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" o teia-se que estão no

R�o, onde assentam ba
seS para a futura campa

nh� politica estadual, os

srs. Henrique Rupp Juni
or, Dr. Adolfo Konder e

Arlsttllano Ramos, pare
cendo que o candidato

por parte desses politicas
será mesmo o sr. Irineu
Bornhausen .

Segundo se propala nos

meios dp P.S.D. @ snr.

Aderbel Ramos da Silva
serà o escolhido por esse

partido para o cargo de
governador.

-x-
'

O sr. Macedo Soares,
interventor em São Pau

lo, declarou CI imprensa
que está disposto a en

tregar a U.D.N. as prefei
turas onde aquela entida
de venceu as eleições,
e que essa medida deve
ria ser. posta em pratica
em rodo .o Brasil.

.

x-

Dentro de poucos dias
será decretada e nova leí :

eleitoral, que manda dar
validade aos titulas elei
torais em uso.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39

ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL

William Pawley - novo'
Embaixaàor Norte
Anlericano no Brasil

Nota's e
•

Noticias

,.

Por grande' maioria, em 1940 a 1945, á de .Cr$ chan tage, sendo o ral

pois a Russia apenas ob- 44.272.000,00, rieste mes- capitão um conhecido Ia-

Rio - S.I.H. _ O sr. Wil· supremacia aérea do Ja- teve 2 votos, a O.N.U mo sextenie a messe de dräo de aurornovels.

liam Pawley, cuja nornea- Dão, no extremo oriente.
mandou manter na agen- papel-moeda emitida cor- -x -

ção pera representar os Depois de haver super-
da até extinção do preso respondeu á vultosa sorna O snr. Ministro da Guet-

Estados Unidos no ßra- visionado a tarefa tremeu- concedido, o debate 50- de 12.564.0.00,00." ra derermínau que o ti-

sll acaba de ser anuncia- da de transferir a indús- bre o caso iraniano. Enquanto isso, é claro, cenciamento dos conscri-

da pelo Secretário de Es- tria aeronautica chinesa -x- o índice do custo da vl- tos lavradores fosse feito

tado sr. James Byrnes, vi- para o interior do país,
Desmente-se a noticia da subia sempre. Tornao- por turmas, de acordo

ré . pare o Rio de Janeiro afim de evitar calsse em
de que o corpo do ex- dó-se 1930 igual a 100, com as necessidades dos

após breve mas altamente poder dos japoneses, que
duce, Benito Mussolini, esse indice em 1944 atin comandos.

bem sucedida permanen- então avançavam quése
tenha sido roubado do giu a 267, consequencía -x-

cía em Lima, como em- sern oposição, o sr. Paw. cemiterio de Milão. logica da inflação desbra- Quantidades adicionais

baixador norte-americano ley desviou sua atenção
-x- gada a que o governo se de materiais americanos

no Perú, pera a lndia, á qual auxi-
Demonstre-nos o presí- entregara. excedentes de guerra, ave-

O novo embaixador liou, com pericia técnica e
dente do Banco do -Bre- Diz o "Diario Carioca" liados em aproximada-

norte-americano, que subs- capacidade, fi elevar os sll, com uma clareza dídä- do Rio. mente 56 milhões de cru-

titue o sr. Adolph Berle Ir. níveis de produção de li ca, que os nossos rnales -x- zerros, estão sendo ofe-

é relativamente novo na 'suas fábricas de aviões
fi nancei ras, econornicos .

e Está marcada pera 2 de reetdas ao governo bra-

c�1rreira diplomática, tendo O sr. Pawley não é sociais decorreram dessa Junho a posse do cel. Pe- sileiro por iriterrnedio da

sido nomeado lJara chefe desconhecido á América orientaçãs perniciosa, que ron no governo da Ar- comissão compradora de

da representação de seu Latina, Natural da Carolí-
abandonou o pais aos ggntina. excedentes, chefiada pelo

país no Perú após reali- ne do Sul, onde nasceu
azares de um desbregado O Brasil enviará uma general Alvaro Fiuza de

zar valioso serviço de em 1896, frequentou esco-
inflacionismo. Começou- embaixada especial pera Castro.

guerra ne China, como las em CUbá em Haiti se emitindo parclmosa- representa-lo. Esse material está rela

elemento de ligação do em sua juventude. Poste� mente, de 1930 a 3'3: ape- -x- clonado no quarto e quin- transferencla á sorna de

governo dos Estados Uni- riormente exerceu as fun- nas 192 milhões de cru- A policia do Paraná to catálogos da Comissão 22500.000 de cruzeiros.

dos. ções de Presidente da zeiros. Mas não tardou mandou prender em Pon- Americana de Liquidação Pelo acordo existente

Conhecedor profundo Companhia Cubana de que se cortassem as amar- ta Grossa o "Padre Ma- no Brasil. entre o Comissário de Li-

de assuntos aeronauticos, Aviação, em Havana. Pas. ras á tnflação. Nesse par- toso", pertencente a Igre- O comissário regional quidação e o Governo

� sr. Pawley trabalhou in- sou tambem muito tempo tic�l�r, mostra-n?� o rela- ja Brasileira do bispo de L. Wellington Miller esst- Brasileiro, os excedentes

rímamente com o general I em Porto Rico e Haiti. rorlolelguns algarIsm�s que Maure. o -qual, na capital nau recentemente com o
americanos uo Brasil são

Claire Chennault, auxili- O mencionado esradis-
- segundo o proprio sr. paranaense e outras cida- 'general Fiuza. um centre- em primeiro lugar ofere

ando-o a organizar os fa- ta americano representou Gt:ilherme da Silveira ,- des, em companhia de to pelo qual se transferi- cidos á comissão do ge

mosos esquadrões de ce- recentemente seu país nas
"sao' para estontear:" um pseudo capitão, an- ram todos os excedentes neral Fiuza, e o material

ça "Tigres Voadores", q'ue negociações
.

financeiras "Alcançando-se em 1934, dava' angariando fundos dos tres primeiros catálo- que não for comprado pe-

destruiram os planos de com o Perú.
.

a Cr$ 8004.000,00, atin- para um ginasio. gos para o gov�rno bra- lo governo brasileiro den-

. giu depois o potencial Apurou-se tratar-se de sileiro, atingindo essa tro de qUInze dias será

monetario aD aha valor então oferecido para ven-

de Cr$ 12.825.000,00, em
da ao publico.

1939; neste mesmo sex- D· t' ·b·
· -

d L
O quarto catàlogo. cons-

tenio o volume do papel- IS ri ulçao. os ueros tando de material de trans-

moeda jogado na circula- IiIIIII ----.------
porte e construção avalia-

ção subiu ao total de Cr$ Continuação do Nr. 1341 - de 18/4/46. do em 16 milhões de cru-

1.934.000,00. Alcançando o .

zeiros, já foi eniregue ao

potencial monetario á ci- .

Art. 9,
-, A� per�entagens est.abeleCJ.das n.os general Fiuza. Os orgãos

Por certo que poucos progresso que perdura até fra de Cr$ 13.506.000,00, artIgos 7. e 8. serao aplIcadas sucessIva e progres- federais e estaduais do

produtos tem merecido pa- hoje. siva�en.te s�br� as partes do capital compreendidas ,governo brasileiro já fo-

pel tão relevante na ·vida Em todos os Estados
nos hm.!tes mdlcados. . ram notificados sendo-lhes

economica, política, social, do Brasil, prinCipalmente Faleceu a vitima do desastre. Art. 10 -.O capi!al efetivamente aplicado com- desse modo dada a opor-

e cultural do Brasil como

I
nos Est.ados do .Nordeste Faleceu dia 25, no hos pree�d: o caplt�1 realIzado, as reservas excluidas as tunidade de informar de

o açucaro O advento .des- e em Minas, a produção pital onde fora interna-
prOVIsaes, e malj5 suas necessidades á co-

sa riqueza coincide quasi I de rapadura - massa de do em estado grave, o
a) -:- 70% (seten�a por �ent.r�) da.s imp�rtancia.s missão compradora.

co.m a descoberta aa pro- açucar ainda nao purga- snr. Hermes Roters, pro- que. os tttul�res. ��s flrm�s IJ1d.lvlduals sacIas soh- O quinto catalogo, cal

pna terra, onde se,. radi· do, c!,!madas grossas de prietario de uma fabrica
dqnos, co�andltarlos de IJ1dustna ou.' quotistas te culado em 40 milhões de

cou para sempre. açúcar nas paredes dos de moveis, que dois dias nham.mantIdo :.m pod.er das respectIvas empresas, cruzeir�s, está ainda em

A sua indústria foi a tachos, que se raspam pa- antes fora apanhado pe-
dedUZIdos, porem,. os Juros correspondentes. preparaç�o devendo den-

primeira beneficiada no ra guardar ou misturar e la auto motriz, quando
b) -=- �o% (trJl1ta por cento) das importancias tro em breve ser enviado

país pelo influxo de ,uma desfaZer em mel masca- passava em lllIla carro�
de emprestlmos formalmente contratados representa- ao govêrrlO: Ele abran

organi�ação sistemática. vado": assume significa- óa no nivel do kl. 80.
dos P?r titulo ou documento. hábil, cujo p.roduto te- ge grande estoque de SUO.

A partIr de 1831, URla 'se- ção jmportante para a eco- O extinto deixa viuva
nha ,sl.do comprovado e efe!lvament� aph�ado nos primentos e peças de en

rie de decretos-leis foi au- nomia naCional. - 38 260 é 4 filhos menores.
negoclOs da empresa, dedUZIdo, porem os Juros cor- genharia, assim como su

mentando gradativamente engenhos· de rapadura. Apresentamos nossos respond�ntes. .
.' . .' primen tos médicos e equi-

a interferencia do Estado fUIlCior1ilm nos Estados pezames a familia. ..

§ 1 .
-- As percentagens das l.mpor�ancl�s men- pamento de transporte.

neste setor da economia do Norte,. Nordesete, Les-
ClOnadas nas letras a e b deste artIgo so serao com'

bra�i1eira, limitando a

pro.,
te Sul e GE;ntro-Oeste "do Aniversarios. Hontem trans- putadas para os efeitos do artigo 7. se não excede-

duçao ao consumo do Brasil, 'Minas, . Bahia e correu a data natalio-ia �em a soma do capital e reservas da sociedade.

país, amparando fir.ancei· Ceará são os- varwuar- de dona Jo�na Blosfelq, § 2'.- Às firmas cujG capital efetivamente apli- A Comissão Constitu-

_ ramente plantadores de ca- deirös da produção de esposa do snr. Erico cada não exeder de Cr$ mo.ooo,OO (duzentos mil ciona! aprovou os artigos

na e usineiros, coibindo rapadura. Os. primeiros BIosfeld, e senhora Ju� cruzeiros) será permitido computar importancias que da Constituição referentes

as especulações de pre- Estados enunciados pos- lia Wunderlich, consorte representem até outro tanto do capital e reservas. aos substitutos do Presi-

ços, determinando o des- suem 25.096 engenhos. do sr. Paulo Wunderlich. Art. 13- Estarão 'isentas das disposições des- dente de �epublica.

tino da matéria prima. _ Hoje fazem anos as te Decreto-lei as firmas ou sociedades cújOs balan- De acordo com esse

Com tais providencias, as E uma industria brasi senhoras Otília Nicolini, ços do ano-base acusem lucros inferiores .a· Cr$ ..projeto o Presidente será

condições da lavoura e )eira que as grandes usi- esposa do snr. Mario Ni- 2.00.000,00 (duzentos mil cruzeiros). substituido pelo vice o'

da indústria se' normali .. nas, desenvolvendo-se a colini e Dúlcineia Rei- Paragrafo único _. O imposto não será devido presidente do Senad� e

zaram num ambiente p'e mais�e mais, não conse- ner consorte do snr. Leo- nem obrigatório o depósito, se o lucro,' em conse- na falta deste pelo presi

estabilidade, abastança e guem 'fazer desaparecer. poldo Rein�r, o snr. o sr. quen�ia da aplicação des!e Decreto-lei, vier a ficar dente do Supremo Tribu-

Bertoldo Gumz e dona redUZIdo a menos de Cr$ 200.000,0.0 (duzentos mil nal Federal.

..

Valli Tomazelli. cruzeiros); nesta hipótese. as disposições deste De- -o -

I da Muller S03;res. .

- Dia 29, o sr. Rodolfo creta-lei aplicam-se apenas no que exceder o limite Foi designada uma co-

�.leJ? da v�uva deIxa Rech e dia ao o snr.
fixado neste artigo. missão para a represen

d,OIS fIl�os, Jtemaldo Soa- .João Batista Rudolf. -Art. 14 - Aos lucros cuja importancia for su- tação do Brasil na Para

res, reSIdente em Brus- _ Dia 1'. a senhorita perior aos limites fixados, seja qual for o criterio da da Vitória em Londres

que e Orlando Soares, Edite Teilacker
. adotado dentre os estabelecidos pelo art. ó·., será no dia 9 de Junho.

morador da cidade de .

.

dada· a seguinte aplicação: Chefia-la-a o General

ßlumenau.
Mana de Lurdes Cardoso. a) - 20% (vinte por cento), como "Imposto Euclides Zenobio da Cos-

O enterramento veri
.

A data de hontem re- Adicional de Renda", que serão recolhidos as repar- ta

ficou-se no dia seguin- giStOU o, natalicio da tições arrecé!dadoras federais'

te no Cemiterio Munici-'gentil Srta. Mar.ia de �ur- b- .30% - trinta por cen'to, - retidos em podeT

paI, secção catoli�a, com des Cardoso: .dIleta fIlha j da proprIa empresa, nos termos do artigo 30 e

um grande acompanha- do sr. Herrnibo Cardoso seu § 1�.

mento. re�iden.te. nesta �idade. .

c- 5% - cinquenta por, cento, - como "De'posi-

A enlutada I família A dlstmta amvers�r�- to Compulsório", no Banco du Brasil S.Ät., como

apresentamos nossos pe-
ante, os votos de febcI- agente financeiro da Superintendencia da Moeda e

zames.· dade�, do "Correio do do Crédito, a ordem da qual ficarão ..
W Povo .

cant. no prox. numero

o a.çucar em.' _
nossa

econom.ia

-0-

Locais
::::::!:::::::::::::::::::::::::::::

-0-

Em Paris estão reuni
dos os quatro ministros
do exterior das grandes
nações, Estados Unidos,
Grã - Bretanha, Russia e

França para discutirem
assuntos internacionais
da paz.

Martinho Soares. Repenti
namente, ocorrel\ dia
25, pelas 23 e meia' ho
ras o falecimento do sr.

Martinho Verano Soares
funcionario do estado'
ha muitos anos residen�
te nesta cidade.

O extinto, pessoa mui.:
to bem quista. contava

70 anos de idade, era

natura1 de Gaspar' e ca·

sado com dona Delaudi-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Irací Azevêd6 I
I

, .
i Grande Empr-eza Amepicanõpolis

A efeméride de ontem Séd S- PlD' t P (t' Agêncía no RI'o de Janeiro
.

t d
., e e em ao au o Ire or- ropfle,ano

regrs rou a ata amveJ'sa- Rua Senador Feijó n. 205 DR. AFFONSO DE O. SANTOS
Rua Ramalho Ortigão n. 9

ria da Exrna Sra. IraCÍ 8'. andar
2'. andar

Azevêdo virtuosa esposa Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

do sr. Ruy da .ôflva
rAze- -Resultado do sorteio reàlízado em 30 de Março de 1946--

vêdo e filha do dtsnnto
casal José Generoso Fe-

Plano Magno - Mensalidade Cr.ê 5,00

1isbino e Dona Ermelinda
Numerações Premiadas

Felisbino. \ 1°. PREMIO: 392 6 Nos 1'. premio 9 2 6 Um imóvel no valor de:

. V distinta aniversariante, 3'. premio 0T2 Cr.$ 100.000,00

"Correio do Povo" cum- 2°. PREMIQ: 874 O 2'. premio 7 4 ° Um imóvel no valor de:

primen ta com votos de 3'. premio 0T2 Cr.$ 20.000,00
felictdades. PREMIO O 1 ') I31). : 1..:. 4'. premio 2 2 ° Um, imóvel no valor de:

3'. premio 0T2 Cr.$ 10.000,00

Certi�õo �e Hrquiuomento
4°. PREMIO:

5°. PREMIO:

5'. premio 4 2 8 Um imóvel no valor de:

3'. premio ° 1 2 Cr.$ 5.000,00

Centena 926 Cr.$ 100,00 Centena 629 Cr$ 50,00
Unidade 6 isenção da mensalidade de Abril prox.

3220

7428

Artür Mueller, oficial
do registo de pessoas

O sortei? do mes de Abril, realizar-se-á no dia 27

juridicas e títulos e do- pela Lotena Federal nos termos do Decreto n. 7930

cumentos do município,
'

e r.egist? �ivil do

pri-I
Entram em' sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo

co�mrje-melro dístrlto e sede da gulamemento, at� a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal

Comarca de Jaraguá do Affonso de O. Santos - diretor-proprietário

Sul, Estado de Santa Ca- ---.----
---

tarina, Brasil.
CERTIFICA que, nes- 1-

ta data, em seu cartorío
de acordo com o dispos
to no decreto n. 581, de
1. de agosto de 1938,
procedeu ao arquivao
mento dos seguintes do

I

cumentos reíerente a

Sociedade Cooperativa,
Mista de Latícíníos de

Hansa, apresentados pe
lo respetivo Iíquídatario i
senhor Carlos Jantsch: i
Ata da Assembleia Ge-[
ral Extraordinaria reali
sada em 5 de Agosto de

1945, copia autentica da
ata da Assembleia Ge
ral Extraerd naría rea

lidada em 6 de abril de
1946 e copia dos lança
mentos da liquidação
feitos no "Díarío", em

26 de julho de 1945 e 6
de abril do corrente

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que: durante (1 mês
de Abril arrecade-se na i

Tesouraria da Prefeitura

Municipal de laragué do !-
_

Sul e na Intendencia de

Corupá, o- imposto PRE-
D I A L, relativo ao 1.

semestre, e Taxa de Re

moção do Lixo no 1. Dis
trito.
Não sarisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte sujei
to á multa de 20% sobre

·'r�
��

�
,..,.....,....,0.... o imposto no primeiro

�:;::;;�:�;:::·::��·���:;�':<i"::�'�'��:�"";lf.:::!.�·.i::::� �o����t�j���y:f�rir�f��u�
O V I ·d I

. , Matrl·z·. BLU·MENAU
ra Municipal de Iaragué

o ? e o taJal do Sul, 8 de Abril de

•• AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

l
1946.

•• Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul F. VOSGERAU

.:..:.l. .

Tesoureiro

ABONA JURaS S· SEGUINT ES TAXAS

l
:: :e:1:;�Ds�ç�:mc�::s;s�c�\�rs/���t�)�:;o�::it��i��lir��� I:;�OOO.OO 2°10 III .. ,cjlll':=-:::=:-..

=-==========================
..,JIIL....

com retiradas semanais sem eviso até e-s 20.000,00 . . . .. 5% .')
.. " IM IL �l IM 1�1 ITr M,"/:�( � lI!EC �l ir ""1

!:l Dep. lnícial Or$50.000,00 cjreriradas sem. s/aviso e-s 20.000,00
�

4%

Hl·
11 p'fi 111 V!/ H1 1� lli\ ffi 11'\ 0l !� �,,:.·:.i•••·• K :.!..::..:i.

l Depositas com aviso-Ret, diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas
::::!:

mjaviso prévio de 50 dies 4'1.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.;, 1130 dies 6'/. ( n ii· P.ROPRIETAUllIO iiA ii

Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'(.
.

( ii
O

ii :: , :i

Deverá ser dado o aviso prévio de 2 meses pera retirada. �H li 11 Rua Marechal Deodoro, N. 158 !!
R

li

Dep. populares-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep, inicial e-s 20,00, com reti- tg !! n
H ii

radas semanais sern eviso até e-s 1.000,00' 5). (g ii S ii
��
S

�l

Dep. limilados-(Limite até e-s 50.000,00) Dep. Inicial e-s 20.000,00 com g !1 !! Secção de lavagem, Deposito de Lubriii-!! !!
.. retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso ....

. 5 1/2'/.·· :: ,,�
g ii

:: Dep. Especiais-(limite eré cr$ 100.0'00,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com II l.::t.:T i.:;i,i.· cantes, Combustível e Acce,ssorios,
!! T!!

retiradas sem avíso até 2.000,00 cruzeíros semanais. . . . . . 6'/:
ii H

.'j
Faz todas as operações bancarias, corno sejam, cobranças, descontos,··

u ii Lubrílícaçao, carga de baterias H E li

.pass?s, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc.,Ci!ttc. •• ii ii Ti ii

II
MANTEM CORRFß;�����Sa�::��i�:' :lDr����RAÇAS

DO PAIZ

m 110 I[ e concertos de pneu� iiN ii
. {.�.�:::::::::::::..;.�.j

iii!ii������Y�ggg::����iiiiii �.�::::::::::::::�}

,

\

ano.

O referido
é verdade

dou fé.

Jaraguá do Sul, 15 de
-

Abril 1946.
O oficial:

Artur Mueller

Assinem o

"Correio do Povo"

s, E..Guarani

Assem�le'ia Geral Or�inaria
Pelo presente ficam convocados os

S1'S. socios desta Sociedade, para compare

cerem a Assembleia Geral Ordinaria a rea

lizar-se no dia 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

Chãos para casas
v END E M - S E.

diversos no perimetro urbano
.

Informações no escritorio do sr. Fr. Fischer

Rua Marechal Deodoro

P A R A F E R I DAS,

E C Z E MAS,
INFLAMAÇÓES.

lCCCEIRAS,F R I E I R A -5 ,

ESPINHAS, ETC.
NUNCR EXISTI.U IG-Ul=Il

Sardelas "RIEGOL"

Cebolas novas

Milho amarelo

ofelli"ece

Engenho
'RAU-

Lirnitaqa
-

QUEIJO'
,

PARMEZÃO
(Mineiro legitimo)

Y. S. encontrará na Casa Heal
Defronte o .Cíne-Buhr

Prefeitura MLI
nicipal de .

. JaraguádoSul

IE�ntt(dl�

Atenção!
O - FREGUÊS -. QUE - FAÇA - PREÇO

Iniciou-se a ultima LIQUIDAÇÃO da

C'A,SA
TOBIAS

I
.s

Aproveitem! pois esta grande baixa dos

preços das mercadorias terá fim em

31-6- t 946

R. Preso Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL

1111=i,=!!=ii=!!=n=n=ii=i,�i,=n=i,=U=i!!!
�

. ru
'IIIFebres (Sezões, M�lál'ias, ',:ii::: '-I U �

Impaludlsmo.g

m ',Maleitas,
'I'remedeira m

III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - ii
iii "Capsulas Antisezonicas Iii
iii M inancora" �i
m m
iii. Em Todas as Boas' Farmacias iii.
iii É um produto dos Láboratorios M:NAN00RA ii
ii� - Joinville - Sta ..Catarina- iii1II'=ii=il=ii=i=iii!Eii=n=ii=n=n=n=ii=m!

ATENÇÃO!
-----

NOVA' LOJA!

A já conhecida firma CASAS BUERGER

LTDA., irá estabelecer dentro de poucos dres. ,

nesta cidade. á Avenida Getulio Vargas, ao

lado da Cía Telefonlee. uma filial de seus

acreditados estabelecimentôs. ..

Grandes sortimentos de Chapéus, Fazendas,
Roupas Feitas, Armarinhos, Miudezas em geral

Aguarde....!

Pensão MICHEL
SERRA ALTA - Rua Independencia

Instalada recentemente com mobiliario e

\. utensílios novos

Conforto e comodidade absoluta para
os snrs. viajantes

!

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

com a area de 10.250 mt2.

A tratar com o proprietarto
F. Frederico Moeller

,

J
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«CORREIO DO POVO»

,

-DOMINGO: DIA 28-4�46-

,IA
G
U
A
R
O
E
III

mHft[n--�: ,"H lJSQV1\RN1\"
•

Como' unicos representantes para o município, apresentaremos,'

em breve. as renomadas bícicletas marca "HUSQVARNA",
fabricadas com o ,afamado aço sueco

Estilo,' Perfeição e Resistencial--

Aguardem pois, a ultima novidade em bicicletas!
---------------------------------------------------

Faça já seu pedido
Catalogas e demais dados a disposição·

w. Waege Ci�. Ltda.
·W lI!i

l'B'iN'c'o"iN'DuS'iR"IA'rc'oME"R'cro"D'E's�cA'iiß'IHis/rr ;����;.r:�,
;: Fundado em 23 de fevereiro de 1935 ii di.

III � CÁ.PITAL INTEGRALIZADO ,CR$ ·6.000.000,00!! f
·

N
W .

II ������!��IAS EM: I RESERVAS,'
l,·.

CR$ 4.00'0.000,00 11 a rma C,r o y a *I -I R G' O'
-. ·

ii Blumenau AGENCIA: Jaraguá do Sul ii de ROBERTO M. HORST 'I "
.

.

ii Brusque Rua CeI. Emilio Iourden, 115 ",

H Caça?or· End Telecraflco "INCa" I a que dispõe de maior • I
H ������:

.

Caix� Postal, 10 -Telefone, 75 sor-timento na praça e ofe-

�
-

In '1!! Cre�c_iunm MATR.lZ: ITAJAÍ
-rece. seus art!gosá' an nQ mo nrOQ c •

ii Curitiba Fa:t todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.
preços vantajosos. U UI) lJ U lJl) lJ

ii Curitibanos ,emprestimos. financiamentos mediante caução de titulas comerciais. Rua Mal Deodoro 30 JIR"GU4

::.!;:.� Glfbl�l'r:a�arna�aOPOIiS
passes. etc.. aceitando docu:;�!':odi;aa��res em custodia, mediante@i@'@,;.@ '.� ma,' Q haratn Q

Abon« em C/Correntes os seguintes juros: ii I) U U I)

ii ��;���nga A Disposição, sern aviso, com retiradas livres !! --
-

I"..

J 'd S I pare qualquer importancla 2°/0 ii
ii J�:�7t�:

o u

Com Aviso de 50 dies e retiradas livres H "MEDIC.AÇÄOAUXIUAR
•

FRODUTO DA
:.':. Joinville d C 41> 100000

'to'" NO TRATAMEN
••

TO DA I �

e rljp • ,
U lo i! SIFILIS

!! t:���a Depositos Populares, com I i rnite de e-s 50.000,60. ii .

I
TTIDl Al1ill§il-rn dJl Alp tr dJl TI ,(" cl] ,� tn\§

ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 ·B F=h(ACOS E ANÊIlAICOS I • 11 \Vi u.. 1l<m \Vi� \G@J1�@MIU'

11 Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% H Tomem I Gr Itíl li
- §Q A

:i Píratuba- Com Aviso de 100 dlas
.

5% ii VINHOCREOSOTADO
• tn\§f'" rma]tn\�

.

III kf;t�e���ãe�ro Prazo Fixo de 6 meses 5% !l "

lU' �
CAIXA POscr:;�,�1" o o

_

•

..

R' N
.

h Com Aviso de 120 dias 5 1/2% ii
�.

ii R:� d:gS�� o
Prazo·Fixo de 12 meses 6% H

�
JARAGUA DO SUL

_J11 s. franc!sco do Sul Osjurossãopagosou capitalizados semeslral!p.enta·
SANTA CATARINA

1! �'a/óaqUlm A economia é a base da prosperidade !�
11 Tijuca� Deposite as suas economias no

'

ii $'@liSa_�._lfie!ii!l'@.

:: Tubarao Banco lndustri« e Comercio de Santa Catarina SIA. ��
.

H Urussanga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas i.·i.·
:.:i. Videira

.

Aos sábados das c 9 às 11 horas i i

a ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b
� UM "ER ADOR DE SAUDill.

r

Dr, Alvaro Batalha - MÉD.I�O

"MEDICAÇÄO AUXILI-/ .

.

.

_________________ AR NO TRATAMENTO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

DA SÍFILIS" CRIANÇAS, DOENÇAS INT�RNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médic�-

.. ELIXIR DE NOGUEIRA'"
CONHEClDO HÁ " ANOS\ �

VIPIDE-" !EM TOD� ,.... ,_

Ofiaina .de Illeccntcc
--em GeraI-

H. KELBERT
CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO -

t UMA DO",NÇA .ItAvl••IMA
MU'TO NRlaOSA, ""RA A FA- .

,..iLlA I[ "AR�' A RAÇA. COMO

UM BOM ,",UXILIAIit NO TRATA

MF.NTO Djt.SE G "ANDE "'-"GELO

U 811 :a

A sl ..IUS SS A,.ItESENTA .0.

I NÚMEIOA. "OItMAS. TAl. COMO:

ItEUMATI._

I!SC"ÓFULM

ES,.INHAS

FISTULAS

ÚLelllt_

SCZEMAII

I'lEIt I DAlI

DA.ltTltoe

MANCHAS

PEÇAS E AOESSOmOS -

APARELHAMENTO MODERNO --

HABEIS PROFISSIONAIS -

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

- Jaraguá do SI..' I -'-
PREÇOS MODICOS -

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

.

.

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

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

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-

Diretor' l\lédico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

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

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

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

........................................................................................ 0606
.

....................
�

.

....................................................................
,

.

Dr. LUIZ DE SOUZA..

Escritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 -r-r- Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
...........................................................................................................................

.................................... _
_

.

/

BARRA DO RIO CERRO

JARAGUÁ DO' SUL

A

PAG.3
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ADVOGADO
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Fundado
1919 '

TELEFONE •• '9
•

Procura-se 2 que 'tenham .pretica do oficio.

Informações com
"

ARNO A. G. MÜLLER

Rua Presidente Epltacio Pessoa, 825 ,

Ieraguä do Sul

ÄNO XXVII - JARAGUÁ.' DO SUL DOMINGO, 28 DE Abril' DE 1946 STI\.. CATARINA N. 1.345

-:-, Notas Locais •
- -
•

tAGRADECIMENTODELAUPINA MÜLLER ,SOAR�S SEUS

FILHOS, NETOS E IRMAOS,

11 •

r-' G. RO,Qolfo Fischer ,
l @EGU.RO@ ]8:m11: GE.RAL J
Ila.

Rua Mare�hal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. 53
�

ReUisto Civil - No carro- Souza, Veno, f. Arno Bor-I
rio do Registo Civil, ío- chardr, Nicacio Avelino,
rarn inscritos os seguln- f. de Nicoleo Bucherde

tes nascimentos. jarrnír Freiberger e Waldir, f. de

José, f. de Rodolfo Reck, Mario Floriani.

ôilberto, filho de Humber- No mesmo cartorio fo

to Patsch, Edmundo, f. tarn lavrados os assentos

de Fernando 'Eggert, AiJ'- de obito de Berta Becker,
ton Luiz, f. do Francisco de 56 anos, casada com

Plenínschek, llse, f. Her- Jacob Becker, residente'

bert Fischer, Oracina, f. em Retorcida e Ramiro
Filismino Mafra, Renàte, Rodrigues Itner, de 1 mês

f. de José Lescowlcz, de idade, filho de Erich

Iuracl, f. de Teodoro Vir- lrner.
•

,

ruoso, Ingo, f, de Bertol- Casamentos - Hontem fo

do ßerweldr, Teresinha, rarn realisa dos rio carro

f. de Manoel Flor, Heinz, rio do registo civil os

f. de Willibaldt Laube, casamentos de Helmuth

Möllre, f. de Carlos ôpre- João Erwin Holz com éI

dernenn. Levino, f. de senhonte Tecla Kressin;
Arno Nagel, Arlindo,' f. Querino Ponticelli com a,

de Albino Gorisch, Maria senhonte Elsa Kanzler, e

f. de Eliseu Leoni, Maria do sr. Julio Carlos Fre

Emilla, f. de João Gerent, derico Friedemann com a

Doríval, f. de Paulo Fodi, senhoríra Ruth Zasrrow,
Nelson, f. de Francisco filha do sr, Rudolfo Zas

Hruschka Filho, Lacir, f, trow e de dona Jenny
f. de Leopoldo Mateus de Hansch Zastrow.

.

agradecem a todas as pessoas que lhes tes

temunharam sua estima por ocasião do fale

cimento de. seu saudoso esposo, pai, avo e

cunhado ,

Màrtinho Verano Soares

"

No Sul do E�tado 'I
E'SCRITORIO AVENIDa!

Adalberto Cardoso Fiedle.' ,

CONTABILIDADE - REPRESENTAÇÕES - AGENCIAS

Caixa Postal, 21 - End Telgr. AVENIDA

C RESCIUM A SANTA CATARINA

verificado no dia 25 do corrente, repenti
namente.

, Um reconhecimento especial, sem dis-

tinção, aos visinhos do falecido, que tanto

os confortaram e auxiliaram naquela hona
dolorosa.

Outrosim, convidam para a .Míssa, que

por alma do morto mandam celebrar na

Igreja Matriz, sabado, dia 4 de maio, às

71/2 horas,
A todos que comparecerem a esse

ato de caridade cristã, sua profunda gra-

tidão.
'

Aceita representações para Cresciuma, bem

\ como para todo o sul do Estado.

Dá reíerencías

M:=--=::;:':S·"
"[«01[1110',' I

Elegancia, distinç-ão e bom gosto V. S. 'f'encontrarà só nos afamados MOVEIS I.
II ESTOFADOS CRUZEI�O. ,

I' Poltronas pera radio - Divãs - Tape- Ires - Passodelras, tudo V S. encontra-

rà á Rua Marechal Deodoro da

�Fonseca, 519. - Fone ,22
.

•

!

===0==::=:_

��� .�-� r-- �

UJ'�-( '\

.
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h
Porque v. s. vai se preocupar com costu,

-

I Clinico �e OI�os Ouui�os nariz fioruanto
reíra, para fazer o seu casaco, para o frio I

,., ,

que se está aproximando? .. Quando a, " Dr. Ar...ínio Tavares

,�A\SA �ONj[S lhe,pode fornecer estes'\ 'I ',P��fessor Catedralico de Biologia do losliltulo de Educação de Florianópolis

Ja confeccionados! ... E QUE CASAÇOS '.' Ex.Chefe .,jos serviços clinicos e cirurglcos da, espeCialidade no

talhados ne ultima moda e em -pura lã . . .

I
Hospital de Caridade de Floriano�olls, ,

V. S. encontrará: casacos ,curtos treís quer-
Assistente do professor David Sa�son,_ no RIO de .Jcmelro.

.

. h' d
'

Ih
Ex·lnterno" por, concurso, da

Asslstencla Publica do Rio de Janeiro

tos e compridos, no que a e me or e por

preços exepcionels. Lá mesmo v. s. encon- 'formado pela faculdade de Medicina àa

Itrará, corres de lã para casacos. e
\ ralheurs,

'

Universidade do Rio de Janeiro

assim como rambern uma grande variedade I 'B I UM E NAU STA� CATARINA

de fios de lã em cores bellsslmas, lenços de 1_.- ...
.....

sede pera cabeça ern cores lindissimas e

tantas outras novidades que não é possível

Vva. Haic/eia G. Si/va Si/via Perini
e

• \

\ Ana Maria Vi;:n PeriniEmprego
-

participam o contrato de casa

mento de seus til[)os

YO.cANDA e ANTONIO

CASA ATACADISTA

procura 2 empregados competentes, para ,

Seção Expedição e Faturamento

Ofertas para a Caixa Postal nr. 39

em JOINVILLE, indicando referencias e conhe

cimentos,

ANTONIO e YOLANDA

apresentam se

NO][VO@

Iaragué do Sul, 21 de Abril de 1946

[O
Veris.i�ol "o RESTO É SILENCIO" - Cr$ 16,00 I'é Lins do Rego: "PEDRA BONITA" - Cr$ 15,00

na casa FOTOS e LIVROS

H ANS W I E L E ,- Rua Mal. Floriano, 93 J

SAL RßFiNA\DDO (para eosinha) ,

MATA MOS�A\S

FABRlqANTE: A�lnt!iBe .aHIR
Rua D. Pedro II N,' 69 - Jaraguá do Sul

•

·MiiDE!I'ROS
fimóo/u de 'lua/idade

�
FERMENTO � �"\-.�
BAUNILHA .;: ,,�

PÓS PARA PUDINS t. ''-.J
y\

enumerar. li CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

I! DR. SAOt:\LLA' AMIN II
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
11 ESTADOS DE SANTA CA.TARINA E PARANÁ. li
ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (A.NTlGO HOTEL WEIS ii

H ,HORARIO : 10-12 -e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 H
ii .Joinville - H
ii

- ::

-

rr::::l_ S A S O N IS
;.�;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(proprleterla FRANCISCA BUCH)

.JJARAGUÁ DO SUL
.' I

i.a
In 'j@QÇ HMM

iM •
..

Iafandl«J)=se c«J)m «J) §lb12í.(())

V·rgem Especialidade
(Marca Registrada)

da CRAo WlEllIEIL RN]J)l(J§IIRl&l = jJ«J)nnfn!!e

••'I!Pa-sl .INI!'.� Blll!llElme It a••JlRI�I.lim1f.8

ti·MS , ri h
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