
o Ministro do Traba
lho baixou portaria, pon
do em execução a tabela
de preços do xarque do
Brasil Central nas seguin
tes bases aprovadas pela
Comissão Central de Pre
ços: Prêço F.O.B., para
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. o atacadista Cr$ 8,70, pa-ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL Domingo 26 de Maio de 1946 Sta. Catarma - N. 1.350 .ra o varegista Cr$ 9,40 .

tínados ao abastecimento
desta capital, de São
Paulo e demals pontos
atingidos pela dificuldade
no momento. A distribuí
çäo nesta capital serà fei
ta pela Prefeitura do Dis
trito Federal e estão sen

do tomadas pelas autori
dades todas as provlden
elas para que a 'popula
ção seja devidamente a

bastecida. O governo;
desta maneira: demonstra
sua boa vontade em re

solver as dificuldades de
-0- abastecimento e por ter-

A Agencia Nacional mo as irregularidades
publicou 'o seguinte co- existentes.
municado sobre a crise - 0-

alimenticia no pais: Um Ainda ha quem afir':
vespertino local, basean- me que Hitler, Martim
do-se em

.

fontes aurorí- Bormann e Eva Braun
zedas, informa que o go- estão vivos ..

verno estabeleceu um pla- E' o que externou um

no definitivo pera enfren- funcionaria americano,
rar a crise que assala to- declarando que essas

do o País com referen- personalidades alemães
cia á falta de generas não se suicidaram quan
alimenticios de primeira do da queda de Berlim.
necessidade. Deverão agir -o --

diretamente pera a execu- O governo inglez pro-
çäo

.

desse plano os minis- testou junto ao da Alba
teria do Trabalho e Agri- nia por terem as bate
cultura e as prefeituras rias da costa deste pais

e feridos muníclpaís, da' seguinte alvejado dois cruzado-
forma: 1.0 - O ministro res que patrulhavam no

do'Trabalho, através da estreito de Corfu.
Não é possivel que o pareceu para fazer res- Comissão Central de Pre- Não houve danos.

governo continue a tole- peitar a ordem dada. ços, fará o tabelarnento -o

rar a sanha comunista Isso bastou para' que de preços e toda a fis- A policia italiana fez
com a capa de uma fa1- partissem os tiros e se callzação necesseria com sensacional díligencía
sa democracia. gerasse o conflito que respelro aos preços e prendendo :os membros
Em todos os tempos, tirou a vida a mais al- distribuição; 2.0 - O rní- de uma agremiação que

o procedimento é o meso guns brasfleíros e a de- nisterio da l\gricultura tinha por fim restaurar Foi publicada, no "Dia-
mo. A violencia, desobe- solação a dezenas de comprará a dinheiro das o íacísmo na Italía, rio Oficia)" de 18 de maio,diencia as ordens legaís lares, já tão atribulados

I fontes produtoras os. ge- Da comíssãs diretora
B. relação (das cidades

e, por todos os meios, nesta epoca. . neros necesserios a ali- fazia parte o sr. Emun-
que, de acordo com o

.

mesmo por cima dos Contra isso é preciso mentação no povo; 3.0 - do Leppo, que foi medi- decreto-lei 5546, de 25 de
cadaveres de seus com- regiro Não se pode maís As prefeituras municipais co de Mussolini' fevereiro de 1945, tendo
panheiros - já não di- cruzar os braços. Os ho- deverão fazer a distribui- -0-

em visra se tratar de mu-
zemos dos patricios, por mens responsaveis pela ção dos referidos produ- Quinta-feira, dia 23 do nicipios cujas indusrrlas Os estivadores de San-
que a doutrina só reco-. situação precisem nesta tos, por intermedio de corrente, houve díver extrativas são' considera-I tos, em assembleia, apronhece como sua a na- emergencia do apoio do rnercadínhos, feiras livres sas desordens no centro das de tntéresse

'

militar, varam Dor 1.668 votos
cionalidade russa - pro- povo que é verdadeira- e comerciantes que quei- da cidade, noRío de Ja- tem os cídadãos nelas re- contra 558, a resolução
curam eles galgar o po- mente democrata e bra- rarn colaborar nesse sen- neiro. sidentes, dlspensa de con. de .trabalhar em qualquerder, para depois fazer sileiro.

.

tido com as autoridades, Com as medidas de cavação pare prestação navlo, inclusive os espa-da patria uma colonia As vozes de Nereu vendendo pelos preços prontidão tomadas pelas nos anos de 1946 e 1947, nhois.moscovita e reduzir os, Ramos, Otavio Manga- tabelados. Com esse pla- autoridades, os animos do serviço militar inicial. Foi mais uma derrotabrasileiros a escravos. beira e os. demais par- no o presidente Dutra es serenaram sendo cerca- -x- do partido comunista ..Em 1935, em, Pernam- lamentares' que se in- pera resolver a grave si- dos por forças da poli
buco, no Espirita Santo, surgem contra o credo tuação que aflige o povo, cia militar e exercito
a chacina foi o ideal, pa- vermelho, juntam-se os Com respeito aos trans- todos os ministerios e
recendo que, a bondade, de milhões e milhões de portes, os orgãos publi- repartições de maior im
o espirito cristão dos patricios, que querem cos, tais como o Minis- portancia.
�os�os, foi trocado pelo que o Brasil continue a teria da Marinha e outras O exercito, policia, ae
Instmto máo dos bol- ser brasileiro, com o lepartições deverão afere· ronautica e marinha con·
cheviques. '. . seu povo cheio de vir- cer os meios necessados tinuam. de prontidão pa-Para o dIa 23 os co- tudes bondade e amor para a condução dos ge- ra qualquer eventuali-
munistas haviam mar- ao proximo debaixo do neros lalimenticios das dade .

.
cado um c.omicio no lar- signo. da cruz que o via fontes produtoras aos mer- Os chefes militares es-
go da CarIoca, no Rio. A nascer e não da foice e cados consumidores. tão em seus postos dia
policia, como medida de do martelo moscovita. O plano já entrou em e noite prontos a tomar
segurançaep. evitarqual- O "Correio do Povo" execução com o envio de as medidas precisos.
quer conflito, designou por telegrama ao snr. emissarios junto aos pro- Não será assim que
outro local mais afasta- General Chefe do Gover- dllitores para que o abas- os masorqueiros torna
do para esse ajuntamen- no hipotecou sua solida- teeimento, principalmente rão conta do Brasil, pois
to. riedade as medidas to- do Dístrito ffiFederal e S. com o apoio do povo, as
Luiz Carlos 'Prestes, madas contra os· inimi- Paulo, se faça� sem perda gloriosas forças arma

pela imp�ensa e pelo gOß do regimem que de tempo. O mesmo jor- das zelam pelo regimen
radio concitou s.eus adep- inauguramos e expr�s- nal noticia que o gover- e segurança da nação;
tos a desrespeIta;rem a sou sua repulsa ao cre- no deliberou adquirir, di- -x-
ordem e se reumrem no do russo.

'

retamente das fontes pro- Foram designados os
local. Essa solidariedade, 'es- dutoras, atraves do Ser- parlamentares Ivo de
Na hora, pr�sentes de- tamos ce�tos tambem é

I
viço �e Subsistencia do Aq�no, Gliceri.o Alves e

senas de mI�h�res de expressão dos nossos ExerCito, os generas de RUI de AlmeIda para,
pessoas, a polICIa com-Ilileitores.· primeira necessidade des- sob a chefia do snr. Mi-

.

N Q,T 1\5 E
NOTICI1\5

Para acabar com os

passes de bonde, vales
erc., o governo remeteu
pera São Paulo 25 mi
lhões de cruzeiros em

miudo.

ras do pais, pondo-as as

sim a. salvo de qualquer
ato de sabotagem dos
grevistas, que são, em

numero de 25.000.

ocasião da primeira guer
ra mundial: "Falar doce-
mente, mas com um cace

te na mão".
Finaliza chamando a

atenção para a participa-
-0- ção do 'Brasil na guerra

Sob o titulo "Falar do- pela sobrevivencia da
cemente, mas com o ca- ideia da liberdade, e as-

. cete na mão", o matuti- sim conclue: "devemos
no caríoca "Brasil Por- continuar a ser uma de
tugal" relembra que em mocracla militante de mo
recente oportunidade oíe- do a evitar, sob qualquer
recida á imprensa pelo preço, a infiltração perl
chefe' do almirantado nor. gosa das ideias e prarl
te-americano, almirante cas comunistas, como es

King, este, definindo o tão tentando fazer alguns
seu modo de pensar em pouco brasileiros degene
face da maneira por que rados".
se deve impedir uma no

va guerra, julgou citar o

conceito pronunciadb por
Teodoro Roosevelt, por

-a-

O tribunal do povo, de
Praga, condenou a morte
Karl Hermann Frank, pro
tetor da Bohemia e Mo
ravia, no regimen de Hi
tler.
O enforcamento teve

lugar no dia 22. Frank
foi quem mandou arrazar

Lidice.
.

-a-

O governo americano
ocupou militarmente to
das as minas carbonife-

Mais sangueI'.

Os comunistas provocam

conflitos - 'Mortos

/

O presidente da Asso
ciação ßrasílelra de Far
maceuticos, Alvaro Var
ges, devidamente autori-.
zado pelo diretor do Ser-

P?r portaria. de 23 de viço Nacional de Físcalí-
.

abril, foram. �Ixados os -zação da Medicina, dr.
preços

. maximos. para Luiz Salgado Lima, leva
consumidor de díversos ao conhecimento das íar
artigos importa�o�; "macias e do publico o se-
Os automoveís Ford guínte :

foram fixados, conforme
o luxo e pneus sobre- 1) - Que. de um mo

salentes entre 37 a : '. do geral, não houve noti-
41.000 cruzeiros. Os ficarão para que as far
"Mercury" entre 46 a macias suprimissem, defi-
56.000 cruzeiros. nitivamente o serviço de
O mais caro é o "Lin- aplicação de injeções:

coln" que custará Cr$·
76.000,00.
O "Anglla' custará

Cr$ 29.700,00. Os "Nash"
custam Cr$ 38.000,00.

O "Studebacker" en
tre Cr$ 40,000,00 a -

...

43.000,00. Os "Hudson",
"Desoto" e "Chrysler"
regulam de 55 ã 66.000
cruzeiros.
Os radios "Phileo", 5

valvulas Cr$ 950,00; "Ge
neral Eletric", 6 valvu
las ondas longas e cur
tas Cr$ 2.900,00 e o "Ze
nith", 5 valvulas, Cr$
1.01500.

nistro Carlos Luz repre
sentarem o Brasil na

posse de Peron.

-x--

2) - Que, em 5 farma
elas, além da aplicação
de Injeções, eram pratica
dos atos proibidos pela
legislação sanitarta e por
isso mesmo foram eutoa
dos os seus responsavels;
3) - Que, mesmo nas

farmacias onde houve la
vratura de euros de infra
ção, está permitida a apli
cação de injeções:

4) - Que visando evi
tar os abusos já verifica
dos. o diretor do Depar
tamento Nacional de Sau
de, dr. Reberval Cordeiro
de Ferias] nomeará uma

comissão constituida de
representantes da Asso
ciação Brasileira de Far
maceutlcos, Sindicato do
Comercio Varejista de
Produtos Farrnaceuticos,
Sindicato Medico, Acade
mia Nacional de Ferme
cia e Academia Nacional
de Medicina, sob presi
dencia do diretor de Ser
viço Nacional de Fiscali
zação da Medicina a fim
de indicar uma solução
para o caso de modo a

não haver prejuizo pera
o publico que frequente
as farmacias para uso

de injeções, examinando,
principalmente a possibí
lidade da volra dos con
sulrorios à farrnacías" .

-x-

CONGRESSO

representantes, che
fiados pelo revmo.

snr. Arcebispo .de
Florianopolis, D. Joa
quim Domingues de
Oliveira.
Jaraguá do Sul se

rá áli representado
pelo jovem Walde
mar 8chmitt, filho
do snr. Arnoldo Leo
nardo Schmitt.

j'CATOLICO

-x-

-x-

Ante-honrem declara
ram-se em greve os

operarios das estradas
de Ierro nos Estados Uní
dos da America do 'Nor
te, abrangendo uma re

de de 360.000 quílome
tros.
A -greve trouxe gran

de transtorno no pais,
obrigando o governo à
lancar mão dos automo
veis, . onibus e aVlOes

para o abastecimento
das cidades

-x-

Deverá re�nitr'se no

Rio, a partir do' dia
1°. de Junli'o, um

grande Oongr(i)sso Oa
tolico, tomanpo par
tes os elemenTJos mais
representativfos ,d °
clero e da Ação Oa·
tolica. t
A maioria dos mu·

nicipios de S,anta Oa·
tarina terá l� os seus

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ;�.G. 2•

fBANC'g'"iiDuSTO',rrCOMEO'cio"ofs':"CATAOiirS'jT"!!
ii Fundado em 23 de fevereiro de 1935 ii
ii I

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 li

ii il�ª�las
E�

AGENCIA�!:i�gU:mi�: J�u�an�R:l:·OOO.öoo.oo ':::.1:::..1ll Canoinhas End. Telegrafico "INCa"
ii Concortlia Caixa Postal, 10 -Telefone, 73
li Crescíuma MAT.R1LZ: I TA JA I' li
ii Curitiba
ii Curitibanos Faz tod�s as �perac;;ões bancarias no Paiz. como cobranças. desconto"," H
..

fi
empreslimos. hnanClamentos mediante caução de titulos comerciaili'. ::

li orianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediant. ii
ii Gaspar taxasmodicQs.::
:: Ibirarna Abone em C/Correntes os seguintes [uross i.·;.:ii Indaial
ii Ituporanga I A ,Disposição, sem aviso, cofn retiradas livres II
ii Jaraguá do Sul . .' para qualquer importancia 2°/0 �l
ii joaçaba Com AVIso de 30 dies e retiradas livres li
ii Joinville d C � 1 00000 <to'

•.

ii Laguna
e r'il1 . , U /0 ii

i: Lages Deposito� Populares, com limite de Cr$ 50.000,M II
ii' Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 !!
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii
ii Piratuba C a' d 100 d

�
..

ii Porto União
om VISO e ias 5% ii

ii Rio de Janeiro Prazo Fixo de 6/meses. 5% ii
ii Rio Negrinho Com Av.iso de , 120 dias 5 1/2% H
ii Rio do Sul Prazo FIxo de 12 meses 6% ii
ii S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
ii S. Joaquim

H iij�cas A econom ia é a base da prosperidade
ii Tubarão

Deposite as suas economias no

ii Urussanga
Banco Industria e Comercio c/e Santa Catarina SIA.

ii Videira HORARIO: Das 9,30 ás 11,31l. e das 14 ás 15 horas
H Aos sábados da� 9 às 11 horas ., ii
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PARA FERIDAS,
ECZEMAS I

INFLAMAÇÕES,
CCCE!RAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

==1111- ,

.... . ....

rrp'� AlVAN ][AIR§llEN
IIO fi RU�!:::��!:!Oló8
11 s II Secçãe de lavagem, Deposito' de Lubrili-

liTa II
II II

.

�.:.:::::::::::::::;

1111-
rtK:::::il
"A- !l
.. ..

.. ..

.. ..

IIRi:
II.s II
II· Til
" E II
!INII
�.::::::::::::::::.:

cantes, _Combustível e Accessorios,
Lubrificação, carga de baterias

e
.

concertos . de pneus ..

<,

Ofiaina' Illeccmcc
..

____.._' Geral
\H. KELBERT

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEis -

SOLDA EL�CTRICA E A OXIGENIO --

�-eçAs E ACESSORIOS --

APARELHAMENTO M�DERNO --

.

HABEIS PROFISSIONAIS -

PREÇOS MODJG:OS --

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

- Jaraguá do Sul -

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BHDS E mMßIS

AFECÇÕES DO

Prefeitu ra -Mü- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA. E ESTATISTICA

nicipal de
.

DEP_!\RTAMENTO ESTADUAL DE ESTAIISTICA

J "d' S I
AGENOIA MUNIOIPAL DE ESTATISTIOA

aragua o u

lE�ll[21� _E O I T A L .

faço público, devidamente autorizado pela au-

De ordem do sr. Pre- rorldade superior, para conhecimento geral e princi.;.

fe!to Municipal torno pu- �almente para, .

ciência do� empresários, prop�et�
blíco que durante o mês rI.os, qrrtndatarI�s, ou qualsq�er pessoas que! indí

de Abril arrecada-se na vldufl!l�- ou coletivamente, sejam responsevers por

Tesouraria da Prefeitura €{_�tquer casa ou lugar em que se reali�e� DIVE.R
Municipal de jaraguá do ,S"Q,ES PUBLICAS, que a cobrança do tributo erra

Sul e na Intendencia de do por força dos Convênios Nacionais de Estatísti

Corupé, a TAXA de FIS- cá Municlpal terá inicio, neste Município, A PARTIR

CAUSAÇÃO e SERVI- DO PROXIMO DIA 1°. DE JUNHO.
ÇOS DIVERSOS (I1umi- .

A partir da referida data, por conseguinte, a rea-

nação Publica). llzação, no Município, �e esyetác�l�s ou de qual-
Não satisfazendo o pa- quer outra for'!la de dlyersao publica �m lugares

gamento no referido mês c?m? teatros, CInemas, Circos, clubes, salões de ra

ficará o contribuinte sujei� diodifusoras, dancings, cassinos, socíedades, par

to á multa de 20% sobre ques, c�mpos ou q.uaisquer outros locais. aC,essívei.s
o imposto no- primeiro a? publico. P?r meio de. entrada -pa_ga, fIc�ra condi

mês sendo então feita a clonada, na rorrna da lei, a oposiçao do selo de es-

cob�ança judicialmente.' tatístic� devido n,os respetívos ingres�os.
Tesouraria da Prefeitu- Ficam convldados, por conseguinte, a compa-

ra Muntcípal de jaraguá recer a esta Agência ou Coletoria Federal, os res-

do ôul; 6 de Maio de P?nsáveis pela realização de qualquer espetáculo su-
.

1946
' Jeito ao sêlo de estatística, para recebimento das

.'

F. VOSGERAU instruções indispensáveis ao cumprimento da lei. -

Tesoureiro jaraguá do Sul, 23 de maio de 1946.

EMILIO DA SILVA •

Agente Municipal de Estatística

(Edições Globo)
LivrosNovos .

-'-- _

De ordem do snr. es
Ieror, torno' publico que
no corrente mez de MaIõ'
arrecada-se nesta Co
letoria', o imposto acima,
referente ao 1'. semestre
do vigente exercicio.
Os Contribuintes que

não satisfazerem seus pa-
--------------------

garnen tos no preso mar

cado, poderão serlsfezel-o
no proximo mez de junho
com a multa de 20%.
Terminados os supraci'ltados prasos serão extra

idas as certidões de dívf..
das para a cobrança exe

cutiva.

FIGURINOS NOVOS
Vende-se na Tip. Avenida

Edital
Imposto Territorial

Coletoria Estadual de
Iaragué do Sul 1 de Maio
de,1946

Heleodoro Borges
. ;��. escrivão

QUEIJO
PARMEZÃO
(Mineiro legitimo)

V. S. encontrará na Casa Heal
Defronte o Cine-Buhr

rc;�;;i;'d;"p�';'11
III Rua MI. Deodoro N. 136 !l

Telefone N' 39 - C. Postal, 19

TARAGUÀ DO SUL
Santa Catarina •

ASSINATURA ANUAL
Cr$ 35,00

DtR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L LER

t"''"'"�:,::,::::::".,,''',,Jj

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOPA
•

Vermi±ugo suave e de pronto
/ efeito Dispensa purgante e dieta I

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria! .

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

rernedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
-, MJNAJ'fCORA para o. seu tilhinho. . _. - .. _

E um produto des Laboratórios Minancora

- JOINVILLE

-r ç-"\ .� � �
) u t �

Rlio � . ßl!l!l!uilrio �
��....-=�j.
Porque V. s. vai se preocupar' com coeru-:

reira, pare fazer o seu casaco, pare o frio
que se está aproximando?.. Quando a

(}A\SA SONIS lhe pode fornecer estes.

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

talhados na ultima moda e em pura lã . . .

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

trará, corres de lã pare casacos e talheurs,
assim como também uma grande variedade
de fios de lã em cores belissimas, lenços de
seda pera cabeça em

-

cores lindieslrnes e
,

tantas outras novidades que não é possivel
enumerar.

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

(proprietarla FRANCISCA BUCH)

JARAGU� DO SUL

�M====:::�
I "[RUl[lftD" '1
II U

U, Elegancia, distinção e bom gosto V. S. lU,.J'. encontrara só nos afamados MOVEIS
Jt, ESTOFADOS CRUZEIUO: ,

Polrronos pata radio ,- Divãs - Tape-
tes - Passodetres, tudo V_ S. encontra-

rà á Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, 319. - Fone 22

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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z::6::S l::6:S

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI(jO 00 Adolf Herrn. Schultze 00
00 MARCENARIA EM GERAL 00

EOO 00
m Oter�ce móveis "CIMO" de todos os tipos da m
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS • 00
00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
00 de MobiliaS, especialmente para escritório. 00
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00 Salas de Tantar �
00 Cópas 00
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Decreto de
3 de maio de' 1946

O Prefeito Municipal de Iaragué do
" Sul, resolve;

NOMEAR:
De acordo com o art. 15, item II, do�rDe
creto-Ieí n. 700, de 28 de outubro del1942;

VENESIO DA SILVA, para exercer o cargo
de Motorísta para "E" do Quadro-Llníco do Muni
cipio.

Comunique-se
Ass) Ten. Leonidas C. Herbster

Prefeito Municipal
Confere com o origfnal em 13-5-1946

José Pereira Lima
Secretario

o Prefeito Municipal de Ieraguä do
Sul, resolve:

Conceder licença:
De acordo com o art. 163, do De

creto-lei n. 700,- de 28 de outubro de· 194�;
A Sofia P. Lenzi, professora não ti

tulada, padrão "C" do Quadro-Unico do Municipio
com exercicio na escola isolada "General Osorio"

, 'de Ribeirão Grande do Norte, distrito e munterpro
de Iaraguä do Sul, de noventa (90) dlas, com ven

cimento integral.
Designar:

Octavio Dana; pera na escola Muni
cipal de Ribeirão Grande do Norte distrito e muni
cipio de Iaraguä do Sul, subetítuír a professora So
fia P. Lenzi, enquanto durar a licença �con�edida á
mesma, percebendo a gratificação marcada em lei,

Comunique-se
Ass) - Ten. Leonidas C. Herbster

Prefeito Municipal

Confere com o original, em 11-5-1946
José Pereira Lima

Secretario

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E. TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

Canos galvanizados de 1/2" e 3/4"
Canos de chumbo de 3/4" - 1" - 1.1/4"

,

Cimento
Materiaes em geral p. construção
Banheiras de íerro esmaltado

Lavatorios diversos
Pias de Ierro esmaltado

Water Closet
• Caixas de descarga

Scl1ulz & Cia. Ltda.
Rua Cei. Procopio Gomes, 99 -- Gaixa Postal, 12

JARAGUÁ DO SUL

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

.................................................................... ;0 .

Dr. LUIZ
-

DE SOUZ,A.

A. A. Baependt
Boletim Semanal

-

Resoluções tomadas pelo Conselho Diretor em Ses-
são de 21 do corrente

Expedienre - Dar entrada Bolerim Oficial de
15-5-46 da Liga Ioinvilense de Desportos e Oficio de
20 do corrente da Soco de Desp. Acaral.

Futebol - Para o jogo a realizar-se domingo
proximo vindouro, 'centra a S. D. Acarai em seu

proprio gramado, a Direção Teenlee convoca todos
os seus amadores a comparecerem na sede do clu
be às 13 horas.

.

Tenls - Registar o relatorio apresentado pe
la Direção Teenlee desta seção, referente os jogos
de duplas realizado no dia 19 do corrente, agrade
cer o sr. Tte. Leonldas C." Herbster pelo ofereci
mento da Estatueta Prefeitura Municipal, que foi dis
putada entre os tenistas desta Associação e os do
Comandante Regis de Flortenopolls e congratular-se
com a vitoria dos nossos atletas que souberam, com

galhardia defender as cores de seu clube.

[laragué do ôul, 22 de maio de 1946

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
\

SEGAS ROTATIVA PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

IIli'!l!!�,l,m=!i=!!=!!=!!=!!=!!=!!=i!��=!!=i!=!�i
...

'"
- III

II fi b (Sezões, Malárias, -1-:';.- "., r�s Impaludismo
I �,� Maleitas, Tremedeira i�
I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - ii
m "Cápsulas Antisezonicas �i
i� Minancora!' �i

I Em Todas as Boa. Farmacias

'

"
i� É um produto_ dos Laboratorios MINANC0RA ii
iii - Joinville - Sta. Catarina- Iiim:==l!=!!=!!==,!==!!!l!!!!l!m=!!=mEi!!!!!!!=!!==m!!!i!!!=!iii

ADVOGADO

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

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

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

�IDEAL����
.............................................................................

liliA M A R C A DOS BON S P R o D U TOS :llll
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A§SIDCAR DE BAIDNILIIA

SAJL REFINADDO (para cosinha)
MATA MOSCAS

FABRICANTE: all!!I•• MIUEllt
Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguâ do Sul

A. J. Zimmermann
Secretario

G. A. Marquardt IPresidente --------------------
•

" Construtor'

Adão lVIaba
Comunico a quem lnreressar, que a par

tir de 1. de Junho, iniciarei novamente as

minhas atividades como CONSTRUTOR, ofe
recendo meus serviços como anteriormente.

Iaragué do Sul, 15 de maio 1946

ADÃO MABA

Constr. licenciado n. 617 L.

Pois isso V. S. sempre consegue 1 ------

na 'Casa - ERICQ BRUHNS;
JARAGu1 DO SUL Rua C�1. Emilio Joordnn, 62

diversos no perímetro urbano
Informações no escritorlo do sr. Fr. Fischer

Rua Marechal Deodoro
.

ATENÇÃO!
----'.....

NOVA LOJA!

" ONDE

A já conhecida firma CASAS BUERGER
LTDA., irá estabelecer dentro de poucos dias.
nesta cidade, á Avenida Getulio Vargas, ao

lado da Cia Telefonlee. uma filial' de seus

acreditados esrebeleclmenros.

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

Aguardetn!

Vende-se
Um bom terreno com 20 mts. de frente e 70

mts, de fundo com boa casa, sito na Rua PROCO
PIO QOMES. Para mals informações, na

Tip. AVENIDA

No Sul do Estado

F.SCRITORIO AVENID�
Adalberto Cardoso Fiedler

CONTABILIDADE � REPRESENTAÇOES - AGENCIAS
Caixa Postal, 21 - End. Telgr. AVENIDA

C RESCIUM A SANTA CATARINA

• COMPRAREI MAIS BARATO 1

Fazendas •

ft
Chapéos ��I

Suspensórios
Sedas

Aceita representações, para Crescluma, bem
como para todo o sul do Estado. •

Dá referencias

Perfumes • Etc., etc.

Chãos para casas

VENDEM-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�

\

.. ::::::::::::::":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: a Prefeitu ra M li INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA!! BANCO INDUSTRIA '"fC'OM-ERCiõ"õE'i"C,'YARiiis/f-j! Ja��CiP�1 �e
-

����������fcSI����LED�s��;l��i��II Fundado em 23 de fevereiro de 1935 !l gU�dO Sul
E· D I T A L!! I CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00::' IE�llt21� .'ii DEPENDENÇIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 H
'

1 _
!! Ararangua !!._11 �����neau AGENCIAR: Jaraguá do Sul 1i faço público, devidamente autorizado pela au-ii Caçador ua CeI. Emilio Iourdan, 115 ii De ordem do sr. Pre- toridade superior, para conhecimento geral e princi-!! Canoinhas End. Telegrafico uINeO" :: feito Municipal torno pu- palmente pare ciência dos empresários, propMetá-ii Concortlia Caixa Postal, 10 -Telefone, 75 ii blico que durante o mês ri.os, ap'"ndatários, ou quaisquer pessoas que, índí-li ����fib�1l MATRIZ: ITAIAí !! de Abril arrecada-se na vIdu�:I� ou coletivamente, sejam responsáveis por '\ii Curitibanos Faz lod�s as o_pera<:ões bancarias no Paiz. como cobranças. descontol!,. ii Tesouraria da Prefeitura El\!Slt!.quer casa ou lugar em que se realizem DIVER-
::
FI' I' empresümos. financIamentos mediante caução de Ülulos comerciaili'.:: M ..

I d J �OR� PUBLICA� que a cobrança do t ib t
.

H onanopo IS passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediant� ii umclpa e araguá do .

" ,L.0 0, ri u o crIa-!! Gaspar taxasmodicQs.:: Sul e na Intendencia de dó por força dos Convênios Nacionais de Estatísti-H Ibira.ma ß.bOí1a em C/Correntes os seguintes juros: ii Corupé, a TAXA de FI�- ca Municipal terá inicio, neste Município, A PARTIR
:: Indaial

I A O'
. -

:: 0
DO PROXIMO DI'\ 1 DE JUNHO

H Ituporanga IspOSlçao, sem eviso, cofn retiradas livres H CAUSAÇÃO e SERVI- - r-\ 0.
•

.ii jaraguá do Sul
. pare qualquer irnportancia 2°/0 �i ÇOS DIVERSOS (llumi- A partir da referida data, por conseguinte, a rea-11 jo�ça.ba Com AVISO de 50 dlas e retiradas livres 1! nação Publica). lização, no Município, de espetáculos ou de qual-ii L�;:��e .

de Cr$ 1.000,00 50io 11 Não satisfazendo o pa- quer outra forma de diversão pública em lugaresii Lages Deposlto�, Populares, com limite de Cr$ 50.000,M H gamento no referido mês, como teatros, cinemas, circos, clubes, salões de ra-ii' Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 2000 g ficará o contribuinte sujei- díodifusoras, dancings, cassinos, sociedades, par-i! O_rleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% H to á multa de 20% sobre ques, campos ou quaisquer outros leeals acessíveis11 ��:t�bÜnião Com .v.iso de 100 dlas 5% H o imposto no primeiro ao público por meio de entrada paga, ficará condi-ii Rio de janeiro Prazo FI.xo de é-meses 5% ii mês, sendo então feita a clonada, na forma da lei, a opostção do sêlo de es-ii Rio Negrinho Com AVISO de ,120 dias 5 1/2% ii cobrança judicialmente. tatístlca devido nos respetivos ingressos.ii Rio do �ul Prazo Fixo de 12 meses 6% H Tesouraria da Prefeitu- Ficam convidados, por conseguinte, a compa-
!! S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente ii

ra Municipal de Iaragué recer a esta Agência ou Coletoria Federal, os res-ii t/óaquim A econom ia é a base da prosperidade H do ôul; 6 de Maio de ponsáveis pela realização de qualquer espetáculo su-ii Tijucas Deposite as suas economias no
. i! 1946. jeito ao sêlo de estatística, pare recebimento das'ii Tubarão BI' ii

F. VO�G.ERAU instruções indispensáveis ao cumprimento da lei. -

ii Urussanga anca nc/ustria e Comercio C/e Santa Catarina SIA. 11 0

•!:i:.! Videira HORARIO: Das 9,39 ás 1Ue. e das 14 ás 15 horas i:.i:. Tesoureiro Iaraguä do Sul, 25 de maio de 1946.Aos sábados das 9 às 11 horas

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1 Agent;��L��i�� l'eI�S�é!tísti;aLivrosNovos

�·C-;�;;i;'d=�"P�;'��III Rua MI. Deodoro N. 136--------------:..:,_-----------�------ " Te��oieA��À- ��O��{9
CONTRA CASP�,
QUEDA DOS CA
BEtOS E �Ef!{AIS

.IIRltaIRI�AfECÇo!S
DO

Paulínn Pedri ii:
.•�:::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::-::i

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
CCC[IRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

(Edições Globo)

NUNCR EXISTIU IGURL

-

....1111.=-... =========��1111-h�'� AlVAN ][A]R§IlEN fil!II Oii RU:-::::�:��!0158 liA!:
ii
S

II ,ii R ii
!:::I..:T .i.:li...:1 Secção de lavagem, Deposilo de Lubrifi- ii S ii

cantes, Combustível e Accessorios, II T IIII
O

li Lubrificação, carga de baterias !!

E !!

II II e concertos de pneus. IIN li.

�.: .:
:: ::
..::::::::::::::::..

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELE.CTRICA E A OXIGENIO -

�

peçAS E ACESSORIOS -

APARELHAMENTO MODERNO -
.

.

Ofiaina' ' Illeeonícc
Geral

H. KELBERT

.

HABEIS PROFISSIONAIS -

PREÇOS MODICOS -

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

- Jaraguá do Sul;_

FIGURINOS NOVOS O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

Vende-se na Tip. Avenida lOMBRIGUEIRA MINANCOBA
•

Vermifuga suave e de pronto
/ deito Dispensa purgante e dieta I

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, '3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria! .

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em
remedias

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MJNUCORA para o. seu tilhinho.

E um produto des Laboratórios Minancora

Edital
Imposto Territorial
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- --------------------
garnen tos no preso mar
cado, poderão satlsfazel-o
no proximo mez de Junho
com a multa de 20%.
Terminados os supraci'ltados presos serão extra

idas as certidões de divi
das para a cobrança exe
cutiva.

- ]OINVILLE

�O) .� r�.
"lio· � ßl!l!l!uilrio �
��''''''=iI_i-'='''':_ J.
Porque v. s. vai se preocupar' com costu---
reira, pare fazer o seu casaco, pera o frio
que se está aproximando?.. Quando a
�A\SA SONI§ lhe pode fornecer estes
ja confeccionados! ... E QUE CASACOS '.'talhados na ultime moda e em pura lã . . .

V. S. encontrará: casacos curtos, treis quartos e compridos, no que ha de melhor e por
preços exepcionais. Lá mesmo v. s. encon
trará, corres de lã para casacos e talheurs,assim como também uma grande variedade
de fios de lã em cores belissimas, lenços de
sede para cabeça em

.

cores lindieslrnas e>

tantas outras novidades que não é possivel
enumerar.

Coletoria Estadual de
Iaragué do Sul l de Maio
de 1946

Heleodoro Borges
,<'li: escrivão

QUEIJO
PARMEZÃO
(Mineiro legitimo)

V. S. encontrará na Casa Heal
Defronte o Cine-Buhr

rr=:::::i S A::
..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SONIS
(proprietaria FRANCISCA BUCH)
JA\RAGUÁ DO SUL

�M::::=::::'�
I "[RUZ[IRD" Iti II
',' Elegancia, distinção e bom gosto V. S. ',''I, encontrarà só nos afamados MOVEIS ',IESTOFADOS CRUZEIl<O�

Poltronas pera radio ,- Divãs - Tapetes - Passodelras, tudo V. S. encontra-
rã á Rua Marechal Deodoro da

Fonseca, 519. - Fone 22

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO» - Domingo 26-5-46-

Decreto de
3 de maio de 1946

o Prefeito Municipal de Iaragué do
• Sul, resolve;

NOMEAR:
De acordo com o art. 15, item II, do':rDe
creto-Iei n. 700, de 28 de outubro dej1942,

VENESIO DA SILVA, pera exercer o cargo
de Motorieta para "E" do Quadro-Llnlco do Muni
cipio.

Comunique-se
Ass) Ten. Leonidas C. Herbster

Prefeito Municipal

Confere com o original em 13-5-1946
José Pereira Lima

Secretario

Portaria cíe 2
de maio de 1946

O Prefeito Municipal de Iaraguã do
Sul, resolve:

Conceder licença:
De acordo com o art, 163, do De

creto-lei n. 700,� de 28 de outubro de- 194�;
A Sofia P. Lenzl, professora não ti

tulada, padrão "C" do Quadro-Unico do Municipio
com exercicio na escola isolada "General Osorlo"
'de Ribeirão Grande do Norte, distrito e murncipro
de Iaragué do Sul, de noventa (90) días, com ven

cimento integral.
Designar:

Octavio Dana; para na escola Muni
cipal de Ribeirão Grande do Norte distrito e muni
cipio de Iaraguzi do Sul, substitulr a professora So
fia P. Lenzi, enquanto durar a licença �con.:edida á
mesma, percebendo a gratificação marcada em leí,

Comunique-se
Ass) - Ten. Leonidas C. Herbster

Prefeito Municipal
Confere com o original, em 11-5-1946

José Pereira Lima
Secretario

A. A. Baependt
Boletim Semanal

)

-

Resoluções tomadas pelo Conselho Diretor em Ses-
são de 21 do corrente

Expediente - Dar entrada Bolerim Oficial de
15-5-46 da Liga Iolnvílense de Desportos e Oficio de
20 do corrente da Soco de Desp. Acarai.

Futebol - Para o jogo a realizar-se domingo
proximo vindouro, 'contra a S. D. Acaraí em seu

proprio gramado, a Direção Teenlee convoca todos
os seus amadores a comparecerem na sede do clu
be às 13 horas.

Tenis - Registar o relatorio apresentado pe
la Direção Técnica desta seção, referente os jogos
de duplas realizado no dia 19 do corrente, agrade
cer o sr. Tte. Leonidas C." Herbster pelo ofereci
mento da Estatueta Prefeifura Municipal, que foi dis
nureda entre os tenistas desta Associação e os do
Comandante Regis de Florianopolis e congratular-se
com a vitoria doe nossos atletas que souberam; com

galhardia defender as cores de seu clube.

[Iaraguä do \)uI, 22 de maio de 1946

.......................................................�...................................................................
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Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O 00 Adolf Herrn. Schultze
00 MARCENARIA EM GERAL

E�
� Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da

00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS.

00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos
00 de MobiliaS, especialmente para escritório.

� INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00
zz:::s Dormitarias, �OO00 Salas de Tantar
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00 Escritori os 00
00 Moveis rusticos e outros. 00

Diretor Médico do Hospital "São José" 00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA 00 Cadeiras 00
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,. 'i;;

00 Poltronas fixas e giratorias 00::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:;:::::::::::::::::::::::::::: 00 Mesinhas de centro e para radio 00.........................,. .

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

� E entre muitos outros. a �
zz:::s Caixa Registradora marca "RECORD" zz:::s

����������Il!l������w��� 00 Af�mada pela .sua etici�ncia, substitu 00
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VENDE-SE CAIXÕES VASIOS m
-

Il RUA RIO .R.CO, 96-;-:" TeLE';ONE, 73 �00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina
00
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"

III
II fi b (Sezões, Malárias, iii
;'- "., r"'s Impaludismo III

I � � Maleitas, Tremedeira i�
I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - ii

'-I "Cápsulas Antisezonicas Iiig Minancorar' u

ii . iii-------,-
i Em Todas as Boas Farmacias iii
iii É um produto_ dos Laboratorios MINANOORA ii
iii

.

- .Toinville - Sta. Catarina- iii�1;!iii!!I!=i!=ii!iii!!I;!ii!!ii!l!!!\!iii=ii=ii!iii!!i!�i!l!!!\!iii!!!!ii!!ii=il:1

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E. TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOS x-

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
\

SEGAS ROTATIVA PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

�I DE A L��·::�::::::x.-:..:::�:::�::
,\ :�
giliA M A R C A DOS BON S P R o D U TOS :111�1
c,�.- •.••.• '\..••_••: •••••• � -:)

ASSIDWDAR DE BAIDNILDA

S..tl_L R�FINADDO (para casinha)
MATA MO§WDA\.S

FABRICANTE: a111l18. Milla
Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul

A. J. Zimmermann
Secretario

G. A. Marquardt '\Presidente --------------------
•

,

Construtor'

Adão lIIaba
Comunico a quem lnteressar, que a par

tir de 1. de Junho, iniciarei novamente as

minhas atividades como CONSTRUTOR, ofe
recendo meus serviços como anteriormente.

Ieragué do Sul, 15 de maio 1946

ADÃO MABA

Constr. licenciado n. 6-17 L. diversos no perimetro urbano
Informações no escritorio do sr. Fr. Fischer

Rua Marechal Deodoro

PAG.3

'- ONDE

Canos galvanizados de 1/2" e 3/4"
Canos de chumbo de 3/4" - 1" - 1.1/4"
Cimento
Materiaes em geral p. construção
Banheiras de ferro esmaltado

Lavatorios diversos
Pias de ferro esmaltado

Water Closet
• Caixas de descarga

Sc�ulz & Cia. Ltda.
Rua Cei. Procopio Gomes, 99 -- Gaixa Poslai, 12

JARAGUÁ DO SUL

Dr. LUIZ DE SOUZ,&
...........................................................................................................................
...................................................................a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

...... " .

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

Um bom terreno com 20 mts. de frente e 70
mts, de fundo com boa casa, sito na Rua PROCO
PIO GOMES. Para mais informações. na

Tip. AVENIDA
Pois isso V. S. sempre consegue l-------------�------

na 'Casa. ERICQ BRUHNS·, .

IJARAGu1 DO SUL Roa C�1. Emilio Joordan, 82 No Sul do Estado I

__COMPRAREI MAIS BARATO 1

Fazendas •

ft
Chapéos --�

I Suspensórios
Sedas

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

ADVOGADO

ATENÇÃO!
----'.....

NOVA LOJA!

Perfumes • Etc., etc.

Chãos para casas

VENDEM-SE

A já conhecida firma CASAS BUERGER
LTOA., irá estabelecer dentro de poucos dlas,
nesta cidade, á Avenida Getulio Vargas, ao
lado da Cia Telefónica, uma filial' de seus

acreditados estabelecimentos.

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

Aguarde...!

Vende-se

[SCRITORIO AVENIDA
-

Adalberto Cardoso Fiedler
CONTABILIDADE - REPRESENTAÇOES - AGENCIAS

,
Caixa Postal, 21 - End. Telgr. AVENIDA

CRESCIUM A - SANTA CATARINA

Aceita representações. para Crescluma, bem
como para todo o sul do Estado. '

Dá referencias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Findado
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TELEFONE •• 19

- Diretor: ARTUR· MOLLER _

MUDAs
FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseires. Macieiras,
Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlías, Carne

lias, Coníferas, Palméiras, erc., etc.

PEÇAM CATALOGOS ILUSTRADO

LEOPOLDO SEIDEL - Corupä

I

Capela Santo Antonio
............................_....

RETORCIDA
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E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei -

passar o presente edital que
será publicado pela impren-

Artur Müller, Oficial do sa e em cartório onde será

Registro Civil do 1,° Distrito afixado durante 15 dias, Si
da Comarca Taragua do �ul. alguem souber de algum im
-Estado .de San� Catarina pedimento acuse-o para os

.

Brasil, fins legaes.
Faz saber que comparece- ARTUR MÜLLER Oficial

rarn no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
.atim de se habilitarem para

casai-se:

Edital ri. 2.052 de 20-5-46
Navino ôarler e Olanda

Prettl
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
sendo filho de lgnaclo
Satler e de Theresa Mu
rara ôatler.
Ela, brasileira, solteira,

doÍnestica e residente nes

te distrito, sendo filha de
Lourenzo Pretti e de Or
sola Pretti.

STlL CATARINA

"MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SfFILIS"·

É UMA DOIINÇ"" .R""vf.....""
MUITO PERICIOSA PAR"" A ptA

MiLIA IE PARA A RAÇA. COMO

UM .0101 AUXIUAR NO TRATA

MIi:NTO DhsE ClRAND.I'LACIELO

U •• ·0

Iß[jl;1111:(II81)íl;1!!
A siP"lu. .. APRESENTA SO.

INÚM_ P'ORM""S. TAl. COMO:

REUM""n.... "

IESCRÖptlJl.AS

II!SPINHAS

rrISTULAS

6Lc....
IICZItMAS

P"IERIDAS

.""RTRCMI

MANCHASGrande FESTIVAL
. DOMINGO, 2 de Junho

,
I

REALIZA�-SE-A' UM GRANDE FESTIVAL NO PATEO DO

GRUPO 'ESCOLAR
'+ � .......

- -- ._-� ,- - ""......,....
�

... - ,.-
- " ._.....-!. • 7"'":;' ii _

"DIVINA PROVIDENCIA"
EM BENEFICIO DO MESMO ESTABELECIMENTO

Constará de vados divertimentos publicos como:·

Tombola, Leilão, etc. - Churrasco,
Bebidas, Cafés, Doces, etc.

.

Pelo comparecimento de todos, muito agradece A COMISSÃO

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHIECIDO HÁ .1. ANOB 'cl

V____ _ TODA "ART ...

Sardelas "RIEGOL"

Cebolas novas

oleitece

Engenho

RAU

Lírrrlteicíe

Programa dos festejos do tradicional

padroeiro da Capela

·4 a 12 de Junho - Novenas, as 19 horas

15. de Junho - Santas Missas, as 7,30 e

.
as 9,30 horas

Depois das solenidades religiosas have

rá festa popular beneficiente, ,com tombole,
tiro ao alvo, leilão de prendas etc.

Churiascada, doces e caíé
A festa será abrilhantada por um Jazz Ioínvllense

.,

Convite
Por deliberação da Capela de Santo Anto

nio, são convidados todos os que se consi

deram membros desta Comunidade para ser

virem de festeiros no dia 15 de Junho de 1946.

lIA NOTICIA"
DE JOINVILLE

Vende-se diariamente na Tip. Avenida

r G. Rodolfo Fischer �
l.. @;EGl[JRO§ EJ'II1[ GERAL

lÃ.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 7,96 - Telefone, 53

I
a menina Eluiza Adelia ,

-

Reiner, filha"do sr. Leo-,

poldo Reiner, e o snr.

ANIVERSARIOS I Germano dos Santos,
Dia 27, CHio Nícolíní: p�ofessor em Rio da Luz;

dia 28 Adolfo Mahfud día 29 faz anos o snr.
, ,

Luiz �,Satler, industrial

em] Barra"do Rio;:Uerro.
====== Transcorreu hontem a

data natalicia do Snr.

A Casa Real, Lourenço Hang, digno '(.

corretor. da firma H.
Jordan S. A.

Locais
......................................

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

possue um grande
sortímento em arti

gos de couro:

CASAMENTOS

Ontem, na f;sala� das
audiencias foram�:cele

SACOLAS - CARTEIRAS - brados os casamentos

seguintes: Adão Witko
wski com a senhorita
Maria Franzner;, Alvino

(defronte o Cine Buhr) Klitzke com a senhorita

Hedwig Friedel, Hipoli
========= to Lorenceti com a se

. "MEDICAÇÃOAUXILIAR nhorita 'I'hereza Pedri,
NO TRATAMENTO DA filha, do casal' [Si-

,
-

SIFIUS" zíno- Pedri - Thereza
Scbmitz Pedri; Eugenio
Gascho com a seiihoríta
Regina Peng, filha do
casal Miguel Peng - Ana

Peng.. José Paula, Perei- -

ra com a senhorita Frí
da de Souza; Gotlieb
Schumacher com a se

nhorita Amanda Horn

burg e Conrado
-

Eggert,
com a senhorita Ilka

Lehmert, filha do casal
Willi Lehmert - Helena
Verch Lehmert.

CINTAS, etc.

Violenta· BAIXA
,

I

dos preços das m�.rcadorias da CASA TOBIAS, até 31-6-46

. Rua Presidente Epitacio Pessoa - 652 - JARAGUÃ DO SUL
FRACOS E AN�MICOS I

NATURALISAÇÔES
TITULOS DECLARATÓ�IOS

S O C IE DA DES A NON I MAS

CONTRATOS DE QUALQUER ESPECIE \

A COMERCIAL LTDA._

T_IIII

VINHO CREOSO'rADO
"SILVEIRA"

-

SUB-AGENTES DA . COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAitGl" SEGUROS EM GERAL

To....-

R••fri.cI..
BronQult••
E.crofufo••
Convll.sc.�..

VINHO CREOSOTADO

-É UM ....RADOR DE SAÚOIt.

............................I I i ..

,,�\)�o VIReI:>,) �DA ��i\�
(�WETZEL ·INDUSTRIAL
JOINVILLE

(Marca Registrada)

Virgem Especialidade
JJ«J)ínfnBe

I�
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


