
'Os atos do sr. Gene
ral Eurico Gaspar Dutra
demonstram um grande
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trega aos respetivos

dos U�r05 partidos' vitoriosos dasI

prefeituras em São Pau-Representantes' Iemí- ciantes e os fabricantes. tubos que se entrecomu-
lo, Bahia e outros esta-ninos de vinte e uma Uns procuram dar aos nícern. O tubo interno,
dos, dão certesa dessarepublicas americanas outros a culpalidade da que encerra o gelo, tem

• . .. . orientação.reuniram-se recentemen- alta dos preços e assim o seu fundo perfurado, Damos a seguir alguns dos .pnncipars artigos O General Euclides dete em Washington, em auferir lucros excessi- em forma de penetra, do decreto .que regula a a dísrrlbulçêo dos lucro�. 'Fígueíredo é deputado econferencia sobre os vos. Içando-se esse tubo ínre-
Art. 1'. _ O imposto criad� pelo de�re!o leí n.

presidente do diretoriofundamentos da paz, sob Emquanto as entidades' rior, a agua gelada corre
6.224, de 24 de janeiro de 1944 fica SUbStltU1�O, :m central da UDN no Disos auspicios do People's discutem quem é' o cul- através ua penei.ra par� o
relação aos exercicios de 1946 e 19�7, pelo Imp�s- trito Federal e havia siMandate Committee for pado, ou melhor o ex- tubo ex�erno. Baixando-se to adicional de renda e pelo deposIt? cornpulsorio, do reformado por ocaInter-American Pence plorador, a. imprensa o tubo Interno' para recep- estabelecidos pelo presente decreto-lei.

. _ SIaO da revolução deand Prosperity. O assun- comenta a nova lei dos taculo, a, agua sobe nova-
Art; 2'. -. i\s disposições deste decr�t�-Iel sao São Paulo.to principal da coníe- lucros, com as opiniões mente. Suspendendo-se. e

aplicavels as pessoas juridiças, como deílnídas pe- As prefeituras de Sãorencía- foi formular uma mais variadas. abaixando-se o tubo In-
lo decreto-lei n. 5.844, de 23 de setembro de .1945. Paulo onde vencera odeclaração de príncípíos Diz o Presidente da terno, a agua é Intelre-!" Art. 3'. - O imposto s e deposito recairão so- PTB, 'estão sendo entre-essenciais como base de Federação das Associa- mente ventilada porque a
bre as ímportanctas que cor�espond�rem ao�. lucros gues a estes.

'.
uma paz duradoura. Es- ções Comerciais, que

,

a "ch.uva" po.de absorver
apurados no ano-base, que e o sO�I�1 (:>U CIvIl ante- Na Bahia 55 preíeítu-sa declaração será apre- lei pode trazer graves maior quantidade de. ar ríor ao exercicio em que forem exigivers. ras foram oferecidas asentada aos presidentes consequencias pele du- do que u'a massa sollda Art. 4'·. _ Para a fixação dos lucros sujeitos UDN e o mesmo acon-de todas as republi- reza, emquanto que o de agua. (SIH) as disposições deste decreto-lei, serão adotados o.s tece na Paraiba.cas americanas, aos mí- sr. Ministro da Fazenda, -0-. conceitos de receita bruta e o de lucros" esrabelecl- Que continue o ilustrenistos do, Exterior da justificando a medida, O Ministro da Agricul- dos nos artigos 54, § 5'., 57, 40. § 1'. 41. 43, §§ 1'. Presidente nesse cami-Grã Bretanha e da Rus- disse que a situação era tura Argentino, �'gtualmen-
e 2'. do decreto-lei ri. 5.844, de : 25 de setembro nho.sia, ao Secretario de resultante da miseria te no RIo, fez ínreressan- de 1945.

I -0-Estado Norte-Americano herdada da ditadura. tes declarações sobre o
Paragrafo único. - A comprovação dai receita ,O sr. Nereu Ramos,e aos delegados a con- '!Aqui está, porem, o trig�.. . bruta será feita de acordo com o artigo 41 .do refe- interpelado pela impren-ferencia da paz em Pa- remedio. E amargo, mas Iníclalrnente disse que rido decreto-lei n. 5.844.

,

•

. . . sa sobre a politica deris, a reunir-se a 1 de não, temos outro". o seu pais, em 1945-46, Art> 5'. _ São considerados SUJ�I tos as dlsp�- Santa Catarina, declarouMaio. Si ele curar o doente, apenas produzte 4 milhões
slções deste decreto-lei os lucros rears ou yre�uml que nada havia de novo,Em discurso a sra - dizemos nós, - va- de toneladas conrra 6 rui- 'dos que exederem da base resultante da aplíceção de ainda não tendo a CoGraciela Popassucre, de mos toma-lo sem fazer Ihões que era a safra an-
qualquer dos crtterlos abaixo .enum��ados :

. missão Central do P.S.D.Panamá, Comissaria Es- cara feia.
'

terior, decrescimo motiva-
a) média dos lucros reais ve�lflcados em .dols apresentado candidatopecial do, Ministerio da -0- "' do especialmente pela Ial-

anos, consecutivos ou lião, esco.lhldos no período ao futuro governo esta-Educação, apelou pI que A nova lei eleitoral ta de preço e a devasta- de 1946 à 1940, inclusive, acrescida de 50% CIOCO-- dual.as republicas america- já está nas mãos do sr. çäo dos gafanhotos. enta por cento; -

_. Uma coisa assegurounas resolvam suas difi- Presidente da Republí- Que pera fornecer 60
b) lucro limitado em f�nçao do �apltal efetiva-

o "leader", que não se-culdades internas. como ca para ser sancionada. mil toneladas por mes
mente aplicado na exploração �o negocIo.; ria em hipotese algumasua primeira contribui- E' identica a anterior, para o Brasil, é preciso c) lucro limitado em funçao d!l recel!a bruta.. o candidato.ção a uma paz duradou- sendo introduzidos. os que lhes forneça 200 mil, Art. 6'. _ Para efeito da opçao prevísra na ali-

_ o-ra. - ., ensinamentos -recebídos rarnbern mensais, de bor-. nea a do artigo"aütertor será somada a médi.a dos Viajou para o Rio oA sra. Carmen de Lo- da eleição de 2 de de- racha n�tural._, lucros do bienio escolhido, inclusive o acresenne de
sr. Aristiliano Ramos.zada, da Bolivia, decla- sembro. Que .ISSO .nao e nenhu-

50% _ cinquenta Dor cento, - a imp<?rtanc�a relativa a Irá fazer um casamen-rou que "nós, que acre-r 0-. �i'I exigencia, mas que 9.5,% _ vinte e cinco por cento - dos mv.estJmentos que to com o primo. ou ajus-ditamos na Democracia" Foi instalada a comis- aTor com amor se pa- renham sido feitos na empresa, a partir de 1941. tar-se com a oposição?devemos enfrentar a lu- são que tem por fim ga .

, Art. 7'. _ Para determinar o lucro a que se Veremos!ta não com bombas ato- tratar da vinda dos im í-
• �em ai. 5.000 colo.nos refere a alinea b do artigo 5'. serão adotadas, as se- -0- .micas mas com alíabe- grantes depois de devi- Itall,anos para o Brasll.

guintes percentagens, calculada� sobre o ca'pi�al ele- A politica local regís-,tisaçã� e educação em damente selecionados. Ja foram tornadas as
tivamente aplicado na exploração do negocio :

ta a chegada do Riomassa e campanhas sa- --0- pro_videncia'5 para seu
a) 50,% (trinta por cento) sobre o capital de Grande do Sul, do snr.nitarias para libertar Parece que desta, vez aloJam��to, parecendo qu.e Cr$ 1.000.0JO,00 - um milhão de cruzeiros; -

Ney Franco, que ali to-milhões, para a conquís- vão acabar n:t�smo' com todos irao pare o Brestl
b) 25% - vinte e cinco por cenro -. sc:bre o ca-

ra com sua exma. íami-ta de uma vida melhor!'. o jogo, lncluslve nos cas- Central.
.

-x-
. pital superior a Cr$ 1.000.000,00 - um milhão de cru- lia; em ferias.(SIH) sinos. O Instituto do �ate fi-

zeiros _ não excedente porem. de 3.000.000,00 - rres Com a chegada do-0- 'Os jornais, jocosamen- xou de 1°. de MaIO a 30 milhõ�s de cruzelros;-, mentor da U. D. N. emOs drs. Jorace S. Tel- re, aconse�ha� o gover_no de Sete�bro a epoca do
c) _ 20% - vinte por cento - �o�re o capit�1 Jaraguá continuam os en.ford e James E. Guthrie, a criar o InStItutO do JO- corte, 'n�o havendo cota

superior a Cr$ 5000.000,00. tres mtlhoes de cruze�- tendimentos para a frenem IAshland, revelaram go, pois dai nenhum es- de colhe:ta, podendo tra-
ros, - não excedente de Cr$ 10.000.000,00 - .dez ml- te unica de todos os ele-que a pulverização de capa. balh.ar to.dos os produto- Ihões ,de cruzeiros; -

. mentos que discordamDDT, sobre. pastagens - 0- res InscrItos.. d) - 10% - quinze por cenfo - sobre o capItal da atual politica local.onde apascenta o gado, O sr. Ministro do Tra- A mesma autarquIa es-
superior a Cr$ 10.000.000,00 _ dez milhões de cru-pode envenenar os que balho assinou portaria es- tabeleceu o aumento ,de zeiros.-'

L.se utilisam do leite des- tabelecendo ,a tabela dos 0.15 centavo a serem pa- Art. 8'. _ Para determinar o lucro a que se re- 9..�..�.�..�se mesmo gado. I preços dos generos de gos pelos exportadores fere a alinea c do art. 5',. serão adotadas as seguin- ..

Os dois cientistas ,ali- primeira necessidade. '

para o Chile. LJessa con-
fes percentagem, calculados sôbre .a receita bruta

Dr. Almiro Batalha. Acabamentaram, com doses ,- 0- tribuição 0,10 centavos se-
anual;

,

. de fÍxar residencia emtoxicas de DDT rataza- A Russia denunciou que rão para o Instituto e 5
a) - 6% - seis por cento - sobre a receita

nossa cidade, o mediconas em estado de gesta. trabalham na Hespanha para rateio' entre os em- bruta' até Cr$ 5.500,000,00 - fres milhões e quinhen- Dr. Almiro Batalha.ção. Sintomas tipicos de cientistas alemães' nas barcadol'es.
tos mil cruzeiros; -

Ao ilustre facultativo,envenenamento foram investigações da energia -x-
b) _ 5% - cinco por cento - sobre � r�ceita formado pela Faculdadelogo verificados e pou- atomica. Continuam os julgamen- bruta acima de Cr$ 5.500.000,00 - tres mtlhoes e

da Bahia e irmão do sor.co depois os mesmos Adianta a noticia, de tos dos criminosos de
quinhentos mil cruzeiros, - não excedendo a Cr$

Dr. Alvaro Batalha, dig-sitomas apareceram nos que perto de BibbáG exis- guerra em Nuremberg. 5.000,000,00 - cinco milhõ.es de cruzeiros; -

. no diretor do Hospitalfilhotes. Em outra expe- te uma instalação comple- Na semana em curl50
c) - 4% - quatro por cento . s.obre � r_ecelta São José, apresentamosriencia, foram ministra- ta para esse fim. em lu- foram ouvidos Rosemberg, bruta superior a Cr$ 5.000.000,00 - CInCO mIlhoes de

nossos votos de felizdas em cabras, doses gar inacessivel, pois alem o filosofo,principa-l respon- cruzeiros.-excessivas de DDT e de ser uma montanha 1'0- savel pela campanha con-
conto ,no prox. numero permanencia em Jara-

posteriormente, seu
'

lei· chosa, está fortemente tra os judeus e Kaltenbru- -'--- -'--
... guá dó Sul.

te dado a ratos adultos. guardada por soldados ner, chefe da segurança IlDposlo's nes.le m.ezRegistou·se elevada moi... alemães. alemã.
talidade entre os ratos, -0- Este ultimo confirma
embora as cabras sobre- Neste mes chegarão ao que somente no campo,

vivessem. As ratazanas Brasil, remetidos de avião de concentração de Os- Imposto sobre a renda _ Deverão ser entregues asque receberam o leite dos' Estados Unidos, um wicin foram massacrados respetivas declarações.dessas cabras, tiveram milhão de ovos para cria- dois milhões de jud�us. Imposto sindical - Pagamento da parte referenteseu leite envenenado, ção de aves de raça. Toda a c�lpa esta ago- aos empregados, ou seja um dia de ordenado
.

do,de sorte que seus filho- - 0- ra sendo .Jogada. �ob�e mes de Março. O imposto deverá ser recolhIdotes morreram. O leite Convencido de que, o Himler e.HItler, prInCipaIS j pelo empregador.
.,envenenado das cabras, gosto da agua da tornei- mandatarlOs, desses mas- Imposto predial _ Na PrefeItura e pago o 1. seao' que se descobriu, ra e do teite engarrafado sacres. :-x---: , I mestre do Imposto Predial, a que estão sujeitosnão teve efeitos malefi- pode ser melhorado com A Chtn_a aInda es�a. e'!1 os predios da cidade.cos nas crianças nas a ventilação, o dr. IPeter guerra, nao contra Int":Il-creches. (SIH) Schumbohn, quimico no-' gos exteriores,. m�s sim

_;__o- vayorkino, inventou um entre proprios Irmaos.
A ]ei que limita os ventilador de vidro, para Nacionalistas e comu-

lucros está dando mar- ser utilisado nos lares. nistas estão novamente
gern a 'uma serie de diR- O ventilador em, qmes- em, franca guerra civil
cussões entre os comer. tão é constituido por dois naquele infeliz país.

Politiaa

Correio do Povo. Devido as

cerimonias da Semana
Santa, o "Correio do Po
vo" não circulará do-

./

mingo.
Aniversarios. Hoje fazem

anos os srs.
-

Adão Maba
e Caetano Rebello; ama
nhã os srs. Alidio Stul
zer e Rodolfo Reck; dia
20 o sr. Alfredo Keiser.

S E Guarani - Esta so
ciedade fará realizar nos

salões de sua sede so

cial, no dia 22 uma gran
diosa domingueira, abri·
lhantada pelo Jazz "Bel
mont".

r- G. Rodolfo Fischer
l _
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Porque v. s. vai se preocllpar com costu,:"

reira, para fazer o seu casàco, pera o frio
que se está eproxtmendo?". .". Quando a

�A§A SON][§ lhe pode fornecer • estes

ja confeccionados! ... E QUE CASACOS '.'

talhados na ultime moda e em pura lã . . .

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

trará, cortes de lã pera casacos e talheurs,
assim como também uma grande varredade
de fios de lã em cores belissimas, lenços de
sede pera cabeça em cores Iindissimas e

tantas outras novidades que não é possivel
enumerar.
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CORREIO DO POVO» PAG.2

"A escola de Retorcida foi UMA'ESCOLA mas

não é a escola prometida ao povo do lugar".
Foi assim que o brevo "mequls" da realsten

ela Retorcidense terminou a carta que nos enviou.
Realmente, nesse-fim de carta estava concentrada a

.

amargura de uma dolorosa verdade e a filosofia do
sentimento natural e lógico de mais um povoado
enganado nas vésperas da eleição de dois 'de de
sembro passado.

Naquela ocasião, quando o sr. Prefeito precisa
va de vóros, a qualquer preço, ao eleitorado de Re
torcida foi prometido "com toda a sinceridade e ho
nestidade", que a velha aspiração local, a constru-

ção de um edificio escolar, seria realizada.
'

E, como o prefeito promitente sabia que, com

simples palavras, não poderia convencer a mais Inir.guem nleh�te municipio, teve, uma ideia que, no (proprietaria FRANCISCA BUCH) I I 'I I I
momento, e pareceu genial. Desfechou um ataque
fr<?ntal a raplda efetivação do seu prometimento. En- .JJARAGUÁ DO §UL' Lacta Falch.·tão, sob o olhar radiante e a confiança honesta do
bondoso eleitorado de Retorcida, começaram a- sur-

--------------------- O maior sortimento

gir c.arroças e caminhões com material. Operarios 00000000000000000000100000000000000000000 I I I
.

da praça, oferece I I I'
de picareta em punho cortavam a rerra que iria rece- 00

' � "Café Catarinense"
ber os alicêrces da desejada escola. � Adolf Herrn. Schultze

l:3:S

II��������������:;;�INão havia rnals, naquele lugar, quem tivesse -m::s 00 II': Io atravimento de duvidar da prornéssa do alféres 00 MARCENARIA EM GERAL � A.VE}'liij'TIQA GETUL][O VAJR6�§", 234

policial. 00 l:3:S
A coisa ia as mil maravilhes. - 00 O' ,."" .. 00
Tudo ali está pronto para dar o prédio: ai plan- 00

terece moveis CIMO de todos os tipos da
�

ta fejtin�a, o al!cerce crescidinho, os palmiros pera 00
CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS l:3:S

os endaírnes ali mesmo e razoável quantidade dos . I.
00

celebres tijolos. 00 Mantem um
..
estoque �ermanente da todos (JS tipos 00

Não, não havia duvida! Podia-se votar sern 00' de �oblhas, especialmente para escritório. 00
m�do pois O prometido estava com cara de ser curn- 00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE. 00
prido no duro 00'. .1 • �

MAS ... passou-sé o dois de dezembro e, �.
Dormitórios �

com ele, o dia da eleição, o dia dos votos. zss Salas, de Tantar 00
E, hoje, quem passa por ali encontra, no lugar 00 Catas. . 00

em que já deVet�i� esdtalr pronto o
. edificio

.

escolar, � sc���r�fss rusticos e outros. ; a _

;
_ : ·· ·

··a
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indicando que foi logrado, redonda e eleitoralmente � ap�llras ti
.. aI e U ICO

logrado. • m::s
u tro'_las ixas e grratonas

..

Sumiram-se as carroças e os caminhões. O dli- 00 Me�Jnhas de c.entro e para radio �
I

cerce não desenvolveu, ficou apenas crescidinho co- 00
E en�re mUlt.os outros, a" " 00

mo era. Os palmitos estão murchos como o entu- 00
Caixa Registradora ma�c� �ECQR� w Realizar-se-á em a noite do dia 21 de

slasrno dos fans do edil. � Af�mada pela .sua ehcle_ncla, substitu � abril, 1'. dia de Pascoa, no Salão João

Agora, chorar não adianta! l:3:S indo as Caixas Registradoras de 00 Pessoa, Itapocusinho. um formidavel

: O aconselhavel é reforçar a Coluna da Resis- 00 elevado custo.-------- - 00 Baile Publico o qual será abrilhantado

tencte pera, no momento oportuno, isto é, nas pro- 00 VENDE-SE CAIXÕES VASIOS 00 pelo conhecido Jazz Band Cruzeiro do

xi�a.s eleições. mostrar ao. sr. Prefeito que a sua 00 00 Sul, de Rio Negrinho.
politica de promessas seguidas de logros não serve 00 00 Para o qual convida-se a todos.

pare ������oe nOã;e�U����' 'fazer isto. então seria 00 Ja����� ��A��1964
_' T�t:.O��t�rina � a-···········:·············.······

.. "_ ···· ····· · .. __

g
conveniente mudar tudo pera o Garíbaldl, pera 00 00 - _

_
..

as proximidades de uma certa serraria, lá sim, tudo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOO
é do bom e do melhor . . .

'
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A§SiHCAR .DE BAUNILHA III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - li
SAL R�FINADDO '(para eosinha) iii" Capsulas Antisezonlcas iii

'MATA MO§€C.A\S III IIIMinancora" U

FABRICANTE: 81111188 II.BIER iii iii
Rua D, Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul iii Em Todas a�' Boas Farmacias ja

________________
._._._._.�_.�. iii É. um produto dos Labo�atorios MINANC0RA ii

�i� -
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Joinville
�,

Sta. Catarina-
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A pedidos
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Possue o maior

e o maís variado estoque de todo o mu

niciplo de Iaraguà em PERFUMARIAS, ho

.meopatias, produtos 'chimicos, especiali
dades farmaceuticas, nacionais e estran-

geiras.
'

Penicilina em ampolas e brevemente
em' comprimidos.

Atende-se serviço diurno e noturno

por Quinta Ferino

A Escola de Retorcida'

A. A. Baependí
Boletim Semaaal

Expediente: Não houve.
Futebol: Levar ao conhecimento dos amado

res do primeiro e segundo quadro que, os treinos
deverão realísar-se as quartas e domingos.

Reunião: Ficou estabelecida a proxima reu

nião ordinaria para o dia 23 do corrente.
Excursão:" - Avisa-se a quem interessar pos

sa que, esta associação está organisando uma

excursão ao pico do Morro de Jaraguá no proxí
mo dia 1. de maio do "Corrente ano.

Tenis: A Direção 'I'ecnica avisa aos tenistas
que, o torneio de inauguração do campo de Te
nis será realizado no dia 28 do corrente.

.

Solicita-se outrossim o comparecimento dos
DIretores desta seção em reunião da diretoria no

dia 23 do corrente.
Bíblíoteca, Critica do Livro "Madame Curie"
Onde, quem na historia da humanidade subia

mais Alto? O cume supremo foi alcançado por
uma mulher - Maria Curie.

"Madame Curie" uma biografia da descobri
dora do radium, escrita por sua filha Eva Curie.
Maria Curie descobriu o radium. A maravilhosa
historia de sua vida é contada por sua filha - a

mais bela historia dos tempos modernos.
. Jaraguá do Sul, 16 de abril de 1946.
A. J. Zimmermann Geraldo A. Marquardt

1. Secretario Presidente

Vende-se
Um terreno, sito a rua Benjamin Constant sono

com a area de 10.250 mt2.
A tratar com o próprietarto

F. Frederico Moeller

No Sul do Estado

I'....�_SC_R_IT_OR_IO_A_V_EN_ID.!
Adalberto Cardoso Fiedler

CONTABILIDADE - ,REPRESENTAÇÕES - AGENCIAS
Caixa Postal, '21 - End Telgr. AVENIDA

CRESCIUM A SANTA CATARINA

Aceita representações para Crescluma. bem
como para todo o sui det Estado.

Dá reíerencías

;.

�1III!fifI��JI.mlI!II!IIIfi�BttdIfiftd�

Pösccc
,

Coelhos, ovos

estojos de chocolate
.... ,.-

Chãos . para cassa
\

VENDEM-SE

diversos no perimetro 'urbano

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

A Praça
Comunicamos a praça e a quem interessar,

que de comum acordo dissolvemos a firma
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 Stulzer, que continuará com o mesmo ra

mo continue a merecer do publico o mesmo aco

lhimento qije a antecessora.
Jaraguá do Sul, 6 de abril de 1946

Luiz Gomes

Claudio Stulzer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



s. E.' Guarani

Assembleia Geral Or�inaria-
,

Pe�<? presente ficam convocados J
os

,srs. SqClOS desta Sociedade, para compare
�erem a Assembleia Geral Ordiriaria a rea

lIzar-s� no día 1°. de maio proximo, na se
de social da mesma, as 20 horas, para tra
tar do seguinte:

1) - Eleição da. nova Diretoria
2) - Prestação de contas á - Diretoria

eleita
3) - Assuntos Diversos

Jaraguà do Sul, 18 de Abril de 1946

RICARDO MÜLLER
Presidente

'Carro de Molas Especlal
EQUIPADO COM RODAS DE PENEUS

MAXIMO CONFORTO

'Dispõe de animais suficientes

Ponto: .

- Avenida Getulio Vargas
Telefone N. 4

Proprietario

Eugenio Pereira
Rua Abdon Batista

.

JARAGUÀ DO SUL Santa '. Catarina

s. D. Acarai
-Convite-

Esta conceituada sociedade, tem o pra
zer de convidar os srs. socíos e exmas.
famílias para o grandioso baile de Pascoa,
que será levado à efeito em a noite de 21
do corrente. em sua Sede Social, corri. ini-
cio as 20 horas, /

..

:- O baile ,em apreço -será anímado com
o Jazz "Gadottí".

,

Vitor Freygang
Secretario

"

,--------------------�------�------�--I

Agradeci:mento
Sofrendo a muitos anos da vista e de

pois de muitos outros recursos, procurei o
Dr. Sadala Amin, medico especialista resi-
dente em Joinvile. .

Depois de um tratamento meticuloso,
estou hoje radicalmente curada.

Quero dar aqui um testemunho publi
co da minha gratidão pelo eficiente trata
mento que recebi daquele facultativo, que
me restituio a vista.

Jaraguá do Sul, 12-4-146

Cristina Emmendoerfer Prochnow

Pensão MICHEL
SERRA ALTA - Rua IndepeÍldencia

Instalada. recentemente com mobiliario e
utensilios novos

Conforto e comodidade absoluta para
os snrs. viajantes

"Fundado CORREIO DO ·POYO CAIXA POSTAL,19

1919 TELEFONE •• 'l.9

•

- DIretor. ARTUR MÜLLER -

;
-

ANO XXVII -- JIlRAGUA DO SUL -- QUINTA-FEIRA, 18 DE Abril DE 1946 �T!\.
..
CATARINA --' N. 1.341

/

-

simpatico clube e o D. Pedro de Corupá, teve
um desfecho ainda mais desastroso do que o da

disputa centra o "Gloria" de Joinvile.
7 a O! Que lavagem.
Dos segundos quadros, também venceram os

visitantes por 3 a 1.
.

.

Os corupenses estiveram muito superiores
aos nossos, que não tem treinado, são caçados
pelos salões de snoker ou domingueiras no dia

O Caxias F. C. apresentará para a presente de jogo.
temporada uma equípe completamente remodela- Nada de técnica, e cançadíssímós, ficaram

da, foi o que informou ao nosso redator o crack desnorteados, entregando a bola sempre aos ad
, e orientador da equípe alvi-negra, sr. Raul Sch- versarios. Dois elementos apenas se destacaram,
midlín. Girola e Ballock.

Entre outros, os mais notaveis cracks nova- Os outros, fundos, tão fundos que não se

tos da equipe são: Tião, tetra campeão catarinen notava 'al presença no campo.
'

se de futebol pelo Avai F. C." e integrante do se- '\1:J)...9S visitantes todos' "cavaram", mostrando
lecionado catarínense; Alvarenga, integrante da regulàr preparo tecnico, sendo merecida a vitoria.

equipe principal' do Tres Barras, da localidade Referiu os jogos o sr. Elias, que atuou a con

que lhe empresta o nome. Maninho ex goleiro' do tento.
São Luiz A. C.' e tambem o reaparecimento de A frequencia nula para um jogo tão impor-
Parueker, que se acha em boa forma. tante. E' que os torcedores já estão cançados de

Dando mais alguns dados sobre a atual equipe, assistir derrotas.
Schmidlin declarou que está satisfeito com a pro- Para recuperar seus fans, é preciso mais

dução do goleiro Maninho; a provavel zaga será amor ao clube e ao jogo.
integrada por Pé de Ferro e Nhonho; a linha mé- Os quadros jogaram com a seguinte compo-
dia, provavelmente por Rubinho, Dinho e Parucker; sição: I

o ataque entre outros
-

elementos contará com Baependí : Silveira, José, Lucindo, Lourenço,
Celso. Brandãosinho, Den, Tião, Alvarenga e Ra- Girola, ·Nunes, Ruysàm, Ari, Patricio, Eti e Manoel.

ul, Como vemos ô famoso eenter Iorward Nhonho, . D. Pedro: Attie, Pirusinho, Marcos, Willi, Lan

irá formar a Zaga e Lange cederá seu lugar a Di- ger, Euclides, Tiãosinho, Tiao, Boss, Bandeira,
nho. . I

Lauro e depois Fítínho,
Soube-sé ainda que o batismo de fogo da

equípe alvi-negra será provavelmente no dia 1.
de maio frente o America.

Contentes com o que soubemos da equipe
de calções negros para o corrente ano, nosso re

dator despediu-se do dirigente alvi-negro.
.

,O "Correio do Povo" almeja á equipe do
Caxias os votos de uma grande e vitoriosa cam

panha para o ano em curso.

Esportes
lima' rapida palestra:
com Schmídlin

por AOM

Hül!Pl!ndi .X O.. Pl!dru
Ouem f�i 'que disse que o Baependi

"

ainda ·joga�a futebol?
o jogo de domíngo entre o quadro desse

Atenção!
O - FREGUÊS - QUE - FAÇA - PREÇO

Iniciou-se a ulti�a LIQUIDAÇÃO da

CASA
TOBIAS

Aproveitem! pois esta grande baixa dos
. '

preços das mercadorias terá fim em

31.:6-1946
..

R. Preso Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL

Au�omovel 'doe aluguel
Limousine de luxo de

- ,

Edmundo Emmendoerfer
Atende a qualquer hora

"I'eleíene N. 23
Ponto de parada - Bar Catarinense

.

Placa 2-04,67

"

.

[

Acarai vence o S. LourençoI ,

O Acaraí conseguio mais uma espetacular
vitoria, vencendo uns dos melhores quadros da

prímeíra divisão da Liga Blumenauense de Es
portes.

No jogo de domingo ultimo, entre o Acarai
e o São Lourenço, de Rio do Testp, venceu aque
le por 4 a 1.

Os tentos for.am marcados por Joãosinho,
Justino (3) sendo 1 anulado, este foi a figura nu

mero "1" do quadro vitorioso. O ultimo tento foi,
marcado por Leopoldo que apareceu na segunda
fase.

Onze Herois F. C.
'Para dia 1. de maio teremos uma brilhante

partida de futebol, entre este e o Metalurgica de
Joinvíle, assim disse·o Diretor Tecnico do Onze.

Delorgés Costa
A data de amanhã regista o aniversario do

. esportista Delorges Costa, operoso auxiliar da
Empreza- Auto Viação Catarinense e denodado
goleiro do Onze Herois F. C.

Ao Delorges nossos votos de felicidades.

Induslrias Reunidas
Jaraguá S. 'A.
Fud. de Rod. Hufenuessler

Assembleia Geral Ordinaria

Pelo presente ficam convidados os Senhores
, Acionistas desta ôocíedede, pera comparecerem á

• Assembleia Geral Ordinaria, a realizar-se no dia 27
de abril do corrénre ano, as 10 horas da manhã no

escritorio desta Sociedade, a Rua Quintino Bocal
uva,.715-901, pera deliberarem sobre o seguinte:

Ordem do dia
1. - Aprovação do Balanço e contas do Exer

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

Jar�guà do Sul, 6 de abril de 1946
(ass.) Rod. Hufenuessler

Diretor Tecnico

'AVISO
Achem-se a disposição dos Senhores Acionls- ..

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
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,�������������ICer"�ao �e ßrqujuamenlo

l�l Banco Popular � Agrícola 111. Artur Mueller, oficial
: Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU fg do registo de pessoas

�:;l'
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, fg juridicas e títulos � . �o-

:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

"I::
cume�tos d? . mUmmpl?,

:: :: e registo CIVIl do pri-
:: ABONA JUROS S SEGUINTES TAXAS

'

::j
meiro distrito e sede da

g
, ':: Comarca de' Jaraguá do

:: Depositos com juros- J disposição-(sem limite) retirada livre
"

2% g Sul, Estado de Santa Ca-

::l
Á disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00

I::
tarína, Brasil.

11 com retiradas semanais sem avlso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%;1 CERTIFICA que, nes-

H Dep .. inicial C�$50.000,00 cjretlredas sem. s/aviso Cr$, 20.000,00 . 4% g ta data, em, seu ca�tori?
:: Deposltos com aVISO-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas :: de acordo com o dISpOS-

gj
m/aviso prévio de 50 dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 d'ias 51/2'/.; 180 dlas 6'/. :: to no decreto n. ,581, de

';: Dep a p'razo fxo P 6
'

51/'1 . P 12 6"
•• 1. de agosto de 1938,

g De�erá ser �
- or �eses .2., or meses I: •• procedeu ao .arquiva-

::
ado o avrso previa de 2 meses para retirada.

, mento dos segumtes do-
I

' g Dep. populareS-(I!mite até �r$ 1�.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- ..

cumentos referente a

::1
redes semanais sem avise ate e-s 1.000,00 5I ,.. Sociedade Cooperativa

g Dep: limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00. com .. Mista de Laticinios de
:: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .' . . . 51/2"/. .. Hansa, apresentados pe
gl Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). > Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ..

lo respetivo liquidatario
d retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. .. senhor Carlos Jantsch:
:P Faz todas as' operações bancarias, corno sejarn: c':'branças, descontos,

.. Ata da Assembleia Ge

::j
passes, depositas ern contas correntes, depositas de valores, e;l:c. etc. ral Extraordínaría realí-

11 MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

;;1
sada em ? de Ago.sto de

:: Serviço atencioso e rápido ' ':: 1945, copia autentica da
::

, :: ata da Assembleia Ge-
!!!Ii!�.· � � �������' �.:�!imi ral Extraordínaría rea-;;!;!!�����"·...··/·...··l.:..Y••V:-:" ......,........,:.,.••" " .. ·+·· ··.. · ..··�·*··,.··4�l!:!!!l!:!!! . 7

......

lidada em 6 de abril de
-----------------------------------�--�-------------------

194Q e copia dos lança-
-

....1111.=...======1111' . mentos da liquidação
--

feitos no "Diário", em
......

íJ.l f?: ::::�": 26 de julho de 1945 e 6

rr pl! A IL � Al N IK Al IR § I IE N IrK ii ::oabril do correqte

II O I! RU�::::�:�:!0158 iiA ii dOe r;!erido é

verda�e
ii

S ii A;::raf6��do Sul, 15 de

o oficial:
Secção de lavagem, Deposito de Lubrííí- Artur Mueller

iiT II cantes, Combustível e Accessorios,
_

I:!.ii.:�O �:!.i::. Lubr:c::::;rt::r�: ::e�:terias ii E ii A�,:
,

f IIN " possue um grande y
�"",,)

•
.'�""",,';; sort��e�� c�:o�rti- I ,. "[RUlEIRU" I

PETIDLIN :�::::D:::�i� s:�f�o�::::;::�:::-l ��i���?5���:?;��1���:::��::' �
111111:111 �::R:ÇC�:�u::' ff.�;��L��:�::�

H Rua MI. Deodoro N. 136 ii
�@t@®Y®@Y@)®Y®®'t@)®í'@)®Y@®Y®®r®®Y@@!@@'r@�t1 H -Ieleíone N' 39 - C. Postol, 19 II
\@ . . I �@ H TARAGUÀ DO SUL ii

� Tosse, Asma, Bronqui�e, Rouquidão, Resfriados e �
\ 11 A R T U R M Ü l lER n. . I n C O In P a r a v e 1 · .

ii
_

!;

.� Pl!ilOfal dI!
.

nogieo . Pl!loll!JßI! � 'lL.,,,,,,::,::::,:,�:::",,,",J� o :PEITORAILd�ll�j[§ CO�DECIDO NO BRA§IL �
@) . / "

' @
lt®'@&9)�@;.@@&®@;.@w.®@).@w.®@;.@@l@@i@@,i@@)i

IPr.efeitura.MlJ
nicipal de

JaraguádoSul

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu-

�����-�����'!"""!'!'!"� blico que durante o mês
_-o �elepoNes dO "Reeders Dl·ge'st'lCLINICA DE OLHOS - OUVIDOS .; NARIZ E GARGANTA DO H de Abril arrecada-se na ---QUEIJO U ç U

.. 'Tesouraria da Prefeitura
DR. SADALLA AMIN �� Municipal de Iaragué do PARMEZÃO
CONJUNTO DE AP;RELHOS MODERNOS, UNICO NOS!! Sul e na Intendencia de

ESTADOS DE, SANTA CATARINA E PARANÁ �� Corupä, o imposto PRE-
• .. D I À L, relativo ao 1.

«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

'::::::�!::::::: semestre, e Taxa de Re-
HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 moção do Lixo no 1. Dis-

• ..Joinville _ trito.

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Não satisfazendo o pa-

I

gamento no referido mês,
ficará o conri-íbuinre sujei
to á multa de 20% sobre
o imposto rro primeiro
mês, sendo então feita a

cobrança judicialmente.
Tesouraria da Preleítu-!

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

Dr. ' Wal�emiro
.

Mazurec�en'
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e t.creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro.cauterizaçäo

- Raios Infra-vermelhos e azuis. . I

F. VOSGERAU

Tesoureiro

(Mineiro legitimo)

V� S. "encontrará �a Casa Real
Defronte o Cine-Buhr

I CIiRiea de OI�os. Ouui�ls. nariz; fiarlanta
Dr. Ar.....ínio Tavares

I Professor Catedratico de Biologia do 1óstittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe C2Ios serviços cllnicos e cirurglcos da especialidade no

I
Hoscttet de Co,,"o'. de F'orio""o"'.. ,

Assistente da professpr David Sanson, no Rio de Janeiro.
_

Ex· Internorpor, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Forlnado pela Faculdade de M.d;"" da

I
-

,Universidade do Rio de Janeiro

I BL U ME NAU STA. CATARINA

-,

ONDE
. COMPRAREI MAIS BARATO

Fazendas

,.,
ôúspensörtos

Chapéos Sedas

Perfumes • Etc., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ERI CO BRUHNS,
JARAG�Á DO SUL Rua C..I.. Emilio JourdßD, 62

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO·

IE r llli e st (()) ILe§§malIT1lIDl
-

F1B4RRARIA
,

,

Fabricação de - Ferramentas Agricolas :
'

SEGAS ROTATIVA PARA ARADOS
�

. Rua Marecha I Deodoro da Fonseca, 183
J A R A G U Á

,>

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

•

--.----

�
,

M::�;;_;�:;:.-..s

I'

Compra numeras avulsos ou

coleções completas, dos anos de
---1942, 1945 e 1944---

Fotos - Livros
_____•

HANS WIELE - Rua, Marechal FIQriano, 9�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Como
em

únicos representantes para o munícípío. apresentaremos,
breve, as renomadas -bícícletcs marca "HUSQVARNA",

fabricadas com o afamado aço sueco

Resístencíal
---PerfeiçãoEstilo, e

ultima novidade bicicletas! 'Aguardem pois,) a
_______________________ 1.. ..---------------------

em

Faça já seu' pedido
Catalogas e demais _fjaqos a disposição

I

W.· ,Weege GiB. Ltda. BARRA DO RIO CERRO

JARAGUÁ DO SUL'

-

'::::a::::'::::N:::::C::::O::::::I:::N::::O:::::U'::::S::::T::::ß:::::I::'::::::[:;::::C::::O::::M:::::::E::::R::::'C:::::I::O::::::O::::E::::::S::::::::C::::A::::T::::A::::'R'::::I::N:::::A:::::S::::/::::A::�::::::P �s��a�� r·��·��·���'
II '

, .
_

. I: seu bOp�a���h��O cO�r-�! i',CALÇAD.OS
' i�

:: Fundado em 23 de fevereIro de 1935, :: ' ti. ..
' �

H I"
'tAPITAL INTÊGRALIZAI10 CR$ 6.000.000,00 ii f

·

N' lIb .

'

'U

Ir ������!��ll{r"EM:-
� - '_' - '--, R�SERVAS,

• CR$ 4.000.000,00 II a rma c I a ,O y a li -

I R'
-

G'O 'Iii BIumenau AGENCIA: Jaragua do Sul
, ii de ROBERTO •. HORSTI, '

.

ii Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 ii
II Caça?or End Telezraflco "INCa" ii I a que dispõe de maior
:: Canoiahas .

"'!: \
•

ii Conconiia Caixa' Postal, 1 O -Telefone, 75 ii sortimento na praça e ofe-

�
-

I� I�� Cre�c.iUrH!l MATRIZ: IT.AIAÍ' �! rece seus artigosâ '

an no mo nroo ( ·

ii Cur!t!ba Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. ii preços vantajosos. U UO � U �O �
l! Curitibanos • empreslimos. financiamentos mediante càução de litulos comerciais.!! Rua M I D d 3D JnRIIGU4
II ��:���ÖPOIiS passes. etc.. aceitando docut�::�':ó�ii��res em custodia, mediante 11 _.�o,_n ma,' o haratn o

Iii .Ibirarna .t\.bonà em C /Correntes os seguintes ju·ros: ii ' O U U O:: Indaial II D'
.-'. .

d I'
::

i! Ituporanga A ISpOSlçaO, sem avrso, c0f!1 retira a� ivres
° 1! --,' -,'� _

'

•

ii jaraguá do Sul pera qualquer írnporrancta ' 2 /0 ;i Ä

Iii �oaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres ' ii "MEDlCAÇ OAUXILlAR: •

I FROO'UTO O A

ii joinville de Cr$ 1.000,00 5°io H NO TRATAMENTO DA I
1 �

11 t::�:a Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,M 11 SIFIUS"

'�1I'ilAlnn§t1f'TId] Alf/ Calcados
·

ii Mafra dep. iniciais a partir de e-s 20,00 ii FRACOS E A�MICOS I

'11l1111
M lill 11 11@ M� \L@Jl�@W \UI di

ii O.rleans .'
e, subsequentes a p. de- Cr$ 5,00 4% ii T_ i 'tr � 1T �

�
o

'

f}..
"BP

!! Píratuba
._ Com AVISO de 100 dias 5% !! VINHO CREOSOTADO • ,ur(())§CJlll llrm21(())§ U) � 'l-i! P!lrto Uma<? Prazo Fixo' de 6 meses 5% ii ' . S I L V E I R A • ,

' o o

ii RIO de Janeiro C" 1/ o !! • CAIXA POSTAL, 11
i! Rio Negrinho om Av!SO de 120 días 5 2. 10 ii ..,,.....- ..... JARAGUA' DO SUlii Rio do Sul Prazo FIXO de 12 meses - 6% i1 To....

k
..l

-

�11 s. Franc!sco do Sul

OSiuroSSãOpagOS,oU',caPitalizados
semestralmente i.·i.· SANTA CATARINA \

.. S. joaquim A
",

b d id d
.. Re.Friad.. '

H Taió ' econom Ia e a ase a prosperr a e H 8
ii Tijuca� Deposite as suas economias no ,ii' ronqulte.

.

;j'®!i4'0!ii'O#W"O iIft "O "O�
!! lfbarao

'

Banco lndustri« e Comercio ele Santa Catarina SIA. ��
, ElCrofulo..' C G

,

ti V[�:isr�nga HORARID: Das' 9;30 ás 11,3ft e das 14 ás 15 horas ii Conval.scença.
ii Aos sábados das" 9 às 11 horas i! VINHO CREOSOTADO , . ;;;;;;j;;;;;;gg;gg;ggg;;;g;;;;;�g;;gg;;;;;;;gg;g;;;;::gg;g;;;;;;;g;;;;;;;;;;;?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1 !ft UM CllIIRAOOR DI! SAÚDIL

-

,
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Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O

"MEDICAÇÄO AUXILI� I CIRURG�A PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E
-----------------!. AR NO TRATAMENTO ORIANÇAS, ,DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DA SífILIS" DOENÇAS DA PÉLE.
•

_- Eletricidade Médica-Oficina de Illeccníec
--em GeraI-

H. KELBERT

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raips Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Diretor Médico do . Hospital "São José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

É UMA DOIINÇA .RAvI__
MUITO PIIRIGOU PARA A' FA
MluA II PAftA A RAÇA. COMO
UM 110M AUXIUAR NO TRATA
MIINTII DtssE .RANDII�.ELO

U.II o

DIJJlill]I;[IIttlli li'!1----I

CONCERTOS DE CAMINHÕES E, AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO -

PEÇAS E ACESSORIOS -

A sfFlU. _ AP"DENTA .0.
IN6M_ POR..,... TAl. COMO.

IItIEUMATi....
aC"ÓFIILAII
I!IIP'INH,..

Pl8TULAII
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MANCH,..
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APARELHAMENTO MODERNO --

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

HABEIS ,PROFISSIONAI.S -

PREÇOS MODICOS -

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

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

lOWI.I DE NOGUEIRA"
, OONHBCI_. HA .. ANOS •
V_ _ TODA PARTII'.
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Comunique-se

ass.) - Ten. Leônidas C. Herbster
Prefeito Municipal

Decreto de 1·. de

Abril de 1946
- .Dlretor: ARTUR MÜLLER -. -x-x-

ÄNO XXVII - JARAGUÁ DO SUL - QUINTA-FEIRA, 18 DB Abril DB 1946 5IT�. CATARINA

sidente neste distrito, seno' Ela, brasileira, solteira, I Os Ladrões. Uma serie
do filho de Gustavo Frie- doméstica, domiciliada e de 'pequenos roubos vem
dernenn e de Mina Blank residente nesre distrito, sendo praticados na cí-
Friedemann. sendo filha de Virgilio dade nos ultimos dias.
Ela, brasileira, solteira, Rubini e de Emilia Rubini. Roupas dos secadores,

domestica, domicílrada e
. galinhas e serie de ob-

residente neste distrito" EdItaI. n. 1995 de 13-�-�6. jetos íaceís de pegar
sendo filha de Rudolfo Erwin Gessner e ôlbil- desaparecem.
Zastrow e de Jenny Hänsch Ia Holler.

. . .
É preciso um esforço

Zastrow. Ele, braSIleIro! .s.oltelro, policial para descobrír
lav�ador, domlclh�do. e os autores e por fim a

Edital n. 1994 de 10-4-46. residente neste distrito, insegurança. N O M E A R:
Faustino Girolla e Pau- sendo filho de Bruno Gess- ------

Iina Luíza Rubini. ner e de Ellsabetha Selai. operario, domiciliado e re-

Ediial n. 1993 de 9-4-46. Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira, sídente nesre distrito, sen-

Julio Carlos Frederico lavrador, dornlcllíado e re- lavradora.c. domiciliada e do filho de Oito Zeh e

Friedemann e Ruth Zas- sidente nesre distrito, sen residente � nesre distrito, de Augusto Link Zeh.

trow. do filho de Joaquim Gi- sendo filha de Francisco Ela, brasileira, solteira,

Ele, brasileiro; solteiro, rolla e de Cerhenna Lo- Holler e de Paullna Ni- domestica, domiciliada e

lavrador, domiciliado e re-úrenzerrl Gírolla, now Holler. residente nesre distrito,
sendo filha de Theodoro

Edital n. 1996 de 13-4-46. -lung e 1:Ie Berrha Lange
Juventi no Francisco da Jung.

Rosa e Ebaonesa Moreira. Edital n. 1999 de 15-4-46.
Ele, brasileiro, solteiro, Attilio Franceschl e Ce-

lavrador, domiciliado e Te- cilia Cecatto.
sidente em Guérarnlrlm, ETe, brasileiro, solteiro,
.sendo filho' de Francisco lavrador, domiciliado e
José da Rosa e de Lilie residente neste distrito,
Iusrina da Rosa. sendo filho de Cezar
Ela, brasileira; solteira, Franceschl e de Emilia

lav�adord, domicili?da. e ßortolini Franceschi.
resldent� .

neste �Istrlto, Ela, brasileira, solteira,
s,endo fllh? de Jose ôeve- lavradora, domiciliada e
nno

. Mo.relra e �e Eduar- residente nesre distrito,
da Pereire Moreira. sendo filha de Luiz Ce-

Edital N. 1997 de 13-4 46: ��::f e de Luíza Lorenz-

EwaldtVolkmann e Ade-
.

lia Alwina loanna ôchroe
der.
Ele, brasileiro, solteiro,

industrial, domiciliado e

residente neste distrlto
sendo filho de Rieardo
-Volkmann e de Ana Volk
rnann.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente em Rio do Tes
to, sendo filha de Germa
no Schroeder e de Ema
R�inke.

N. 1.341 O Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, resolve:

CONCEDER EXONERAÇÃO:

De acôrdo com o art. 92 § 1°., letra A, do
Decreto-lei n. 700, de 28 de outubro de 1942;

,

A Maria de Lourdes Ayroso, do cargo de
professor provisório, da escola mista "Rui Barbo
sa" .de Pedra d'Amolar do distrito, de Cornpá.

.1

Artur Müller, Oficial do
Registro Civil do J

o Distrito
da Comarca J.araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparf'ce

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos. pela lei
afim de se habilitarem para

::ªª--------------------------�::
In, In,
s. E. GUARANI

A DIRETORIA

tem

De acôrdo com o art. 15, item V, do de
creto-lei N. 700, de 28 de outubro de 1942;

João Mathias Verbinen, para exercer, em

substituíção, enquanto ,durar o afastamento do res

pectivo títular, sr. Verdi Francisdo Lenzi, o cargo
de Almoxarife, padrão "F" do Quadro-Unico do'
Municipio.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante 15 dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legaes.

Cqnvite
A Diretoria do S. E. Guarani,

o maxlmo prazer de convidar os srs,

socios e exmas. familias pera o BAILE

DE PASCOA, que levará ii efeito no dia

21 do corrente, nus salões de sua Sede

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

Ingresso: É exigida a apresentação

hold Konell e Cilli Braun.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito,
sendo filho de Alberto
Konell e de Mathilde Gie
low Konell.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente nesre distrito,
sendo filha de Waldemar
Braun e de Ana Braun.

Edital n 2003 de 16-4-46.
Albrecht Marquardt e

Cecilia Planinscheck.
Ele, .braslleíro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
sendo filho de Alberto
Marquardt e de Bertha
Kanls,
Ela, braslleira, solteira,

professora municipal, do
miciliada e residente nes

te distrito, sendo filha de
Antonio Planinscheck e de
Barbara Planinscheck.do talão de mensaltdades pera os socíos,

� convites especiais pera os visitantes.

yy==---------=yy" =00

Edital n 2000 de 16-4-46
Guilherme Hanemann e

Irene Hartmann.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, sen
do' filho de Germano Ha
nemann e de Clara Stein
ke Hanemann.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito,
sendo filha de Augusto
Hartmann e de Agues
Marquardt.

Edital n, 2002 de 16-4-46.
José-Watzko e Asta Is

bemer.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, sen
do filho de Mathias Wetz
ko e de Elisabetha Benk
Watzko.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito,
sendo filha de Gustavo
Isberner e de Elsa Meier.

Edital n. 1998 de 15-4-46.
Reinaldo Zeh e Augus

ta Bertha Jung.
Ele, brasileiro, solteiro,

Edital n. 2001 de 16-4-4ó.
Affonso Germano Berr- ARTUR. MÜLLER' OliciaI

ra comPle�a: ·'Memorias de Casanova" li
'. volume - Cr$ 35,00, na cosa de FOTOS e LIVROS IH ANS W I E L E - Rua Mal. Floriano, 93

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)
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NUNCR EXISTIU IGURL

Não facilitel= = = =

n

Jl

PARA fERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES.
CCCEIP.AS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

, .

Uma linha completa: de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Vdlts, 50 ciclos .

••••It... DI MIBI,ie

"
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBÖS, e

U ARANDEL,AS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

fi' n força de qualquer capacidade.

I I A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a rmalquer
����������••������������������._ pedido de inst�ação de luz e força .

.........................................................I _ �

n BOMBAS para uso domestico e fins tndustriais: Marca HAUPT, rotativas.

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.
servindo até 50 metros de profundidade.

Artngij§ IE�etrh:([)§ jara o lar
U

(Marca Registrada)

't>-\)�O V/RCco
.J �[lA�(.;Ar
C�MTZEl!NDUSTR/AL
JOINVILLE

\

Virgem Especialidade
dla CKAo WIEIZEt KN]))lU§II�KAt = JJonmrvnHe
�.I,a"'SI .I••• � 8� !lln!lG ,Bi amteRRIISUIIiI1••1
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