
o dia 5 do corrente

registou a data natalícia
do exmo. sr. Desembar
gador .

Medeiros filho,
. CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R TU R M Ü L L E R Fundado em 1919 TELEfONE N0. 39 Ilustre Presidente do Tri-

�������������������������������������������������_!���� bunal de Apelação.
ANO XXVII - JARAGUÁ DOSUL - 5a. FEIRA 9 de Maio de 1946 Sta Catarina - N. 1.34' Ao digno .magistrad.o
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiii;;Iiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÕiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a quem a Justiça catarí

nense deve os rnais assi
nalados serviços apresen
tamos nossos cumprlrnen
lOS.

"Terra de Plantação", rado para repoúso. se uma terra prospera
segundo significação que Hoje, com- � energia e um esteio forte na Ha um ano atraz ter--I-clamar por uma vida
lhe deu o Conselho de com que seus: rnorado- economia do municipio. minava no mundo a guer- __melhor e,' que os agita-
Geografia e Estatistica. res revigoraram 'a agri- ra mais sangrenta que dores da-neva .eatastro-
De fato, o distrito pos- cultura, Corupá tornou- J. JUSTO a humanidade já sofreu. fe sejam compelidos a

sue terras previlegiadas - A vitoria das forças desistir de sua ambição,
para qualquer cultura, do bem contra as do igualou peior que a na-

motivo pelo qual muda

P blcâo dc í mal, como dizia o gran- zista.
dela com grande íací-

.

roí l- IfQ-o o Jogo de condutor democrata O comunismo sobre-
lidade e exito. \J, Churchíll, deve-se a um vive nà guerra e tenta
Ha tempos - como punhado de homens que jogar o mundo num mar

m'o disse um amigo -

, foram compreendidos pe- de odios e sangue.
só dava "anaués" e la- }OS povos que ainda não
ranjas. Tem merecido os mais ganho e a perda depeno abdicaram de ser livres

O sr. Getulio Vargas francos aplausos o decre- dem exclusiva ou princi- e amar a um Deus qu�
liquidou os "ananés" e, to do governo proibindo palmente da sorte; existe no céu..
os parasitas, se não ma- o' logo de azar em todo

.

b) as apostas sobre cor- Pelos bravos que dei-
taram, diminuiram de o territorio nacional. rida de cavalos fora de xaram a vida nos cam-

50% a produção das Iru- Para um maior conhe- hipódro�lO ou d� local, pos de batalha, os seus

tas citricas. cimento do publico trens- onde sejam autorizadas; [descendentes, as viuvas,
Mas o seu povo traba- crevemos aqui o artigo c) as apostas s<;>b!e f 0& orfãos, todos os· que

lhador não desanimou 50 da Lei das Contraven- qualquer outra competlçäo] sofreram tem direito de
Não podendo lutar con- ções: esportiva. �

�

tra as doenças que ata- Art. 50 - Estabelecer § 4. - Equioararn-se,
------------------"'----

cavam os laranjais, pois ou explorar jogo. de azar, pare os efeitos penais,
o governo fechou os em lugar publico ou ac- a lugar accesslvel ao pu
olhos ao que era seu cessivel ao publico, me- blico:

dever, dedicou-se a ou- diante o pagamento de a) a casa particular em

tra plantação. entrada ou sern ele: que se realizam jogos de

Queriam que a ex- Pena - prisão simples, azar, quando deles habl-
Hansa correspondesse de rres meses a um ano, tualmente participam pes- lO novo tipo de ladrão nha em lata e em rama,
ao batismo que lhe deu e multa, de dois a quinze soas que não sejam da é o que apareceu ago- bananas, bananadas, ca- Loe a.i 5Adolfo Konder, - de Ca- mil cruzeiros estendendo-I familia de quem a ocupa; ra no Rio e age nas bar- fé em grão e moido ce-

lifornia Catarinense". se os efeitos da conde- b) o hotel ou casa de bearias, roubando os bolas. carvão vegetal,
::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Daí veio a banana. nação à perda dos mo- habitação coletiva, ti cu- incautos.Agemgeralmen- charque, calçados popu- Aniversarios - Hoje faz
Das segunda-feiras aos veis e objetos de decora- los hospedes e morado- te no centro, onde se bar- lares, carne verde e sal- anos a senhora Amelia

j' sabados, centenares de çäo do local. res se proporciona jogo beiam os ricos. gada, feijão, Iarínhão de Karsten, esposa do snr.

carroças transportam es- § L - A pena é aumen- de azar; O "fregues" anda sem- mandioca e de trigo. Iu- Walter Karsten. Amanhã
sa valiosa fruta para a tada de um terço, se exis- c) a sede ou dependeu- pre apressado. Passa á bá .de milho, gado em Jorge Mattar.
estação Ierrovlaría.

t
te �entr� OS_den:_pr,:_gados, ci?_.de�so�i!.dade ou a�- porta,relanceia um olhar pé, galinhas e..ovos, go_i-:-. - Dia 6 passou a da-

Não sabemos quai a ou partíctpe o logo pes- socl�çao, em que. se rea-. pelo salão. Parece con- abada, legumes, laranjas, ta natalicia do nosso di
produção, - pois a esta- soa menor de dezoito llza Jogo de azar,

. tar as 'cadeiras. Entra, lenha, leite, manteiga, retor, sr. Artur Mueller,
tistica é avara em for- anos. d). o esta,beleClmen!o fica algum tempo de pé, massas alimenticias, mí- a quem embora tardia
necer os màís interes- § 2. =-Incorre na pena dest.mado a exploreção tira o paletó, penduran- lho, peixes frescos e .mente enviamos nosso

santes e beneficos íntor-' de multa, de duzentos de Jogo. d� azar, ainda do-o num cabide. Logo salgados, pessegadas, abraço com votos de fe
rnes, guarda-os como cr�zeiros a d�is mil cru- que se diss'rnule esse des-

aparece outro fregues pão, querosene, sal, sa- lícídades.
\. joias caras que não de- zeiros, qu.el!1 e enco.ntra- tmo., Também esta com pres- bão, toucinho fresco e Baile beneficiente - O "Iazz
vem aparecer ao publi- do a participar do. JOg'O,

. � sr. Dele�ado de Po- sa. O barbeiro convi- salgado, tecidos de al- Guanabara" leverà a e

co, - mas devem ser de como ponteiro ou aposta- 1t�1� . d�termtnou severa da-o a sentar-se na sua godão, vinagre, verdu- feito, no Salão Buhr, na

milhares e milhares de dor. ':lgl�ancIa pare ��e a e�- cadeira, vasia. Outro pa rás, alho, ervilha seca, noite de 11 do corrente

toneladas. § 5. - Consideram-se nnçao
. desse. VICIO seja letó no cabide. Pede ra- lentilhas e linguiça. um baile em beneficio

Só no mes de marco jogos de azar: obedecida r1go.r�s�mente pidez, porque alega es- Na proxima reunião dos sinos e relogio da
sairam 60. vagãos. O de's- a) o jogo em que o em todo o mumcrpio. tar com pressa. É aten- será apresentada uma Igreja Evangelica.
tino, geralmente e na dido. O fregues levanta- nova tabela de preços
proporção de 60%. é .

, se, pára e veste o pale- acima relacionados
para o Rio Grande do nen1·cilina e tó, sempre apressado. Atualmente estão em segunda Crê

.

110,00 e

Sul, mas já se fazem ri Ai é que se dá .

o "en- vigor em todo o Brasil 121,00; Roxa, kilo, Cr$
remessas para a Argen- gano". Quando outro os preços vigorantes 10,00 e 2,40; cebola des-
tina e Uruguai. 'j Pa'Iudríno freguez já está servido, em 15 de fevereiro. pencada, caixa de primei-
O preço, no verão des- ao levantar-se para ves- --0- ra, Cr$ 146,00 e Cr$

ce até 15 centavos o' til' o paletó, é que se 160,00; de segunda Cr$
quilo e rio caminho do decifra toda a verdade, Rio, 5 (A, N.) - O "Di- 134,00 e 147,00; cebola
ínverrro chega até Cr$ Não foram poucos nem dez veses maís podero- isto é, a verdadeira cau- arlo Oficial" de ontem em molhos, caixa Cr$
0,50, o que é compensa- de pequena importancia sa que o quinino e tres sa da pressa do homem publicou a tabela dos pre- 155,00' e 146,00; xarque,
dor. ' as contribuições dos veses mais eficaz que a que quis que lhe fizes- ços maximos,' que são a varejo, o kilo nos es-

Mas Coru,!?á tambem cientistas britanicos' pa- Panacrina, os dois me- sem a barba com a má- os seguintes: (a primeira tados centrais, Cr$ 7,00
dedica-se a uma regular ra o bem-estar da hu- dicamentos com que até xima rapidez possivel. importancia refere-se aos e 10,00 e 7,70; do Rio
cultura do milho e ini- manidade, sobretudo du- há pouco a cienci.a con- Procura daqui. procura preços para os produto- Grande do Sul, Cr$ 8,00
cia a do arroz, alem de rante os dois anos de tava para combater a dali, e o furtado veste o res e a segunda aos pre- e 10,00 e 9,70; feijão pre

possuir interessantes fa- guerra. Basta lembrar a malaria. paletó "esquecido" ou ços atacildistas): Arroz to, saco de 60 kilos co

bricas.· Penicilina e a.Paludrina, Aplicada, preventiva- sai em mangas de ca- saco de 60 kilos, bleu mum, Cr$ 92,00 e Cr$
A maior é a da firma as ,(luas drogas '. maravi- mente a Paludrina evita misa. rose especial, Cr$ 164,00 101,00; polido, tipo tres,

Adolfo Baeumle, espulas lhosas que sairam dos completamente a, mani- -0- e 180,00; bleu rose de la. Cr$ 10ó,00 e 109,00; ex-
para, fabricas de tecidos. laboratorios ingleses, pa- festação malárica, e as O governo estabele- Cr$ 159,00 e 1'15,00; bleu

I
tra polido tipo um Cr$

Iniciou, como a de arte- r-a que se tenha uma suas doses semanais im- ceu 10 metros a unida- rose de 2a. Cr$ 155,00 e 115,00 e 124,00; uberabi

fatos de borracha" de ideia do valor dessas pedem por completo a de de venda do tecido 170,00; japonez espeCial,! nha,
Cr$ 115,00 e 124,00;

Leo Eschweiler. modes- contribuições. recaida da molestia. Mas popuiar, firmando em 8 Cr$ 151.00 e 166,00; ja- farinha de mandioca, sa

tarnente. Com a persis- A Penicilina já 'é por- mesmo nos casos da milhões de metros a quo- ponez d� primeira Cr$ co de 50 kilos, especial,
tencia e capacidade de demais conhecida em malaria mais violenta ta das fabricas. Essa 146,00 e 161,00; japonez Cr$ 63,00 e 68,00; de

seus fundadores e atu&.l todo o mundo para que essa droga consegue a quota poderà ser aumen- de segunda, Cr$ 139,00 seguanda Cr$ 60,00 e

detentores, tornaram-se necessite qualquer ex- sua cura em carater per- tada para mais 2 milhões e 153,00; batat� branca, 64,80.
entre as primeiras do plicação. Já com a Pa- ma�ente., .

uma ves o� .prefeitos saco de 60 kilos, C.r$
municipio. ludrina são relativamen- AII�da agora, vIsa?do

I
° solicitem. E obrigato- .85,00 e. 95,90; de terceira

O que lhe entrava te poucos os detalhes amplIar. a sua capaCIda- ria a venda do tecido Cr$ 75,00 e Cr$ 80,50;
muito a industria é a que se coIihecem. No de produtora a firma cu- popular nos' varegistas. de quarta Cr$ 58,00 e

falta de energia eLetrica, entanto. trata-se de um jos cientistas descobri- I -0- 65,80; banha ,caixa de 60

pois o poderio da usina I especifico de qualida· ram a Paludrina, a Im-I Reuniu-se a Comissão pacotes, de kilo Cr$
está esgotado. Era de se des excepcionais no tra- p�rial Chemical. Indus- Central de Preços, que 430,00 e 464,40; /aixa. de

tJensar em remediar o tamento .

anti-malárico, trIes, resolveu Instalar
I resolveu considerar ge- tres latas de : O kilos,

'. mal. que contribuiu de forma uma nova e monumen- neros de 10. necessida- Cr$ 440,00 e 470,80; cal-
Tres medicos atendem decisiva para debelar tal fábrica em �range- de os seguintes: açucar, x� de trinta latas de 2

sua população de 8.000 um� epidemia dessa mo· month, na EscoCla, onde ar'roz azeite e 'oleos kilos, Cr$ 470,00 e ...

habitantes. lestIa que chegou a a- os seus tecnicos e es- come�tiveis batatas ba- 50�,90; caixas de 60 la-
A vila é pitoresca, em meaçar seriamente os pecialistas terão a sua

. , ,

tas de kilos, Cr$ 490,00
sua categoria, a maior exercitos aliados duran- disposição as· maiores e 524,50; cebolas em res-

do Estado. te a ultima guerra. A facilidades possiveis pa- escala deste novo e ma- teas caixa' de primeira,
Clima ameno, procu- Paludrina é pelo menos rava produção em larga ravilhoso especifico. Cr$ 120,00 e 132,00; de

CORUPÃ VITORIf\

Que cada brasileiro

seja um soldado a com

bater centra ele, agora
no terreno' das ideias e

da educão democratica,
mas se' for necessario,
tambem com as armas,
para que o mundo pos
sa ser mais f�liz.

Ilctcs e Ilotícícs

Pelo Estado

00-00

O Dr. juiz de Direito
da Comarca de Indaial
pronunciou o motorista
eurer da morte de Silvio
Tornbosi, ocorrido na

campanha politica em

Rodeio. O preso foi reco
lhido a cadeia de São
Iosé.

Rodolfo
Eggers

Em Corupé, onde resi
dia, faleceu hontem o sr.

Rodolfo Éggers.
O extinto era pessoa

altamente destacada na

quele distrito, onde foi
juiz de Paz e sub-delega
do de policia.
A familia enlutada, es

pecialmente a sua. irmã
viuva Carlos Mey, envia
mos nossos sentidos pe -

zames.

00-00

O governo brasileiro
está pleiteando junto a

Conferencia dos Quatro
Chanceleres a entrega de
um cruzador italiano em

paga de um navio afun
dado por um submarino
daquele país.

00-00 _

Os jornais relatam que
não ha herva-mate na

Argentina.
Será que ali tambem

intituiram o cambio negro
da preciosa herva?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. (Sob Administração do Governo Federal)

pa.A 1& lessa 8gS�llnl. 1!lIGIIII.
MAI.IIIG. IM IS••QII�

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 Volts, 50 ciclos.
'

•••!llt.••• 8:1 IllS8n,ie '
.

!

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.1conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP I
servindo até 50 metros de profundidade. I

Artng«1)§ Hctrícos para o �ar

..

..

..

..
..

..

..

..

..

..

..
�.

..

..

..

..

..

�BONA JUROS S SEGülNT ES TAXAS

Depositos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre

á disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial o-s 100.000,00
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . .

Dep. ínlclal Cr$50.000,00 cjrertradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00
Depositos com aViSo-Reto diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas
m/aviso prévio de 30 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/ .

Dep. a prazo fixo-Dor 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/.
Deverá ser dado o avise previa de 2 meses para retirada.,
Dep. POPUlareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00,
radas semanais sern evíso até Cr$ 1.000,00 5-;'
Dep. limitados-(Liinite, até e-s 50.000,00) Dep, inicial e-s 20.000,00, com
retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem avíso .... 51/2'/. ..

Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep, inicial ·cr$ 50,000,00 com

..

retiradas sem aviso até 2.900,00 cruzelros semanais. . ,-. . :_ � 6'/, ::

::j
Faz tod,as as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,

::

:: pa.sses, depositas em conta.s correntes, deposltos de valores, etc. etc. ::'

II MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TOD�S AS PRAÇAS DO PAIZ HlH Ser�iço atencioso e rápido H
;ill=m:;r:::::ú::::::{::"::::::::::::���::::;:::::::::::m:;::f:::::::::::l:Eiliii;

Gpande Emppeza
Séde em São Paulo

Rua Senador feijó n. 205
S'. andar

Diretor-Proprietario
DR. AfFONSO DE O. SANTOS

Agência no Rio de Janeiro l
Rua Ramalho Ortigão n, 9

2'. andar
Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

-Resultado do sorteio realizado em 27 de Abril de 1946--

Plano Magno - Mensalidade Cr.$ 5,00
Numerações Premiadas

1°. PREMIO: 8464_ Nos 1'. premio 4.64' Um imóvel no valor de:

3'. premio 932 e-s 100,000,00
2°. PREMIO: 6889 2'. premio S 8 9 Um imóvel no valor· de:

3'. premio ,932 Cr,$ 20,000,00
DO. PREMIO: 6932 4', premio O 6 5 Um imóvel rio valor de:

3'. premio 932 Cr.$ 10.000,00
4°. PREMIO: 7 065 5': premio 290 Um imóvel no valor de:

3', premio 932 Cr,s 5.000,00
5°. PREMIO: 3290 Centena 464 Cr.$ 100,00

Unidade 4 isenção da mensalidade de Maio prox.
-

o sorteio do mes de Maio, realizar-se-á no dia 25

pela Loteria federal nos termos do Decreto n. 7930
______________--

II
Eolcam ern '0,1';0 sõmente o, prestamista que pagarem suas prestações de acôrdo ,om

, guIamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal

Affonso de O, Santos - diretor-proprietário
-

----

o re-

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECÇOES DO

COURO CABElUDO.
TONICO CAPILAR,

"
,

FOR E.XCEL€NCIA

Capela de;, Santa Cruz
Edital

Dia .12 de Maio

Terá lugar a festa de §AN'rA €CR.UZ

na capela de JARAGUASINHO.

Haverà churrascada - Restaurante -

Tombola - Leilão de prendas

Boa Musica

O produto reverterá em beneficio das obras

da nove Capela..

Todos serão benvjndos!

A Comissão

ONDE
__

COMPRAREI MAIS BARA'TO 1

Fazendas ' ft Suspensórios

Chapéos --"Sedas
Perfumes • EIC" etc,

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ERICO BRUHNS,
J!R,i\6UÁ DO SUL, Rua Cfl. Emilio JOHl'dun, 62

.------------------------------------�

Objeto' perdido
·

"-

Perdeu-se uma tampa patente do tanque
de gazolina de ürn automóvel entre as ruas

Benjamin Constanr e Abdon Batista, Roga-se
a quem a encontrar tenha a bondade de en

trega-Ia á Industrie de Calçados Gosch Irmãos

S/A, onde seré bem gratificado.
\

Imposto
-

Têrrítorial '

De ordem do snr. Co
letor, torno publico que
no corrente mez de Maio
arrecada-se nesta Co->

letoria, o imposto acima,
referente ao 1', semestre

'do vigente exercicio
Os Contribuintes que

não' satisfazerem seus pa

gamentos no , preso mar

cado, poderão 'satlstezel-o

Ino. proxírno mez de Junho
com a multa de 2Q%,
Terminados os supracl-

tados presos serão extra

idas as certidões de divi
das para' a cobrança exe

cutiva.

Coletoria Estadual de

Iaragué do Sul 1 de Maio
de 1946

'

Heleodoro Borges
escrivão

Cure' seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

Ih rma eia

oferece-se motorista com

pratica. profissional. pa
ra capital ou interior,

Tratar com o ar. Gus
tavo Nazario, .nesta ci
dade,

de KOBER'fO 1\1. HORST

a que dispõe de maior
sortimen to na praça e ofe
\

rece seus artigos á

pr-eços vantajosos,
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA
@i@� @l@ ®Y@)

Motorista

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefe,itura,Municipa.l o e
Balanceie ela Receita . Orçamentaria, reíerente

Codigo ILocal T i t u I os
RECEITA ORDINARIA

TRIBUTARIA
a) Impostos

O. 11. I IMPaSTo TERRITORIAL
0.12.1 IMPOSTO' PREDIAL

. \O. -7.3 Imposto sobre Industrias e Profissões. O. I 8.3 Impostu de Licença
O 25.2 Imposto sobre exploração Agrícola e IndustrialO 27.3 Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
1.21.4 Taxas de Espediente
1.22·4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
1.23.4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
1.24.1 Taxa de Limpeza Publica

PATRIMONIAL
'2 O 1 O Renda Imobiliaria

.

2.02.0 Renda de· Capitaes
RECEITAS DIVERSAS

4. T 2.0 Receita de Cemitérios
.

RECEITA EXTRAORDINARIA
6 12.0 Cobrança da Divida Ativa
6.2 LO Multas
6.23.0 Eventuais

SOMA CR.$
Saldo dispon ivel do Exercício de 1945

J a rag u á do' 5 u I
ao mês de Abril de 1946

RECEITA ORÇAMENTARIA
Anterior I Do mês I Total

t 08.094,90
165.270,10

43.212,50 43.212,50
2.399,50 110.494,40
5.709,60 170.979,70

594,00 1.399,00

506,00 1.810,00
974,00 3162,00
164,00 374,00

11.930,00 11.930,00

150,00 690,00

918,00 3.158,50

76,90 714,10 J

492,30 1.870,30
1.915,00 3.328,00

, 69.041,90 353.122,50
75.558,40

428.660,90

805,00 .

1.304,00
2.187,90
'210,00

540,00

2.240,50

637,20
1.57800
1.415,00

284.080,60

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 6 de maio de 1946
Leonidas C. Herbster - PrefeitoE. Piazera - Contador

�O) �9 r �'\,

Dão � ßl!el!uilrio �
!=!!=m!!Em=!�;

. ;!!EEiiE!!!m=m!E!!I:=1 j

4
)

Porque v. s, vai se preocupar com costu--'
reira, pare fazer o seu casaco, pera o frio
que se está aproximando?.. Quando a
'()ASA SONIS lhe pode fornecer estes
ja 'confeccionados! ... E QUE CASACOS '.'

talhados na ultime moda e em pura lã . . .

V. S. encontrará: casacos curtos, tres 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 talheure.
assim como tambem uma grande variedade
de fios de lã em cores belíssimas, lenços de
seda pera cabeça em cores lindíssimas e
tantas outras novidades que não é passivei
enumerar.

rr::::l S A SO N IS
�.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(proprletarie FRANCISCA 6UCH)

, JARAGIDÁ DO SIDL \

'li CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO

��.::�::.II DR. SAOALLA AMIN I
H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS!ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ 'i
ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS iii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 l!::.II • .Joinville·-

.'. I
i

M::::�::;:':S�
Eleg:n�������!:'.V. S.

. �
encorítrarà SÓ nos afamados MOVEIS IIESTOFADOS CRUZEIRO.

I Poltronas pera radio - Divãs - Tape- I.
tes - Passadeiras, tudo V S. encontra-

rà á Rua Marechal Deodoro da
.

,Fonseca, 519. - Fone 22

==- =0= ==_

,

Chãos para casas
V END E M - S 'E

diversos no perímetro urbano

Informações no escritorio do sr, fr. fischer
Rua Marechal Deodoro

FABRICANTE: atlJlI.e .allll
Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul

•

rrefelitura MIun;c li]pali Qle
.

JJarazuã dl.o §1Ulli
ReqlJerhnentos Despachados

Dia 9-4-46

Atenção!
O - FREGUÊS - QUE - FAÇA - PREÇO
Iniciou-se a ultima LIQUIDAÇÃO da

,'G,A,SA
TOBIAS
Aproveitem! pois esta grande baixa dos

preços das mercadorias terá fim em

31-:6-1946

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

ATENÇÃO!
-

NOVA LOJA!

375 - Dr Alvaro Batalha - bras. 'requer licen
ça construir JlI)a garage em alvenari.a de tijolo! iS?lada na sua propriedade a rua Presidente Epítacio
Pessoa recoada do alinhamento 25 rntã. Corno re

quer e� 2-4-46:-
449 - [Carlos Frankowiack - alemão requer

transf. imp. de dois terrenos com a area de 191.500
mt2. idem

494 - Vitorio Iudaschefski - bras. requer transf.
imp. de um terreno com a area de 315.000 mt2.idem

495 - Arthur Beyer - bras. requer transf. írnp.
de um terreno com a area de 104.500 mt2. idem

. 496 - Gehrit Ewald - bras, requer transf. imp.
de nm terreno com a area de 1.482 mt2. idem

497 � Rudolfo Paul - bras. requer transf. imp.
de um' terreno com a erea de 125.000 mt2. idem

498 - Augusto Ramlow ..; bras. requer transf.
imp. de um terreno com a area de 45.400 mt2. !dem499 .;. Faustino Rubiní - bras. requer alvarä de
Habire-se, pera alugar os predios n=s. 156 e 148.
idem

502 - Corupá Ltda - bras. firma requer alvará
de licença pera estabelecer-se com fabrica de geleias.
idem

505 - Silvestre ôrolnsky - bras. requer transf.
irnp. de um carro de lavoura. idem

504 - Alberto Rodel - bras. requer licença cons
truir um maosoleo na sepultura de Frederlca Z. Ro
deI, idem

.

,.'505 - Ricardo Harneck - bras. requer licença
demolir uma parre de sua casa. idem

506 - Gerhardt Roeder - bras. requer baixa
imp. sobre uma motocicleta, em virtude da mesma
achar.se completamente inutilisada. idem

507 - Gustavo Lange - bras. requer licença
construir uma casa de madeíra na sua propriedade
idem

508 - Germano Neumann . bras. requer baixa
dos impostos de um carro de lavoura. idem

509 - Bertholdo Behling - bras. requer licença
. mandar fazer uma pintura externa em cor cinze-ela
ro, no predio de propriedade de Rodolfo Behling.
idem.

,

510 - Ewaldo WoreIl - bras. requer rransf. imp.
terreno com a area de R7.500 mt2. idem,

511 _:_ João Bruseck - bras. requer transf. lrnp.
de um terreno com a area de 265000 mt2. idem

512 - Alfredo ôchuenke - bras. requer transf.
imp. de um terreno com a area de 150.000 mt2.idem

513 - Ewaldo WoreIl - bras. requer rransf. imp.
terreno com a area de 98.119 mt2. idem

514 - Carlos Hardr - bras. requer alvará de
Habite-sé para alugar a sua casa de madeire. idem
Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, em 9 de abril de 1946
José Pereira Lima

Secretario

,

A já conhecida flrrne- CASAS BUERGER
LTDA" . irá estabelecer dentro de poucos .dlas,
nesta cidade, á Avenida Getulio Vargas, ao
lado da Cia Telefonlee. uma fllial de seus
acreditados estabelecimentos.

"

Grandes sortírnentos de Chapeus, Fazendas,
Roupas Feitas, Armarlnhos, Miudezas em geral

Aguardeft'l!

AS§IDCAR DE BAIDNILHA
SAL REFINADDO (para eosinha)

MATA MOSCAS

Vende-se
Um terreno, sito a rua Benjamin Constant s-n

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

F. Frederico Moeller

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOBA
Vermitugo suave e de prunto

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

'MEo.n.1,2,3·e4
Proteja a saúde de seus tilbos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hóje mesmo urna LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora.

jOINVILLE

::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::
,

Dr •. LUIZ, DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Rssidencia : Benjamim .Constant, 136 - Tel. 12

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

II Dr. WardBmiro Mazurec�en .

e.IA .I>� Sal81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medito - cirurgia de 'adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
_ Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios lníra.verrnelhos e azuis.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JARAGUÃ DO SUL DU, .t
ANO XXVII

, .

General Eurico Gaspar Outra
.

Ao entrar em seu 28°.
ano de existencia,' o
"Correio do Povo" pres
ta sua homenagem aos

bravos jaraguaenses que

__________� �__
--------.----�--�--............

--....----....
�--------------------�--------------------- integraram a Força Ex-

pedicionaria Brasileira.
Ficará assim doeu

mentada na historia do

Municipio a contribuição
que este prestou na lu

ta pela liberdade do

mundo,
Coincide o aniversa

rio desta folha com o

do Dia da Vitoria.
É uma dupla alegria

nesta casa, onde num
\

trabalho insano, conquis
tamos também os nossos

i
'

louros. Estes para nós
são o apoio materíal e

moral que recebemos

dos nossos anunciantes

e assinantes que reco

nhecem que lutamos tam

bem por uma grande
causa, ao par da nacio

nal - a grandesa donos

so munícípío e o bem es

tar da sua população.
Alem dos expedicio

narios cujos cliches pu
blicamos. tomaram aín

! da parte na Força os

! seguintes filhos ou resí

I dentes de Jaraguá do
,

Sul:

Alfredo Behnke
Ervino seu
Líno Bertolí
Bruno Boddenberg
Paulo Ratunde
Ervino Neitzke
Luiz Bassaní
Gervasio Bassani
Helmuth Utpadel
Romalino R Sabíno
José de Brito
Ervino Haack
Aíonso Borchardt
Hartwig Borchardt
Al vino Mílnitz
Manoel Atanasio
Jovino dos Reis

Agostinho Rocha
José L. da Silva
João Foerster
Luiz Koch

c

João Rodolfo. Hank
Gabriel Scheuer

Henrique Marcos
Heinrich Horztmann

Angelo Vicenzi
Conrado Horongoso

,

Manoel Agostinho Dias
Eleodoro Veloso
Emílio Eurico Siewert
Estefano Maier

Caba ßfonso Klein Avelino P. Silva
Sargento Haroldo SchneiderSargento OsW lido HargerSargento Bruno Scheibel

)

ßmoldo Hombm g MUllSO Katti

------=-�-------------------�--�-----�-
,

divino Homburo

Ewaldo Schwartz
___________________,� .����i�g�n----__-----�-----------Venicio Carlini

Jorge Erschlngllugustll arllalz

Gumerci.do da Silva
Morto em ação

Cabo HarrY Hadlich
Morto em acidenteAntonio Carlos 'ferreira

Morto em ação
João Zapella

Morto em ação
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


