lin-iCß-�e-O-'h-OS,-O-UU-i�O-S,-n-Ori-Z,-ü-Or-Ian-ta
I

.
:: Dr. Ar...ínio Tavares

i CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii
i DA' IN

ii Professor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educação de Florian6poli�
! DR SA I'-\.LLA AM ii Ex·Chefe alas serviços clinicas e clrurglcos da. espeCialidade no \
! .• ii

I
Hospital de Caridade de Florlanopolis, Vendesej CONJUNTO DE· APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii A�slstente do professor David sonson,. no Rio de Janeiro. .

_

i ESTADOS 'DE SANTA CATARINA E PARANÁ. ii Ex.l,ntern�por, concurso, da Asslstencla Publica do Rio de Janeiro

I «RUA GERONYMO COELHO, 42»

.

(ANTIGO HOT�L WEIS II 'forma�o p�la faculda�e de Med!cina da

I
Um terreno, sito no lugar, Serra Alta Oxford.

l HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii Umversldade do RIO de Janeiro 'Preço de ocasião. _ Ver e tratar com o

! III .Joinville - !ll BL U MENAU STA. CATARINA I· sr. Rodolfo Linzmeyer

l
:: Serra Alta Oxford

•
I

Achem-se a disposição dos Senhores Acionis

tas, na Sede Social, os documentos a que se refere

o art. 99, do decreto-lei n. 2.627 de setembro de

1940:
A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Fundado

�19 CORREIO DO POVO
, .

CAIXA POSTAL, 19

TELEFONE •. �

----------� ��::
::�
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Ißf
S. E. GUARANI

lllf

- DIretor: ARTUR MÜLLER -

ST�. CATARINA _J N. 1.340

•
- -
• Notas •

- -
•Locais

•

A.NO XXVII -- JARAGui DO SUL - DOMINGO, 14 DE Abril DE 1946

.Convite

A Diretoria do S. E. Guarani, tem

o maxlmo prazer de convidar os' srs.

sacias e exmas. familias para o BAILE

DE PASCOA, que levará à efeito no día

21 do corrente, nus salões de sua Sede

Social, o qual será abrilhantado pelo
afamado Jazz "BELMONT", desta cidade .

Ingresso: É exigida a ' apresentação

do talão de mensalidedes pera os súcias,
� convites especiais pare .

os visitantes.

Regislo Civil-No cartorio do mo Leoni; Elmo,' f. de

Registo Civil foram _ins- Alex Borehardt; Guido,
. critos os nascimentos de f. de Bertoldo Gnewuch;
Analiesa, f, de

,

Herbert Lucia, f. de Francisco

Gruetzmacher; Carolina Klein; Roberto, f: de

Marta, f. de Balduim Max Briese; Edir, f. de

Junkes; Maria, f. de Fio- Roberto Pestini.

vante Giovanela; Rosi No mesmo oficio ío

Inês, f. de Leopoldo Rei- ram inscritos os obitos

ner; Juarez: Brasil, f. de de Hermann Priebe, de Procurem seus documenlos _

Pedro Mascarenhas; Adu- 57 anos, lavràdor, resi- .Acham-se a disposição
lá. f. de Fritz Krause; dente a estrada Jaraguá dos ínteressados, no car

Ilse, f. de Frederico Bar- Huldi Zapela, de 14 anos torio da delegacia de

tel; [Claudio Vicente, f. filho de Carlos Zapela, policia as carteiras. de

de Pedro Winter; Renal- residente' em Rio Molha; habilitação dos senhores

do, f. de Ervino Bran- Adelaide Borcbardt, de Jorge Wehling, Oswaldo
deburg; Aurelino, f. de ] 1 mes, filha de Adolfo Verbínen,' Afonso Ziese
Bruno IKreutzfeld; Celia Borchardt, residente em mer, Ary Carolino Fruet,
Irene, f. de Alberto H. Ribeirão Grande; Alber- Heins Rodolfo Kolbach,
Vasel; Alindo, f. de Prí- to Lux, de 58 anos de Ervin Becker, as quais

serão entregues median
te recibo.
'I'ambem estão a dis

posição dos interessados
as carteiras de identida
de de Afonso Ziesemer

e Ervin Becker.
O sr. Werner Viergutz

entregou a delegacia
as carteiras dos motoris
tas .e

.

outros documentos

de Orestes Comei e Eu
clides Azambuja, do 'Rio
Grande do Sul, por ele
achados na estradas Rio
Cerro.
Para o snr. Luciano

João Dias residente em

Guaramirim acham-se
no mesmo cartorio um lavra?ora, natural. �� Ja-

Titulo de Eleitor, uma ragu� do Sul, doml�Ih�da
. ,

caderneta é óiItrõs
-,

'pa-" e- re8ld�te n��t:e' :fh8fNto,
peis por ele ali esque-' em_ Garlbaldl, filha de

cidos Ioão Kanzler e de Rosa
, Zichor Kanzler.

Combale a malaria - Che- .' '

garam a Iaraguá quatro
Edital N. 1990 de 5-4-46

guardas do serviço de Affonso Karh e, Irmgard

combate a . malaria, os B:u�h.
quais estão fazendo ví- ,Ele brasileiro, solteiro, E ?ara que chegue ao co-

lavrador natural de Iara nhecimento de todos, mandei
sitas domiciliares de ins- "

. ..

-

e ão gua do Sul, domlcillado passar o presente edital que
p ç • residente nesre distrito, será. publicado pela impren-

----------------------------�--------------------------------

�m Rio Cerro, filho de sa e em ca�6rio onde se�

Germano Kath e de Emí- afixado dur ante IS dias, Si

lia Holz Kath. alguem souber de algum im-

JI Ela, brasileira, solteira, pedimento acuse-o para os

O lavradora, natural de Ja-I tins legaes.
'

raguà do Sui, domiciliada ..

It e residente neste distrito, ARTUR MULLER OticiaI

em Rio Cerro, filha de

n João Bruch e de Frieda
------'---------

Baumguertel Bruch.

It

" ,

./i/nfégridade
morat doi ,fell! -e-

criadora/ deve-se f�\
a reputtrçao da. marca H:i;:�:�
que e a garanlia dol,>,<)'

bflodtÍlóf MÊDEIROS

ANIVERSARIDS - Hotem fi
zeram anos o snr. Ber
nardo Grubba Junior e a

senhora Gu il he 'rm in a

Lenzi e s p o s a do snr:

Verdi F. Lenzi.
Hoje passa a data na

talicia do sr. Paulo
Wunderlich e a senhori
ta Nair Airoso.
Amanhã faz anos a

exma. snra. Jorgeta Mat
tar esposa do sr. Seme

Mattar, do comercio des
ta praça.
Dia 16, a senhora Bru-

nhild MeIler Diener e a nn ������:::_
nn

menino Eugenio Wolf Fo. ��:: _=�O
O�::

�

idade, residente a estra

da Itapocu; Cecilia Kle

in, de 2 anos, filha de
Evaristo Dlein. residen
te em Boa Vista.

Casamenlos - Na sala das
audiencias foram cele

brados hontem os casa

mentos de Rodolfo Jung
ton com dona Berta Lar
son e Henrique Reinke
com Wanda Roedel.

A DIRETORIA

1

� t� I �T � � I � Il I�a comPI�ta: ·'Memorias de Casanov�
.

Artur Müller, Oficial do
R egistro Civil do 10 Distritv
da Comarca T araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

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

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos .exrgidos pela lei

atirn Je se habilitarem para

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

II 1'. volume - Cr$ 35,00. na casa de FOTOS e LIVROS II
Ib

H ANS W I E L E - Rua [M.al. Floriano, 93 ----lI

Selecões �o "ReadersDigest"
Compra numeras avulsos ou

coleções completas, dos anos de

---1942, 1943 e 1944---

Fotos - Livros

HANS WIELE Rua Marechal Floriano, 9�

'Não Iocilitel=
II

-
-

..

Edital N; 1989 de 5-4-46

Querino Ponticelli e Elsa
Kanzler

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Tim

bó, domiciliado e residen

te em Garibaldi, filho
. de

Francisco Ponticelli e de

Henriqueta Postai.

Ela, brasileira. solteira,

e Tecla Kresin

Ele, brasileiro, solteiro,
lavradora, domiciliado e "MEDICAÇÃO AUXILI

residente neste distrito,
em Rio da Luz, sendo AR NO TRATAMENTO

filho de Carlos Holz e

de Bertha Krehnke Holz .

�-'Ela, brasileira, solteira, I
.

lav�adora, domicili�da. 'e :--��rtT-�.�1
reslde,nte neste. dIStrIt<;>,

J .�; ? ,�1,.:�
em RIO da Luz, sendo fi- t UMA DOI!'NCA ."AvlsSIMA

lha de Augusto Kresin 'e MUITO "IIIR'GOIIA "A"" A FA-

. I
MiuA !: �A'4:o'\ A RACA. COMO

de Maria Ho z. iJ'M 80M AUXILIA" NO TRATA-

M"NTO DtSSE "'''ANDIE I"'LAQEL.O

U iii I: o

DA SÍFILIS"

........................................................1.1
_ .

(()) §at� (Q) (Marca Registrada)

Virgem Especialida,de

-
-
-
-
-
-

-
-
- -
- -

li

n

It

_Proteja seu automovel, sua casa, seus operarios e

senhor mesmo deve precaver-se.
O acidente não dá aviso previo, vem inesperadamente!
Faça um seguro, 'antes que seja tarde!
Procure os agentes especialisados da

"Cia. Naciollal de Seguros lpiranga"
11 e.MI1I�nAI l••a"

A SIFILI... A I!:SENTA so.

IHÚ ...s:..A.l"O S. TAIS COMO;

..IEUMATlS'"

IESCR6FULA8

E""'NHAII

".ISTULAII

ÚLCllftAII

1Ic:za:MAII

..... ,OAB

.A"T"oa

MANCHA.

r?::::::::::;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::••

E�����ih 19�1nd� ���:6 II Correio do Povo
Jl ' Jl Kepp ..

I JARAGU1\ DO SUL , Ele, brasileiro, solteiro, ii Bua MI. Deodoro N. 136

�-------,�-�------�-�--------�-�- opeMri� domiciliado e II fu�fu� � � - � ��L 19

residente na cidade de II TARAGUÀ DO SUL

Blumenau, sendo filho de ii Santa Catarina
' !!

:]���:�;;�ci;;;::: II AS���U��,��AL '::.;::::1::::::._residente neste distrito, ii DIR. RESPONSAVEL SACOLAS-CARTEIRAS-

em Rio da Luz, sendo ii "

filhe de Hermann Kepp e i:.: A R J UR M U L LER
CINTAS, etc.

de Rosa Mathias IKepp,::�::'l::: GERENTE (defronte o Cine Buhr)
Edital N. 1992 de 9-4-46 Pauiino Pedri

Helmuth João Erwin Holz :"�:::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{..:

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES.
CCCE!RAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

OI ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHIECIDO HÁ II ANO' 'l'

'V_DE__ IEIII TODA ,.....T...

A' Casa Real,
possue um grande
sortimento em arti

gos de couro:

,_,�..............."_,,.,��._,�

�._.._......_.._.._.._.�._.

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

'tt-\\�O VIRC!;;.J �DA e»: At
(�WETZEt INDUSTRIAL
JOINV/LLE

Sf>..ßÃ� '!IRCfAt
•••

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


