
Pelo
Estado

o municipio tem uma

divida de sangue para
com os seus valorosos
"pracinhas" e conta com

o auxilio de todos para
salda-la. Havemos de

erigir em uma das prin
cipais praças da nossa

cidade um marco que
relembre eternamente o

feito e os nomes dos que
lutaram pela vitoria das
Nações Unidas.

O snr, Dr. Lucio Cor
rea, digno Secretario da

Segurança Publica, bai
xou uma portaria proi
bindo os comicios do Par.
tido Comunista em todo
o Estado.

-0-

A Comissão de Preços
de Florianopolis declarou
sem efeito a majoração
de preços feita depois de
15 de fevereiro deste ano.

A 'mesma comissão au

tuou as firmas Hardr e

Schroeder, por venderem

manteiga por preço su

perior ao que foi estabe
lecido, ficando elas su

jeitas a prisão de 15 dies
a 4 mezes e multa de
2.000 a 100.000 cruzeiros.
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Produção
agricola Como jà tivemos opor- aquela chefiada pelo As citações ein ordem

tunidade 'de noticiar, os sargento Scheibel e esta do dia, condecorações e

expedicionarios do mu- pelo sr. José Pasqualini. elogios recebidos diziam

Muito se fala em au- zona rural é para ame-
nicipio ofereceram do- Depois da suculenta bem alto do civismo e

mento da produção agri- drontar os moradores e
mingo ultimo, no campo churrascada, regada por do ardor patriotico dos

cola, que é, aliás, um lhes trazer insegurança,
da A. A. Baependi, �ma um saboroso chop, Iez filhos do municipio, de

ímpererlvo do momento roubando-lhes a paz que churras?ada as a�torIda- uso da, palavra, em no- vendo servir como um

cruciante em que vive o precisam pera dedicarem- des:. amlg�s e dlret�;es me dos seus camaradas exemplo para a nossa

mundo e cujos reflexos se com entusiasmo a pro- I
do �orrelO do Povo. de luta na Italia o sar- mocidade. /

tão' acentuadamente re- fissão que abraçaram e
FOI �ma _festa de con- gento Haroldo Schneí

percutem no Bresil. da qual depende em ui. �;ater�llsaç�o en�re os der, que agradeceu tudo

O governo Federai ape- timo caso, não passar- pracm�as, autoridades, quanto as autoridades e

Ia pera .os agricultores no mos fome.' povo. e Imprensa. povo lhes tinha tributa-

sentido de incrementarem Pensem os
. governen-

Mals de uma .centena do, mas queria, ainda

.a lavoura pera que pos- res nessa derrocada ese-
de pessoas reumo-se no por delegação de seus

samos jugular a crise ali- gurem o carro ante� que
local, cO,?lparecendo um.a companheiros, externar

menrar que ameaça de ele tombe de uma vês no d�lega.çao dos exp�dI- especialmente a gratí-
fome as populações das abismo

cronanos de Corupa e dão que tinham para com

cidades; os governos es-

.

I, JUSTO
tambem das autoridades, o

.

"Correio do Povo",

taduals pedem a mesma
amigo numero um dos

cousa, comprometendo-se
expedicionarios e que

a auxiliar tecnica e ma- Ministério da Guerra
cheio de patriotismo,sem·

rerialrnente com-o forne- . pre encabeçou esses mo-

cimento de maquinismos 16R. CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO vimentos de estima..

e sementes aos lavrado- E O I T A L
Referiu-se depois o A festa correu até al-

res.
orador aos seus cama- tas horas da tarde, re-

Isso tudo dizem os ior- De ordem do sr. chefe da 16a. Circunscricão radas mortos na Italía, lembrando os expedícío-

nais, mas praticamente, de Recrutamento, para conhecimento dos ínteres- Gumercindo da Silva, narios as passagens da

nada se tem feito. Os agri .. sados, torno público o seguinte radiograma do Antonio Carlos Ferreira, vida e da luta na Itália.

cultores continuam a Iu- exmo. sr..comandante da êa. RegiãoMilitar: "Con- João Zapella e Harry Nessa festa ficou esta

tar com todas as faltas forme prevê nova Lei Serviço Militar' a ser de- Hadlich, cujos nomes belecido pelas autorída

provenientes da escacez cretada brevemente, serão convocados para íncor- eles traziam gravados des e representantes de

no mercado dos urensí- poração em partes iguais, no próximo ano de 1947 no coração. todas as classes sociais

ltos .e ferramentas, ou pe- as cl�s_ses ,de vinte. e um e vinte anos. Nesf?a� Agradecendo a home- alí presentes, ser íorma-

110 exagero dos preços con�lÇoes. � convemente seja feita propaganda nagern falou o nosso di':' da uma comissão para

que são vendidos. serviço militar nesse sentido fim aplicação porta- retor, sr. Artur Müller, angariar íundos para a

Emquanto se registam ria 9.166, de 22-4-1946". muito especialmente no ereção do marco come-

il�elo_s, nomeiam-ae .co_- ,_ '.

São at seguJ_nte.s_ a�.�lsP9siçõe,s da portaria que se referira o orador morativo dos nossos he-

mlsso�s, _

orgamsam-se ac��a refe�Ida que se acfíã' publicada no Díärío" sob�e..,e�ta folha." .

-.
noís. -.

. .

assocraçoes de classe Oíícíal de 2.'1-4-1946 e que interessam aos alistados' . HIStoNoU como daquí

com quem não tem o in- Art. 17 - Haverá duas épocas de inspeçã� p�rtiram :ç3:ntando c�n- Esperamos assim, já
teresse no assunto, ou de saude: çoes patríotícas 54 Jo-I no proximo numero di-

f?zem-se relatorios e pra- a) a primeira, geral, na sede dos munícípíos; vens, como atuaram no zer algo a respeito des-

tíces de burocracia, a b) a segunda, complementar, para os refra� campo de batalha, vol- sa patrlotica campanha

\pro�ução vai diminuindo. táríos e os incapacitados temporáriamente nos
tando m?it?s feridos e que estamos certos terá

Am.da ha pouco lemos pontos de concentração, segundo instruções dos q�atr? la fIc�ral!l no ce- o apoio de toda a popu-

num Jornal de Blumeneu comandantes de Região Militar. .

míterío de Pístoía. lação.

que uma d�s. �aiores flr-
.
§ 2'..: - Terão .precedencía par� �. inspeção

�,

mas em letleinlos e mes- os cidadãos deslocados dos seus dístrítos de re-

mo. fornecedora. do leite side�eia e já apresentados sobre os residentes""" G R d If F'
. �

a Cidade, queria vender na sede dos mumcipios. I
r·· 0'0 o íscher 1

suas instalações porque Art. 20 - Todo brasileiro que, no ano civil l §E<l5ltURO§ E� GERAL �não mais era rendavel completar 21 anos de idade, deve apresentar-se' �Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. 53

aquele n�goci.o pela falta po� co�ta própria, na 1a
.. época de inspeção d�

da materte prima - o leite, saude ílxada nesta portaria, na sede do munící-

Queria ela aumentar pio de residencia, afim-de ser inspecionado de

o preço do leite ao pro- saúde, para efeito de convocação posterior
dutor pare estimular a

'. Art. 58 - A inspeção de saúde de primeira
produção, mas que, com época realizar-se-á na seguinte data:

a.quela medida, aumenta- Nas 3R. e 5R. Regiões Militares, de 1°. de [u-
na tambem pare o con- nho a 31 de Julho. .

_ sumidor. .'
Art. 40 - A inspeção de saúde complemen-

.

0 povo grirou e nada tar realizar-se-á na segunda. data:

fe!to. Como o negocio Nas 3R. e 5a. Regiões Militares, de 2 a 15 de
nao compensa por -dirni- janeiro. Ja foi apresentado ao I -x-

nuição, de vulto, vende-se Florianopolis, 21 de maio de 1946. plenario o projeto da Está sendo construida

a , instalação. JOÃO PERMINIO DOS SANTOS _ 20. tenente- Constituição a ser vo- uma usina elétrica em

Ha por ai uma infinida- chefe da -3R. 'secção. tado.. .

Macabú, Estado do Rio,
de de pequenas industrias

Traz dIversas InOVa- para abastecer esse mu-

agro-pecuarias que lutam ções com relação as an- nicipio e outros de Mi-

contra o mesmo mal e CO'nil-nuam. os
teriores, entre as quais nas, que é uma das maio-

vão a caminho do mes-
a participação dos em- res do paJs.

mo fim, se não houver pregados .nos lucros, a A represa conserva 70 d'

quem compreenda essa desaslr proibição dos "truts", milhões de metros cubi- me. ICO.
, -

situação e praticamente �S comparecimento dos mi- cos de agua e um túnel
E q�e o homem e tao

procure sanar. por medi- niS'tros para prestar in- em rpcha, tem 5.515 me pareCl�o com.o "h�ehrer",
da eficaz, o flagelo. formações ao congresso, tros de extenção. que ate a ClcatrI� tem.

Nos municipios agrico,. A Rede Viação Pa· ros. Não fosse a. estabilidade funcional, -x-
Nasceu !la AustrIa,. no

las, os prefeitos devem raná Sta. Oatarina rampa teria sido re. i�den�s�ção por despe- A policia de Posadas,
mesmo dIa e ano. TIn�a

compreender que, a vida .

d l' I-stad d.
.

_

dlda Injusta, e. creaçã.o Argentina, viu-se:a pou-
um passaporte alemao

da comuna é destinôdõ e parece que VaI e ma g o um os.�alO do cargo de vlce-presl- co em apuros para re-
de 1934 � chama-se

deve ser orientada para o
a peior. r�s desastre� Ja re· dente da Republica. solver sobre um SOSib

Johan Wetzler.

fim que é a base da sua
.

Não ha dia que g�stados, pOlS os va: Oa�cula-se que a dis- de Hitler, que ali apare-
-x-

economia.. não registe um de- gaos, repletos de pas- cuss�o levará entre 60 a ceu vindo do Paraguay
Ante hontern, na Cons-

Mas, os pre!eltos, com

I
sen c a r rilhamento, sageiros, ficaram en.

90 dIas. para fazer tratamento fituinte, o deputado Bar-

raras exepçoes, fazem
se d

...

.

t d
reto Pinto, do PTB ata-

muita politica, como se o
n O O VIaJar nos cos a os ao barran- cou violentamente a snr,

municipio vivesse disso e
seus trens um gran· co. Houve diversos

Genera! Gois Monteiro,

pensando que o povo po- de risco de vida. feridos levemente. MUD AS, Ministro da Guerra, nu-

de tambem comer politi- Dia 27, entre Jara- No dia seguinte, FRUTIFER.\S E ORNAMENTAIS
ma serie de discursos

ca qua-do a fome lhe '

N
contra os ministro� .

.

'.
" gua e ereu Ramos dois vagãos de car- Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros Macieiras

bater a porta. tOlnba t' d j b
.

b' R'"
, Logo depois, quando o

O erro não é de hoje ram qua ro car ga esencarrilhavam' CI otl�a eiras,. etc. - oseiras, DahIias, Came- deputado saiu para fora

Ja vem dos 15 anos de ros d? expresso, sen" ali perto e o mixto
lias, Comferas, Palmeiras, etc., etc. do recinto, dois irmãos

ditadura. Os administra- do dOIS -de passagei. bombava perto de PEÇAM CATALOGOS ILUSTRADO do General deram-lhe

dores, quando sahem a ros e dois bagagei. AraquarL
LEOPOLDO SEIDEL - Corupá uns safanões, o que escan

dalisou toda a casa.

fi festa dosExpediaionarios

Loc;ais
......................................
....................................

-BEBES - O lar feliz
do casal Dr. Ary Pereira
Oliveira, foi enriquecido
com o nascimento de um

menino.
- Tambem está em

festas o casal Dr. Priamo
Ferreira do Amaral e ôtl
va com o nascimento de
seu primogeniio.

ANIVERSARIOS

Dia,26 o sr, Ricardo
Koch . e o sr. José Gene
roso Felisbíno junior.

Amanhã faz enos a se

nhorita Irene Voigt; no

dia 1 o jovem Mario Mah
fud operoso auxiliar da
flrrna- ßreithaupr '& Cia. e

o sr. Wigando Erzinger;'
no dia 2 fazem anos a'
senhora Wanda Nicoluzzí
esposa do snr. Venanci�
Nicoluzzi, chefe das ofici
nas onde é impresso o

"Correio do Povo". O
jovem Lourival Soares,
atualmente residindo em

Brusque. Tambem o gran
de esportista' João Luiz
Airoso, residindo atual
mente' em Mafra, e o mo

ço lngo Klírzke."

Noticias

Max Thieme
Em Corupé, onde resi

dia, e de cujo distríto era

píonelró, faleceu anre-hon
tem, as 22 horas, o snr.

;

Max Thieme .

O extinto contava 72
anos delidade, sendo pes
soa gré:'lnqemente estima
da e tendo exercido ali
diversos cargos pubHcos.
A' familia apresenta

mos nossos pezames.

Notas-e
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(Sezões, Malárias, iii", Impaludismo' __
Maleitas, Tremedeira IIIim - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

liiii, "Oapsulas Antisezonicas II
MEUXIR DE NOGUEIRA" III ,M inancora" ii

---------------------------.- ���Q�. '-I'," '"""I�I'V_DE_ DI TODA PARTE.

·Grande
DOMINGO, 2' de Junho

REALIZAR-SE-A' UM GRANDE FESTIVAL NO PATEO DO

GRUPO, ESCOLAR
"DIVINA PROVIDENCIA'"

EM BENEFIOIO DO MESMO ESTABELECIMENTO,

.

Constará de vados divertimentos publíces como:

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

I

, \

Pelo comparecimento de todos, muito agradece A COMISSÃO

COURA caSPA,
QUEDA DOS CA- \

BELOS E gntAls

AfECÇÕES DO

�3URO CABELUDO.
T_ÓN(éO;$.:Ap'_�ÄR,
P'OR E_!(CHÜlCIA

PARA FERiDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
CCC'[!RAS,
FRIEIRAS,
EsprNHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGlJRL

r®!@@Y@)®Y@)@Y@@!@®Y@@Y@)®Y@®Y@)®Y®®Y@)@r@)�
� Tosse, Asma, Bronquite, 'Rouquidão, Resfriados e �� TODAS AS 1II0ILEST:Il:AS DO ßPßlUlHO RfSPIRHIÓRm �I . Encontram alivio 'imediato cor:n '�f uso do

�(@ I "n c' O 'Dl P a I' a v
:

e 1 @
� . P�ilôtíll d� Oogieo P�loll!nl� �
� o PEITORAHL lVllAU[§ CONHECIDO NO BRA\_§IL �@ .

.

@i\@@;.®@}.@@}.@@j@@j@@).®®;@@}.@@)..@@).@®;@®;@@}í

/

§AL REFIN&DDO (para cosinha)
,

nATA nO§�A§
-

FÃBRICANTE: a�I!!18. IIEIE."MEDICAÇÃO AUXILIAR .

S'NO TRATAMENTO DA I
Rua D ..Pedro II N. 69 - Jaraguá do ul

SIFILIS" 1.....------------1--.

"MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"

--------.,

t UMA DOJrNÇA .RAVI__
MUITO P'lERIGOIIA PARA A ...A
MiLIA IE PARA A RACA. COMO
UM .OM AUXIUAR NO TR"_TA
MDITO .� GRANDl: !'LAGELO

u •• o

III f]1i11]I:ltldl]; 1;1!1
A .r"'IU. .. APRESENTA .0.
INÚM__MAS. TAl. COMO:

Rll:UMATl....
IESCRÓP1.II.A8
EllPINHAa

...ISTULAII
ÚLCIlftM
IlCZItMM

II'II:ItIDAa

.ARTROII

MANCHAa

,

1I1!=l!=!!=!!=l!=!!=i!=!��!!=;
�Febres

OINTAS, etc.

\

'------------------------------------

__COMPRAREI MAIS BARATO__

,.,
Fazendas Suspensórios

Sedas

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
. preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JßRßGU4
M\!in\ é).� M\!t8\���J��!.�

LivrosNovos
(Edições Globo)

FIGURINOS NOVOS
Vende-se na Tip. Avenida

Chapéos
, Perfumes Etc., etc.

FRACOS Ê AMê:MICOS I

Tom_I
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

To....

��_, ,ReIFrl.c:Io.
It....o '"

I

:�:.sl Bronauite.
IU:�::.I. Elcrofulo,.

, , '"
..... 1 ".

�":': . .J (Q:<v"lescenç..
VJ �'d-10 ·CP.EOSOTADO

•

e � p,,- ,:;r:-!"lA.{)OR 0'1€ !'iAÚO�.' : __ ..- ""'J'm__

Chãos para casas

VENDEM-SE

diversos no perimetro urbano
Informações no escritorio do sr. Fr. Fischer

Rua Marechal Deodoro
�

�I==IDEAL F·=���, �
•••••••

�-:;.•••••*••.

�,_"....,...".,-..,-.,-..,-.�� ........��:?fi;,��···�·�·�·�·�····�··�·�····�·�·�·�···;·�·;:·�·�·�··�·�·:;1��1c.:..:.:.:.:.:: ',' '�.:.;.:.:.:,:.:.' '.' '.' '.�.:.:.:;.:; ..:;::.;. '..:;.' '.' '.' •.-:)

A§§U�AR DE BAUNILHA

I Clin:r!e�!�í!UiU!Ó�!�:r�!aDla
I Professor Catedratico de l;Iiologia do lostittuto de Educação .de Florianópolis

Ex-Chefe lIlos serviços cllnicos e cirurgicos da especialidade no

I
Hospital de Caridade de Florianópolis.

, Assistente do professor David Sonson, no Rio de Janeiro.
;;:x-Interno por, concurso, do Asslstencla Público do Ri� de Janeiro

.

formado pela faculdade de Medicina da

I
Universidade do Rio de Janeiro

I BL U ME NAU STA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A pedidos Espor.tes

C@�1UlIffi2l �2l IRC§ll§[ClIDd2l AaaraixBaependi
por ºuinta F�rino

Dia 9-4-46
557 - Andréas Pinter - bras. requer transf. irnp.

de um terreno com a area de 118.500 mt2. idem
-"Tereis estrada sim, mas cada 560 _ Calíxtro Maffezzolli - bras. requer baixa

um terá de dar alguns dias de tra-
imp. de um caminhãosinho. idem

balho e ajudar com uns cóbres".- 561 _ Leopoldo lttner _ bras. requer transf. imp,
Momentos depois, quando o Chefe e o seu de um terreno com a area de 57.490 mt2. idem

cabo municipal já estão ausentes, os
'

colônos co- 562 - Carlos ßublitz - bras. requer transf, imp.
mentam entre sí : de um terreno com a area de 995.500 mt2 idem

-"Pagamos impostos o ano inteiro! e agora 555 . José Werzko-> bras. requer transf. imp.
ainda temos de fazer os nossos próprios cami- de um terreno com a erea de 80.8.39 mt2. idem
nhos! Pr'a isso não era preciso tanta ceremô- 564 . Frederico Wackerhagen - bras. requer
nia! Bastava mandar o recado!" -

.

transf, imp. de um terreno com a area de 155.850.
Isso é o mesmo como si alguem dissésse no mt2. idem

Correio: 565 - Erich Hornburg - bras. requer transf. imp.
..::__ "O sêlo eu vendo mas o snr. terá de ar- de um terreno com erea de 12.500 mt2.· idem.

ranjar condução para a carta".-
. .

566 - Erich Hornburg - bras. requer tr?nsf.
Gargalhadas contendo dôr e revólta vibra- irnp. de um terreno com a area de 2.500 mt2. Idem

ramo no ar açoitando aquilo que o paraquédas 567 - Bertholdo Panstein - oras. requer transf
vinha trazendo. ... I irnp. de uma bicicleta, idem

568 - João Karsten - bras. requer transf. imp.
de um terreno com a area de 12.160 mtã. idem

569 - Antonio Klein - bras. requer .rrensf. imp.
PRO- lançado !ntendencia Corupá, s. generos alimenticios

por ter vendido a Frederico Herrnarm. idem
570 - Ewaldo Kuehl • bras. requer licença pera

mandar fazer um canal para atravessar agua sufl
ciente para movimentar.•uma pequena Industrla em

sua propriedade. idem - _

571 - José Link - bras. 'requer transf. imp. de
um terreno com area de 20 000 mt2. idem

572 - João ôinfronio Maia - bras. requer transf.
irnp, de um terreno com area de 701·.082 mt2. idem

573 - Carlos Langkammer - bras. requer rransf,
imp. de uma casa. idem

575 - Freymundo Germer - bras. requer transf.
imp. de de um terreno com a area de 600 mt2. idem

576 - Alfredo A. E. Frankowiek - bras. requer
transf. imp. de um [rerreno com area de 149.500
mt2. idem

.

577 - Norberto Frankowleck - bras.' requer
.

transf. irnp, de um terreno com area de 42.900 mt2
Idem

I578 - Leopoldo Kupas - bras. requer transf.
imp. de um terreno com a area de 5.000 mt2. idem

579 - Porfirio M. Ramos - bras. requer trtlOsf.
imp. de um terreno com area de 594 mt2. idem

580 - Porflro M. Ramos - bras. requer transf
imp. de ·um terreno com a area de 705 mt2. idem

Secretaria Municipal de Jaraguá do Sul, em 15 de
abril de 1946

Pagar, Apanhar e

. Trabalhar...
O contribuinte, em toda a parte, sabe que

entre as inumeras obrigações que lhe compete
perante o Estado, em épocas cértas, está a de

.

pagar pontualmente os seus impostos. Pontual
mente porque si o não faz, até no último dia do
prazo, então vae ter de pagar o devido com mais
uma multazinha Ide 20%. Si nem assim o fizer
então a coisa torna-sse mais séria pois, como é
sabido, "cae no executivo" e (áí, áí, meu Deus!)
é impôsto multa e custas judiciaes que, tudo jun
to, dá uma porção de dinheiro.

No nosso municipio, nêsse particular, não
existe diferença dos demais. E tal qual descre-
vemos. .

Uma coisa, porém, é exquisita e, por isso
mesmo, duvidamos que Igual em qualquer outro.

Queremos nos referir a cértos processos que
estão sendo usados atualmente para cem os co
lônos que "precisam ser bem tratados por con-
veniencia eleitoral" . . .

I

Assentada a melhoría de uma determínada
estrada: inicialmente, na írente, vae o já céle
bre funcionário municipal.,

Vae, canta, canta e canta.
Diz que o Chefe é bonzinho; que êle nunca

botou ninguem na cadeia injustamente; nunca per
seguiu quem quer seja; que aquêle negócio de
depredar túmulos é tão mentirôso quanto aquela
história da surra de borracha em dois prêsos po
liticos, ao tempo das ditaduras nacional e mu-

nicipal.
-

Assim, bem avaselinado o ambiente, é mar-

cado o dia para. a Grande Visita do Chefe.
I

Efetivamente, na data fixada,
.

envergando o

seu káki de gólinha espórte, aparece Ele, a Gran
de Figura, seguido do seu paisano e bolachudo

1 ajudante de ordens,
. /

Meio receioso, meio timido, (a conciencia
vem descendo num paraquédas I) ,Êle fala! em

quanto rala o ajudante fecha os ólhos e fica em .

extase. Dá a impressão de que foi lá fóra fazer
o possível para que a terra não chutasse com

muita fôrça a carga que o paraquedas vem tra
zendo.

Terminada a convérsa ficam os colõnos sa

bendo da dura realidade:
\

-x-x-x-

JARAGUAENSES !
,

A NOSSA TERRA TEM ELEMENTOS
PRIOS PARA GOVERNAL-A!

.

NEGAR ISSO É DIMINUIR-NOS!
UM DAQUI, PARA ISTO AQUI!

Perdeu-se
Domingo a noite uma roda completa de au

tomovel, com peneu, carnera e aro, medida
21X450. Pede-se a quem achou entregar para
Lothar Sonnenhohl, mediante boa gratificação.

..

Tivemos domingo uma linda tarde esportiva,
não somente porque a naruresa contribulsse pare
isso, mas tarrrbern o jogo e a educação esportiva
dos jogadores pera ela contribuíram .

Quando todos esperavam que haveria "tempo
quente", quando se defrontam os dois maiores qua
dros de futebol do municipio, constatamos que tudo
correu como deveria, Isto é. num amblentes de ca

maradagem que esperamos continue pera a elevação
do esporte bretão.

Os quadros formaram da seguinte forme.
i

.

A. A. BAEPENDI
\

ôllvelra, Lucindo, Frutuoso, Nunes, ßelock,
Mario, Antonio, Lourenço, Amadeu, Batista, Manoel

(Patricio ).
S. D. ACARAI

Arno, Níquinho, Krause, Maba, Glrolla, ôthal,
Justino, Ioãosinho, Amandos, (Victor), Ary) e Elpidio.

O jogo esteve equilibrado, cabendo a vitoria

por 2 a O ao Acarai, que soube melhor aproveitar
as oportunidades pera furar a rede do seu velho

competidor.
A partlda foi referida pelo senher Elias Smeh_a,

do D. Pedro, de Corupá, que teve uma atuaçäo
muita boa, pois é um esportista na verdadeira acep
ção da palavra,

Fizeram a preliminar ,os quadros secundarios
do Acarai e Baependi, saindo vencedor o deste, pe
la elevada contagem de � a 2.

A direção do Clube Aimoré, de acordo com os

estatutos internos, convida a todos ,os associados
pera comparecerem a Assembleia Geral que se rea

lizará em sua sede social, no dia 5 de junho (terça
feira) ás 20 horas, com o fim de ser elegida a nove

diretoria.
O secretario
F. C. Ior,
I

I?Jrefent1U1Jra JMI1U1JlllncnID21li dIe
JJaraaua do §1U1li .�

Reqllerimentos Despachados

José Pereira Lima
. Secretario

Capela Santo ·Antonio
--======--

RETORCIDA

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 .

Churrascada, doces e caíé
A. festa seré abrilhantada por um Jazz

Convite
Por deliberação da Capela de Santo Anto

nio, são convidados todos os que se consl
deram membros desta Comunidade para _ ser

virem de festeiros no dia 15 de Junho de 1946.
.

--------------------------,----------------

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOBA
Vermifuga suave e de pronto

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

ME o n. 1, 2, ') e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e, poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
• MINANCORA para o seu tilhinho.

E: um produto dos Laboratórios Minancora
.

,

_. J O I N V I L L E

I.

l--' \} G�' r �

não � ßI!l!I!UilrÍO �
!::!5=!!l!!!!!!i_!!!IEi!==I!ii!!I!!!1iiij!i!!!1!!=!!!!5!!!!!!!!1 j� Porque v, S. vai se preocupar com costu-

reira, para fazer o seu casaco, para o frio
que se está aproximal]do?.. Quando a

�AJ�A. SONIS lhe pode fornecer estes

ja confeccionados! ... I; QUE CASACOS '.'

talhados na ulríme moda e em 'pura lã . . .

V. S. encontrará: casacos curtos, trels quar- .

tos e compridos, no que he de melhor e por
preços exepcionais. Lá mesmo v. S. encon

trará, corres de lã pera casacos e talheurs,
assim como rambem uma grande variedade
de fios de lã em cores belíssirnes, lenços de
seda pera cabeça em cores líndlsslrnes e

tantas outras novidades que não é

possivel
enumerar.

rr::::lsA
\�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SONIS

(proprietarla FRANCISCA BUCH)

.JJARA\GUÁ,DO SUL

Bicicletas. • •
novas, marca "PHILLIPS"

de lama mundial
COM CUBO TORPEDO

Preço: Cr$ 1.500,00

·Lolhilr �Dnnl!nhDhl
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• Notas Locais •
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•

Registo Civil. No. registo

I Iagelskl; Augusto Valen-
civil, foram inscritos os tim, f. de João Manfrink "

nascimentos de Arduino, Lisete, r. de ferminiano São convidados os senhores acionistas para ser. de Leocrecio Alexandre; Catarina; Iuvelíno, f. de reunirem em Assembleia Geral, np dia 4 de Junho�Anita, r. de Walter Dumke; Eugenio Mathedi; Dirce, r. proximo, as 15 horas, nos salões do Teatro CarlosRenate, r. de Leopoldo de Francisco Alves Pe- Gomes, a Rua 15 de Novembro, nesta cidade, peraBorchardt; Pedro, f. de reira; Regina Maria, f. de tratarem de assuntos de ínteresse geral concernentesLeopoldo Gorges; Anto- Faustino Dernarchi, a organização da Sociedade.nio Norival, ,r. de Bernar- - No mesmo cartorio
. dina de Souza; JOSé Celio, foram inscritos os obi tos Blumenau, 23 de maio de 1946
.

f. de : Emílio Ropelato; de Amalia Fehr Eiseie, Os FundadoresRenato f. de Caetano Ri- de 75 anos de idade ca- ·Oswaldo Moelmannbeiro; Augusto, f. de João sada com Eduard Eiseie; Americo Siamm

Edital N. 2035 de 25-5-46.
Antonio Teodoro de

Miranda e Maria da Luz
Bastos.
Ele, brasileiro, soltei

ro. operaria, domicilia-
do e residente em Joín-������������.���.���������������� vil�, sendo filnod�Teo'
doro Francisco de Mi
randa e de Ussicina Al-
ves de Oliveira.

'

Ela, brasileira, soltei
ra, doméstica, domicilia
da e residente neste dis
trito, sendo filha de Bel
miro Nunes Bastos e de
Caetana Silveira.

bolhar

Hasse e de Helena Has- CLINICA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA DO

AMINseEla, brasileira, selteí- DR. SADAL LA
ra, lavradora, domícílía-:
da e residente neste dis
trito, sendo filha de AI�
berto Jung e de Helena

.�------ Brotzke Jung.
_ .Joinville _D [O I QT n r I "I,l Edital N. 2034 de 24_5.46·I�ii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiin Iü O U lJ V Julio Küster e Hilda

Seil. I"A NOTICIA".Ele, bras.neiro, �o�t�i-
ro, o-perarlO" domícílía- .

do e residente neste dís
tríto, sendo filho de Gui
lherme Küster e de Ber
tha Mathias Küster.

.

Ela, brasileira, soltei
ra, doméstica, domicilia
da e residente neste dis
trito, sendo filha de Her
mann SeI e de Guilher
mina Goede.

"-Banco do Vale do,Itajai S.A.
Em organisação

residente em Rio Molha,
Antonio Norival de Souza,
de 4 dias de idade, f. de
Quiliano de Souza; Edila
Raasch, 2 rnezes de idade,
filha de Ricardo Raasch.

,

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

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casai-se:

Edital N. J033 de 23'-5-46.
Augusto Hasse e Olga

Jung.
Eie, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e
residente neste distrito,
sendo filho de Hermano

baratissimos

Edital N. 2036 de 25-5-46.
Conrado Pinter e Irma

Häring.
Ele, brasileiro, soltei

ro, operaria, domiciliado
e resideãte neste distrito,
sendo filho de Ambros
sio Pinter e de Helena
Leier Pinter.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e
residente neste distrito,
sendo filha de Guilherme

50nnenhohl
BIJA MAR�JCDAL DEODO:RO, §4 "'EI TELa 6

JARAGUA DO SUL -.- SANTA CATA.RINA

FERRAGENS

BICICLETAS

PEÇAS E ACESSORIÚS
RADIOS {tipo 1946)
RADIOLAS

MATERIAL ELÉTRICO
APARELHOS ELÉTRICOS

TECIDOS EM· GERAL
ROUPAS FEITAS

(completo sortimento)
CHAPÉOS (dasmelhores marcas)
CAMAS PATENTES
COLCHÖES

1
.

COBERTORES DE LÃ afr.tJgo
__ ACOLCHOADOS mo
rdl.i;

Artigos bons - Preços\

N A 'T U R A L I S A ç Ö E S
TITULOS DECLARATÓRIOS

SOCIEDADES ANONIMAS
CONTRATOS DE QUALQUER ESPECIE

A COMERCIAL LTDA......... ,
..

SUB-AGENTES DA, COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAJGA" . SEGUROS EM GERAL
•

Violenta BAIXA
dos preços das mercadorias da. CASA TOBIAS, até 31-6-46

Rua Presidente Epitacio Pessoa - 652 - JARAGUA DO SUL'

Ja abriu a

[illil HUl!rgl!r
em Iaragué.
Chapeus, Fazendas, Roupas Fel- -

tas, Armarinhos,' e Miudezas
em geral.
Variado Sortlrnento!
Preços convidativos!

Avenida Getulio Vargas - Ao lado da Com
panhia .

Telefonica .

Façam uma visita!

I ·

Dr. Waldamiro MazurechaD
e_sa 81 1.'1>1

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica

.

geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

.' Raios Intra-vermelhos e azuis.

CONJUNTO ne APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS
BSTADOS OB SANTA CATARINA B PARANÁ

«RUA GBRONYMO COBLHO, 42» (ANTIGO 1;I0TE� WBIS

HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2·4

DE JOINVILLE

Vende-se diariamente na Tip. Avenida

M::e�:=::'�
"[RUlEIRO" I

III Elegancia, distinção e bom gosto V. e. ,I'encontrará só nos afamados MOVEIS
ESTOFADOS CRUZEluO.

I 'Poltronas para radio - Divãs - Tape. r

tes - Passadeiras, tudo V. S. encontra-

.

rà á Rua Marechal Deodoro da .

�.. Fonseca, 319. - Fone 22

_:::=:=====0::=:::======_

Häring e de Anna sioi
berg Häring.
Edital N. 2037 de 27-5-46
Cópia do edital, rece

bido do Oficial do Regis-
tro Civil de Guaramirim. E para que chegue ao co-

Henrique Jacob ê Ma- nhecimento de todos, mandei
ria Schmidt. passar o presente edital' que
Ele, brasileiro, solteiro, será publicado pela impren

lavrador, domiciliado e sa e em cartório onde será
residente neste distrito, afixado dui ante I 5 dias, Si
sendo filho de Albelto alguem souber de algum im
Jacobi e de Augusta pedimento acuse-o para OS
Eichtedt Jacobi. tins legaes. ..

.

Ela brasileira, solteira':':ARTUR MULLER OticiaI

domestica, domiciliada e
residente em Guarami
rim, sendo filha de Car
los Schmidt e de Augus
ta Rubin Schmidt.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

'CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DdENÇAS DA PÉLE .

Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocant�rio

Raios Ultra Violetas e Infra 'Vermelhos

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital' "São José"

ATENDE CHAMADOS A QU ALQUER HORA
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