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s brasi-
sob oleiras
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grandemente
comando 'do

rç

quando desfilaram
Costa.

foram aclamadas
General Zenobio da

"

uma condenação' do duce.

Apresenta Mussolíní como
uma criatura despresível e
estúpida, vã, arogante, in
vejosa de Hitler, mas tam

bém completamente sub
.servíente e fascinada pe-
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lo fuehrer. A falta de es
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o desmedido cinismo de

--iiiiiiiiiiiiiiii=iiiiiiii======;;;i;;;;;;;======iiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiii_íiiiiiiiiiii��jiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiíiiiíiii';_iiiiiiiiii_�iiiiiiiiiiiiiiii��'��'� Mussolini, seu despreso
,.. - pelos assuntos econôrní-

ITALIANA"O D·'
· cos, pela arte, pela mo-

,'. . ,

.' I.a. r Io
narquía e, acima de tudo,
pelo povo italiano, são
claramente demonstrados.

Vitorio Emanuel,' que es- Gaspert será o 1". presl- "O povo italiano",
n

diz

teve no poder 59 anos, dente da nove republica, Clano' citando o duce, "é

arrastando sua parría a pois o seu partido - De- cl como uma leviana que

tres guerras. mocrara Cristão, - teve '-' prefere o companheiro vl-

maioria sobre os demais. 'iiJ torioso", E mals : "a raça
italiana é uma raça de

CO'nde Ciano' co�dei��â��ia opinião de

I

,"

Cíano a respeito ,de seus

compatriotas é assim ma

nifestada: "Palhaços, trá-

Washington - S)H. -, (\ 'Estado Summer Welles. gícos palhaços!"
mars sensacional htstórla A pena causticante do E sõbre o conde Cla-

secreta. de que r�c�nte- ex-ministro do Exterior' no, ôurnner Welles expres

m�nte tIveram. notrcla?� italiano põe a nú a cor- sa seu longo e ludlose
lelto:es amerr,�a�o� eera rupção do regime facista. ponto de viste. ':Galej:)z-:
contida �o "DI�rr<? do Pretextando lisonjeira ad- zo Clano", escreve ele,
Con�,e Clano , publicado miração por seu sogro, "foi a criatura de seu

.

pela .poubledayand Com- Benito Mussolini, que es- ternpo, e o tempo em que

O Snr. General Gois em que se achava asso- interesses nartídaríos. pany , de Nova Y<?rk, que tava a par da existencia ele viveu é dos piores que

M teí f I
l' obteve o rnanuscnro ho-

jon erro, a ando a im- berbado de tantas outras Em todo o caso, estão do diário, as ànotações a humanidade conheceu

prensa logo apósa memo.' dificuldades". abertas as comportas, Iogräflco de Edda Mussó- de Ciano são na verdade .durante muitos -séculos".

ravel sessão da assem-
. Perguntando sôbre o mas, não sei onde irão lini, viuva de Ciano, me

bleia constituinte onde que achava da forma de desaguar as torrentes.
' diante elevada quenria. O

foi aprovada I a moção como se distinguiram as -x-
diàrio foi editado por High O· - TR IGO

apresentada pelo snr. fôrças .políticas na vota- Diz um telegrama da Gibson,' ex-embaixador .

Otavio Mangabeira, dís- ção da moção, respon- Agencia Nacional, que
dos Estados Unidss na =============

se em resumo-o seguinte. deu: "Aplauso ou repro- o senador Nereu Ramos Belgica e no Brasil, ren-

"Não ha duvida que vação da atitude das conversando com os ior-
do a introdução sido es- Dizem por ai que não

penhora �uito ás forças forças armadas em 29 nalisras pediu aque des-
crlta pelo ex-secretario de ha trigo, mas o fato ver-

II armadas. Penso ainda de Outubro reveste-se mlntissem a noficia veícu- dadeiro é que pagando o

..9
que esse documento faz de inegavei ímportancía lada sobre qualquer rno- preço do cambio negro

justiça a um movimeoto .política.,mais politica do vímenro
, de desconflança atual e combatem os que aparece de todo lado.

em que a responsabílí- que partidaria. Não se contrà o senador Melo I espalham os erros e-mal
:.-, Alnda -''esta'- semana 'o

dade exclusiva coube ás deve esquecer que se Viana. Disse o lider da sabem que nessa união comercio de Iaragué po

forças, armadas e do trata do julgamento de maioria:- "Não hà so- dos catolicos está a die abarrotàr-se do pre

qual elas sairam isentas uma acontecimento in- bre isto a menor verdade maior barreira que eles cioso cereal vindo em ce

de qualquer macula, de corporado a historia da pois tal assunto jamais devem vencer, porque minhões do Rio Grande

Interesses subalternos ou Nação". foi lembrado' por quem este é o baluarte em que do Sul. I'

de ambição mesquinha, Em seguida. lhe foi quer que seja. O senador se irão quebrar todas as Não foí um nem dois ôe ha trigo para ven

dando ao mundo um es- perguntado sí a demo- Melo Viana foi e conti- maleficas investidas. Dai veículos, foram cerca de der ao preço do cambio

petaculo honroso pare a cracia brasileira teve nua sendo merecedor de a tatica dos adversarios: 10 que aqui aportaram negro tambern o deve ha

nossa cult.u�a politica e algo a perder ou a ga- nossa Inteira solidaríeda- confundir e misturar pa- traneportende e venden- ver para o tabelado.

um, magnítíco 'exemplo nhar nos últimos emba-. de é nem poderia ser de ra dividir-nos e entra- do trigo. Ê so dar uma batida

de compreenção dos de- tes, respondendo: "Na outra forma, pois não se quecer-nos". O preço. .. Ah o pre- nos grandes açarnbarca-

veres civicos e despren- minha oponião as difini- trata apenas de um corre- Depois de outras con- ço é de amargar. Regula, dores e tudo. aparecerá.

dim�nto a serviço da ções que estã� imergin- ligionario mas de um ho- siderações declara: "A

Patría. do das pugnas em apre- mem que. vem conduzin- igreja hão visa mandos O operariado dificuldades do proletarte-

Ja tenho contado al- ço e nas novas circuns- do com habilidade os tra- nem comandos nesta vi- C
do para estirtlUlar a revo-

guns episodios dessa pa- tancias suscitadas são billhos da Constituínte da, mas sim a união de eo omunismo lução social. Os ope:-à-

gina d o h' tA' b f' á I d d d f'lh I I Rio, - A.N. - Não hà a rios, que realmente de-

e n ssa IS orla ene lCas . evo ução de tornan o-se merece or e seus 1 os pe os aços frontarn as maiores difi--'

contemporanea, mas tal- nosso processo de rede- simpatias gerais", espirituias em uma só menor dúvida de que os

vez. �em todos sàibam o mocratização e confio. x-
,

fé e moral cristã. comunistas sairam desmo� culdades, querem a paz

que .fiCOU devendo a Na- que delas sairá vitorio- O Supremo 'fribunal Quado o govêrno das. ralizados na última greve domés.tica para seus lares,

·ç�o. ás suas instituições s� a democracia, si os Eleitoral designou o dia almas para orientar, a
frustada· da Light. Eles a �efae:tep!fa d:li���taçP��,e�

mIlItares, por' lhe ter lederes de responsabili- 1'. de julho para ter ini- sociedade humana esta- propuseram e por assim

poupado .os. horrores da dade. se dispuzerem a cio em' todo o país a qua- belece preceitos e Jéis dizer, forçaram a inter- pela educação dos filhos.-

i
. rupção do trabalho que Assim, os trabalhado-,

guerra ÚIVI, numa hora defender os seus· puros lificação eleitoral. ou emprega meios ener-
. se verificou nQ madruga- res devem compreender,

-x- giCOS; a quem então se
d d '1' 'b ,-I" M se J'à não compreenderam,

Luiz Carlos Prestes e arrogará o direito de a o u tImo sa a�. as

Getulio Vargas tiveram critica-la si assim pro-
tão aberante era a sua que Os comunistas não

uma longa conferencia cedem as mais insigni- atitude, dizendo-se ou zelam pela sua sorte;

politica, assistida tam- ficantes coletividades de querendo inculcar-se ad- querem apenas aprovei

bem pelo sor. Yedo Fiu- homens? Não lhe assiste vogados dos trabalhado- tar-se deles para chegar

za, o candidato do P. C. por acaso a sagrada li- res, que êstes não se dei- ao poder.

a presidencia na ultima berdade de propalar as
xaram embair pelo engo-

eleição. verdades reveladas por
do e foram cederido ao

-x- Deus, quando os impios bom senso e ao seu pró-

D. Jaime Camara, ar- blasfemam e caluniam? prio interesse, que não é

cebisbo do ,Rio de Ja- Si os intolerantes acu-
o interesse do Partido

neiro 'dirigiu a sua 5a• sam não é por desejo Comunista, o qual busca

carta Pastoral aos bra-' de amordaça-la? Quem apenas apreveitar-se das

sileiros. mais intolerante que o

Depois de falar na anticlerical?»
união de todos os bra- -x-

sileiros declaroú 'que. su- Continuam a registrar-
blime é a aspiração dos se grandes conflitos na

filhos da Igreja. Quap- Italia por causa da exila
tas vantagens decorrem ção do rei HUrflberto.
desse ideal cristão vi- Em Napoles, Roma,.Pi
vido e tra6uzido por za e outras cidades os

nossos atos e habitbs. monarquistas atacaram
São eles bem compre- quarteis e postos poliei
endidos pelos que nos ais. havendo grande .nu
estimam e os' que a rea- mero de mortos e feridos.
lizam em si proprios e,

.

-x-

em torrto de si, bem as Hoje serão acesos pe-
almejam ,e aconselham Ia primeira vês os altos
aos que refletem sobre fornos da Cia. Siderurgi
a gravidade do momento ca Nacional, em Volta Re-

,REPUBLICA
O final da consulta ao

povo italiano foi desfavo
revel ao trono" 'e, nesta

hora, ja deve ter sido pro
,clamada a Republica Ire-
liana.

.

Terminou assim 'o rei
nâdo da casa de ôavoía,
que tave como ultimo rno.

narca o rei Humberto que
governou apenas 27 dias,
substitulndo o seu pai,

Nolas e Nolicias

O referendum de do
mingo ultimo deu, em nu

meros redondos, 10 mi
lhões de votos para a mo

narquia e 12 milhões Ia
voraveis a republica.
Provarelmente Alcide de

Toda a casa· real' se
guio pera o exilio, fixan
do residencia no Egito,
onde jà se encontra Vito
rio Emanuel, ou em Por

tugal.

entre 170 a 270 cruzeíros
e saco, conforme a pro
cura na praça .

,

Como poderá um cida
dão que ganha 500' ou
600- eruzeiroa. por. IDeS.

comprar trigo a 6 cruzei

ros, carne a 7 e 8, feijão,
arroz e tudo o maís por
preços exrorstvos?

ADte a Foice da Morte
(Especial para ° "Correio do POJO".)

(Versificação de urna história' de Montei_
ro Lobat�, intitulada: "A MOHTE E O

I LENHADOR".)

Na verdade, o proleta
riado é Ullla força. Mas,
sendo embora um& força,
ou porque o seja, não

pode voltaNle cQntra o

Brasil, contra a familia,
contra a segurança na

cional, acompanhando
donda.

" ,em seu designio os co-
O ato tera .a presença munistas. Sua força é

das altas autorIdades. construtora e precisã,

Continuam
x

�s denun- portanto, acima de tudo,
por-se a serviço do pró

cias contra o contraban- prio proletariado, plei-
do para o Uruguay e

�-
teando-Ihe, salários com

gentina. pativel com a vida cara,
Agora, em inquerr o, escolas, estabelecimen

acaba detser apurado q e tos de assistencia, ali":
foram para. ali '�xportad s mentos para a boca e

se.m _a deVIda hcenç�, um pará o espirito de seus
mllhao e duzeutos mIl me- filhos. Nada disso lhe
tros de fazendas de alj!ro- oferecem os comunistas,
dão.,. que pregam e almejam
E

.

nos aqUI andamos, a desordem.
quasI de tanga, ..

I

Gemia ao peso duma enorme carg�
Um velho lenhador, pobre coitado!!
Ao sol terrível de verão suado'
L d"

'

argan o o peso diz em voz amarga:

':- Sou infeliz, é grande a minha carga .. ,

E triste o meu viver... é malfadado .....
E de suor e lágrimas, molhado
Mais triste ainda, sua dôr alarg.a;

,,_ Vem �orte! Vem buscar minha carcassa .....
E a morte veio ... uma caveira ... o enlace:
,,_Tú me chamaste! Eu vim, agora és meu t

..

Ante foic,e mortal estremeceu:
"-Chamei-te prá p-Ô,ô-res ... (e de mãos

A
. [ postas)

Este feixe de lenha em minhas cos,tas t .••

São Francisco do Sul, 2 de Junho de 1946.
ANTÔNIO DOMINONI.
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Pois isso V. S. sempre consegue

-----

na Casa. ERICO BRUHNS,
q::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::,p I Aviso I JARAGUÁ DO SUL R�a CtlJ. Emílio Jonrd3D, 62

ii BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATADINAS/A. !! Os abaixo-assinados,

g
.

·Fundado em 23 de fevereIro de 1935 ii por este meio proíbem a

�l I
CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 H entrada em seus terrenos

li DEPUDENCIAS EM: . RBSBRVAS CR$ 4.000.000,00 11 de qualquer pessoa com

ii Araranguá J' d S I ii pretexto de fazer caçadas,

ii Blumenarr AGENCIA: aragua o. u ii tirar cipós, etc.. não se

g Brusque Rua CeI. EmiIio Iourdan, 115 g responsabilizando pelo que
ii Caçador, ii
i! Canoiahas

End. Telegrafico "INCa" 1: heuver em de�acordo com
ii Concortíía

Caixa Postal, 10 - Telefone, 73 ii o presente evrso. I

H Cresciuma
.

MATRIZ: ITAIAÍ ii Rio Molha, 5'6-1946.
ii Curitiba • I!! J

-

K
.

i
..
! Curitibanos

Faz todas as operações bancarias no raiz. como cobranças. descontos. i.i. oao. anzler ôenlor
empreslimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. M L b k

H Florianopolis passes. etc•• aceitando documentos e valores em custodia, mediante H ano o as y

!! Gaspar
taxas modícos, !! 3x1

ii Ibirama Abone em CICorrentes os seguintes juros: ii
11 Indaial

I A Disposição, sern avlso, corn retiradas livres !!
:: Ituporanga I'

. 201
' ::

g jaraguá do Sul pare qua quer írnportancte ° ii

ii joaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres H
ii joinville de Cr$ 1.000,00

.

3°i. ii

11 t:���a Depositos Populares, com .1iJ?i,te; de c-s 50�000,60
ii Mafra dep. iniciais. a partir de Cr$ 20,00

ii Orleans . e subsequentes a p. de Cr$ 5,09 4%
ii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%

ii P�rto Uniã<? Prazo Fixo de 6 meses 5%
ii RIO de janeiro C I' d 20 di 5 1/2°/
ii Rio Negrinho om VISO e 1 las /0

H Rio do Sul 'Prazo Fixo de 12 meses 6%
g S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados seIV-estralmente

!� i'alóaquim A 'econom ia é a base da prosperidade
ii Tijucas .' De:gosite as suas economias no

!! Tubarão Banco lndustri« e Comercio c/e Santa Catárina SJA.
ii . Urussanga HORARIO: Das 9,39 ás 11,39· e das 14 ás 15 horas
ii Videira Aos sábados das 9 às 11 horas

ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1
Preícnura JMIllilIDlncll]p)21li die

JJar2lgllilá dl((}) §llill
ReqlJerimentos Despachados

NATURALISAÇ ÕES
TITULOS DECLARATÓRIOS

SOCIEDADES ANONIMAS

CONTRATOS DE QUALQUER ESPECIE

A COMEHc::IAL LT.DA.
-

SUB-AGENTES DA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAIGA" SEGUROS EM GERAL

ONDE
•

COMPRAREI MAIS BARATO__

fazendas �
Chapéos .....-�

Suspensórios

Sedas

Perfumes • Etc., etc.
..

Ao Comercio· e In�ustria
Declaração de Empregados

.

- Lei 2/3
Termina em 30 do corrente o prâzo para a

apresentação á Repartição 'competente do Minis

teríe do Trabalho da declaração de empregados,
mesmo no caso de não manter empregados, sob;

pena de multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 1.0000,00.

Iníormacões no Eserítorío de F. FISCHER
-

Rua Marechal Deodoro, 204

NUNCR EXISTI.U IGURL

P�RA FERIDAS,
ECZEMAS,

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESP-INHAS, ETC.

LivrosNovos
(Edições Globo)

Vende-se na Tip. Avenida

����w�ww�w®w�ww����ww
Vende":se faço público, que se acha 'em meu cerrorlo pa-

2::6::S2::6::S���2':a:í2:a:S2:;:6.:S��®���2:a:S�2Z:S2Z:S�2:a:S2Z:S
ra ser protestada por falta de pagamento uma nora

00 00 Um terreno,' sito a rua Benjamin Constam s-n. prornissorta no valor de Cr$ 1 000,00 (um mil cru-

00 Adolt Herrn. Schultze 00 com area de 10.250 mt2. zeiros) emitida por Reinaldo Soares a favor de Jo-

00 MAH,CENARIA EM GERAL 00 A tratar com o proprietario sé Ersching.
" , ,

00
� 10x1 f.' frederico Moeller E como o devedor reside fora d& sede desta

�
2:a:S Comarca, pelo presente o intimo pera no prazo de

� Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da. m ' três dies pagar ou dar as razões porque não o faz,

2:a:S CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 2:a:S .

ficando desde Ià notificado do protesro si não o

11 Mante'm um estoque permanente de todos os tipos �
IIA NOTICIl\."

, fizer"
Jaraguá do Sul, 4 de Junho de 1946.

00 de MobiliaS, especialmente para escritorio. m DE JOINVILLE MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO

00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00, Vende-se diariamente na Tip. Avenida Tabelião
'

I DOs��:'à�'I,nt'"
. I. 1111=:;:=='='='=='=====1111-00 Cópas. .

• 00 =U

I MOVEIS AVULSO::��:S rusticos e outros. I,· rp� Pr, 1VPr, N ][ A ]R s 1[ JE N «'It;
00 Cadeiras

. 00 ii ii PROPRIETARIO
!,i:
A

00 Poltrot?-as fixas e giratorias 00 iiO ii
00 Mesinhas de c.entro e para radio � ii ii

Rua Marechal Deodoro; N. 158 ii

R'
�

E entre murtos outros. a � ii i1'
Caixa Registradora marca "RECORD" � !!

S
11

u I

Af�mada pela sua eticiencia, substitu 00 ii !1.
.

ii S
IOdo as Caixas Registradoras de 00 ii ii Secção de lavagem, Deposito de Lubriii-!! ii

.

elevado custo.-----_,_-- 00 li • ii
ii

T
ii

Y.ENDE-SE CAIXOES VASIOS II ·iiT It canles, Combnstível e Accessorios, ii
E 'I!

�
RUA RI? BRA';'_', 9M - TELEPONE, 7il.·1 II.o!! Lubd!iC::::;rt::r�: dp:e!:leriaS iiNil

00
Jaraguo' do �ul Sto. Catarina

00 11 U l� l�
oooooooooooooooooo��oo�oooooooooooooooo I i.�::::::::::::::�} i.�::::::::::::::�}

[íllí1 BUl!rgl!r·
em Iaragué. ",
Chapéus, fazendas, Roupas fei
tas, Armarinhos, e Miudezas
em geral.
Variado Sortimento!

Preços convidativos!
Avenida Getulio Vargas - Ao lado da Com
panhia Telefonlee.

Façam uma visitai

Habite-se pera sI casa recem-consrruida, idem ..

-514- Max Fiedler, bras. requer Alvará 'de Ha

blre-se p, sua casa n. 83-81, idem .

.
362- José A. Passarlno, bras. .quer Vistoria

e Hablre-se p. sua casa recem-construíde, idem.

363- Bauer & Schulze, firma brasileira, requer
Vistoria e Habire-se do predio de s. fabrica, idem.

405- Edmundo ôpterrer, bras. requer Alvará de
Habíte-se p. alugar uma casa, idem.

410- Waldemar Rebella, bras. requer Alvará de
Hablte-se p. ocupar sua casa, idem.

419- Germano Pavanello, bras. requer Alvará
de Habíte-se para alugar parte de s. casa, idem.

471 - Alfredo Maser, bras. requer Alvará de
Habíte-se p. alugar s, casa, idem.

500--Honoràto Tornelin, bras. requer lic. para re

tirar letreiro de sua casa, idem.
517 - Erico Koch, bras. requer Alvará de Ha

bíre-se p. alugar uma parte de sua casa, 134. idem.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 14 de maio de 1946.•

Dia 135-46
330- Pedro Deolindo ,de Azevedo, bras. requer

.elvaré de Hablre-se, pera ocupar s. casa recem-corn

prada, sito a rua Domingos R. da Nova. Como re

quer.
316-João Planischeck, bras., requer Vistoria e

Ja abriu a

José Pereira Lima
Secretario

I' Edital de .Protesto

fc'��-���"�=�'�p=;;;"l
H Rua MI. Deodoro N. 136 H
!! Telefone N' 39 - C. Postal, 19 !!

II �:��:��:'�;�: II
ii DI:r:S:O:':�EL II
II A R T U R M O L LEK ii
II pa���E;:d�i li
�.�:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�}

•

;

.

J

I

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

Rua Presidente Epitacio Pesso� - 652 - JARAGUÁ DO SUL

Boletim Semanal n. 8-46

terventores federais, nos Estados, governadores de A. A. BaependíTerritórios. da União: '

.

,

"Julgando de interesse para '-a defesa nacional
as atividades desenvolvidas pelo . Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica, na órbita de sua especia
lidade, peço proporcionar ao referido Instituto todas
as facilidades para que passa realizar a missão de Resoluções Tomadas pelo Conselho Diretor

que està incumbido. Cordiais saudações". . em sessão de 3-6-46.

Dor sua vez, o Ministro da Justiça, Sr. Carlos Expediente: - Não houve. �

Luz, enviou, àquelas autoridades, o telegrama que
Reuniões Semanais: - Avísa-se que as reu-

abaixo vai transcrito:
niões semanais do Conselho Diretor, terão dara-

Por deliberação da Canela de Santo Auto- vante I'DI'CI'O as 18 <to ho a
t'. "Corni co a Vossa. Excelência que, do Sr. Minis-

,u r s.

nio, são convidados todos os que se consí- tro da Guerra, acabo de receber o seguinte relegra- Outro.sim, . a�isa-se que a proxima reunião'

d�ram membr�s desta Comunidade pera ser- ma, em 15 do correnre : ''Tendo em vista o inferes- que �everIa �ealIzar-:.se como �e costume seg.un- ..
virem de festeiros no dia 15 de Junho de 1946.

- do Ieíra realizar se a terça Ieíra a hor
se da defesa nacional nos trabalho')' confiados " ao .'

- -

-, a aCIma,

I �·____ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstíce, tomo menClonad�.. . .

,

I a liberdade de solicitar da distinto colega a sua in- . Fut�bol. - Para o Jogo a realizar-se do-

tervenção junto aos Interventores e Governadores pa- mmgo día 9 do corrente, contra a S. D. Acarai,

NaCl·onal ra que áquele Instituto sejam conferidos, por tais au-
no campo deste clube, ..soli.cita-se o compareci

toridades, o apoio e os meios de que necessita no
mento �os 3:madores do pnmeiro e segundo quadro.

cumprimento de sua missão, em face da seguránça GI,n�stIca: - Le,:a:se ao conhecimento dos

e defesa do país". Transmitindo-lhe o pedido cons- �n.r�. SO?IOS que as atívidades desta secção terão'

tente do telegrama acima, pemíto-me encarecer pe- mI�Io dIa. 11 do fluente, e serão realizadas no

ranre Vossa Excelência o Interesse que, para o peis, salao �uhr. "

representam os trabalhos do Instituto Brasileiro de �mgue-PoDgue: - A sede SOCIal do clube

Geografia e Estatlstica, ao qual devemos prestar
estara abe�ta para os. amadores deste esporie,

toda assistencia e colaboração passiveis, no sentido das te�ç3; a� se.stas Ielras.
. .

de facilitar a realização de suas altas finalidades. Bíblíotéca : - Deram entrada na bíblíoteca

Ag-radecerei, pois, as recomendações que, nesse sen-
do club�, os quaes estão a disp.osição dos sacias

tido, Vossa Excelencia faça às autoridades subordi- os se�umtes volumes: O Fe�relro da Abadia, de

nadas a esse governo." autorI3;_ de. Ponson du Ferraíl - As Duas Maes -

de Emíl Bichenbaurg - 1. e 2. volume: Vinte anos

Depois, de Alexandre Dumas.
Jaraguá do Sul, 5 de junho de 1946

A. J. ZiMMERMANN G. MARQUARDT
1. Secretario Presídénte

-

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 relíglosas have-

ra festa popular beneficiente com tombolá

ti�o ao alvo, leilão de prendds etc.
'

Churrascada, doces e caíê
A festa seré abrilhantada pelo Iazz Floresta

Convite

\' I

A Defesa
e os serviços do IBGE

Rua Marechal Deodoro da- Fonseca;* 183 Bicicletas·....
novas, marca"PHIL IPS"

de lama mundial
COM CUBO TORPEDO

Preço: Cr$ 1.500,00

Lolhüf �Dnn�íthDhl

Tendo em vi;ta a importancia dos levantamen
tos e inquéritos a cargo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica, no que se refere à defesa e

segurança do país, transmitiu o Ministro da Guerra
general Góis Monteiro, o seguinte telegrama, aos in:

OO�OOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOO�OOOOOOOOOO

IE Ir n te s t @ Lc s s llID12l IDl n

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
,

lOMBRIGUEIRA MINANCOPA
Verrnitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Pn?teja a s.aúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará rnuitas doenças e poupará dinheiro em

temedios
.

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto des Laboratorios Minancora

- JO}NVILLE

O DREFEITO MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL, RESOEVE:
CONCDER EXONEßAfjlo: ---------------------------------------�

De acôrdo com o art. 92 § la. letra a, do

_
Decreto-lei n", 700 de 28 de Outubro de
1942, ';,

FE:R BABIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

.

SEGAS ROTATIVA PARA ARADOS
, ,I. _ �":. � lo r----- .� .�

I.

, -'-'.A João c_!3ai}.on,t, ocupante-do, cargo de Auxiliai'
Técnico padrão K, do Quadro-Unico do Municipio.

Comunique-se
Ten. Leônidas C Herbster

J A R A G U Á

Dref. Municipal OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOO�OO

No Sul do Estado

fSCRITORIO AVENID�
Adalberto Cardoso Fiedler

-CONTABILIDADE - REPRESENTAÇÖES - AGENCIAS
Caixa Postal, 21 -. End Telgr. AVENIDA

C RESCIUM A SANTA CATARINA

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

s

\ Dá reíerencias

A Casa Real,bolhar 50nnenhohl
) ß!JA M.A\RE�DAL DEO�ORO� §4I:' aEi TELe �

,

' ,

JARAGUA DO SUL -. -. SANTA CATARINA

possue um grande
sortimento em artí

. gos de couro:

SACOLAS -CARTEIRAS-

CINTAS, etc.

(defronte o Cine Buhr)
__,.--.-.�.....,.�.._.._.
._.._,._...---..._.._.._.�......

FERRAGENS, ,

BICICLETAS

PEÇAS E ACÉSSORIOS
RADIOS (tipo 1946)
RADIOLAS

. t •

MATERIAL ELÉTRICO
APARELHOS ELÉTRICOS

TECIDOS EM GERAL

ROUPAS FEITAS

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

-j
.

COBERTORES' .DE LÃ artigo

ACOLCHOADOS
fino

Artigos bens - Preços baratíssímus

. - c:::aIIIZ Ci =c.:II
:e

� .... -
c:::a = ....

= .

..... lCt
c.:I>
c.:>

.

......

liii;.ä;

CONCERTOS DE .CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO. -

,

Ofiaina Illeccnlcc
Geral

H. KELBERT
_,---

•

PEÇAS E ACESSaRIaS, I

APAR'ELHAMENTO MODERNO -

HABE IS PROFISSIONAIS -

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

-

- .Jaraguá do Sul -
PREÇOS MODICas -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DOí POVOI Fundado
1919

- Serviço Militar
Classes de 1926 e 1·92:7

Inspeção de saúde
De acordo com as ins

truções do exmo. snr. Ge
neral Comandante da 5a.
Regíão Militar, foram de
signadas as datas seguin
tes pera inspeção de saú
de nas sédes dos muníci-

Rua Marechá/ Floriano, Peixoto 60 pios, das classes de i 926
Em frente ao "Bar Ha�na�k" e 1927•.

.
15 a 30 de Junho. Caça

dor, Videira, Indaial, No
va Trento, JARAGUÀ
D_O SUL, Serra Alta, Rio
do Sul e Laguna.

2 a 15 de Julho. Mafra,
'"

Curitibanos, Oarnpös No
vos, Blumenau, Tijucas,
lraiaí, Campo Alegre, Ibí-,
rama e Imarui.

'

17 a 31 de Julho. Itaíopo
lls, Lages, Ioaçabe, Gas- ,

par, Biguaçú, Camboriú,
Ioinville, São Francisco,
Rodeio e Iaguaruna,

12 a 13 de Agosto. Canoi
nhas, São Ioaquim, Con
cordla, ßrusque, Palhoça,
Porto Bello, Araquari,
Timbó, Bom Retiro e Xa
peco.

•
- -
• Notas, Locais

CAIXA POSTAL, 19

TELEFONE •. '"

A direção do C:ube Aimoré, celebra loanina
mente no dia 22 deste, às 21 horas, a posse da no
va diretoria, composta dos seguintes elementos.

Presidente de Honra: Waldemar Grubba;
Presidente: Ten. Leonidas Cabral Herbster; Vtce-pre
sidenre: Seme Mattar; Oradores: Dr. Priarrio do Ama
ral e Silva e Dr. Waldemiro Mazurechen; Comissão
Fiscal: Euzebio Nunes, Joaquim Piazera e Heinz
Z<;Ihler.

Convida todos os seclos e exmas. faml
lies, para comparecerem as cerimonias de estilo que
serão substancladas por uma "NOITADA JOANI ....
NA", cheia de musico, fogos; fogueira e também de
guloseimas apropriadas.

qx1
O secretario •

f. Cardoso lor.'

- Diretor: ARTUR MOLLER

..._.c==-----A----w...

�
" .. �v.-.�--..--

Moveis Estofados

•
- -
• FARMACIA
"SCHULZ"

,

"[KUZ[IRD"
. :11 Elegancíe, distinção e bom gosto' V. "S.

encontrará só nos afamados MOVEIS
n ESTOfADOS CRUZEluO.

I

I Poltronas para radio - Divãs -: Tape
tes - Passodetres, tudo V. S. encontra-

L'
á Rua Marechal Deodoro da

�Fonseca, 319. - Fone 22

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

,

Ajudancia do Fomento Animai.. A data de amanhã re-
•
Pelo que estamos infor- gista o natalício do snr.
mados Ieraguä voltará a Clécio M. Espezirn, fun- JARAGUA DO SUL
ter a - Aludaneta de Fo- cionário do Banco Nacio-,

'mento Animal e Vegetal, nal do Comércio desta
devendo chefia-Ia o Dr. cidade. Recentemente instalada Com
Aguinaldo de Souza, aru-

Visitas. Acompanhad o de produtos medicinais, perfuma-almerite em Lages.. e que .

t
..

td Sua exma. esposa, acha- nas, e c., naCIOnaIS e ex ran·ja resi iu entre nós de- U

senpenhando o mesmo
se em Iaraguà o snr. João geiras encontra-se a disposi-

cargo. Nico�áo Jorge, d? alto c?- .ção do distinto, publico, apre·
Correl'o'do Povo. Devido as

mem? de FI�rI�nopohs, sentando 's e r viço critério-
que vieram assistir o ba- p' ,; .

Festas do Esplrlto Santo, tlsado de seu' netinho so e r ,e ç o s MOdlCOS.
este jornal não circulará Francisco Pereira Oliveí-
,na proxima quinta-feira. ra, filho do casal Julieta-

Aniversarios. Hoje dia 9.
Dr. Ary Pereira Oliveira.

Marta ôarler, filha do sr. Casamentos. Foram cele
Luiz ôatler; Hontem fez brados hontern, . na sala
anos o sr, Ney Franco, das audlencies, os cesa
digno escrivão do Juizo mentos seguintes: Evila- •

de Direito desta comarca sio Pinheiro com a se
e destacado elemento da nhorita Elsa Gretter, filha
sociedade jaraguaense. do snr. Francisco Gretter

(- ...,Ainda hoje festejam se- e dona Ema Gretter; do G' R d If FO '",
us aníversaríos o sr, Os- snr. Venrelinos Klein com

• O O O 1Seller
car Nagel e seu filho a senhoríra Adelia ôche- §EGUR.O® E� GERAL

.• J
Osmar Nagel. winskí: do sr. Antonio

Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. 53�,Dia 7 a senhorita Neo- Prim com a senhorira [o
sl, filha do casal Odíla- sepha Luçoli e do snr.
Eutírnio Vieira. I Lauro Germano OUo
Tambem dia 8 registou Harbs, cornerciario nesta

o natalicio do sr, Fran- praça, com a
.

senhoríra
cisco Fischer Junior, ha- Ignez Lesernenn filha da
bil contabilista nesta, ci- exma. viuva Catharina
dade. Lessmann.

.

f a r ma
·

Ainda fizeram anos hon.
.
C I a

tem a snra. Una Schnei
der e senhbríra Irrngard
Voigt e o sr. Irineu Pe
ters.
Hoje passa a data na

talicia da professora se
nhorita Alzira Píccoli; e

das exrnas. senhoras Ali
ce Mopteiro, esposa Ido
snr. Evarísro Monteiro e
Wanda Kramer consorte -De ordem do sr. Pre
do sr. Bernardo Kramer. feiro Municipal torno pu-
Dia 11 fazem anos-a

blico que' durante o mês
exma. senhora Valeria ßa-: de Junho arrecada-se na

talha, esposa do Dr. AI:.. Tesouraria da Prefeitura
varo Batalha competente Municipal de Jaraguá do
clinico e diretor. do Hos- Sul e na Intendencia de

plral São José; do snr, Corupá, o Imposto TER-

Augusto Schmidt, chefe da RITORIAL.
- ,

filial da firma Jordan nes-
Não satisfazendo o pa-

ta cidade; Waldyr Funke, gamento no referido mês, A COMPANHIA QUE,.PROPORCIONAEMENTE
Clemente Baratto e dona ficará o contribuinte sujei- MAIORES QUANTIAS PAGA

Maria Tomazelli, consor-
to á multa de 20% s'obre .-----------'--.--'.....;,-----••

te do snr. Inacio Toma- o imposto no primeiro COMBINAÇÕES SORTEADAS
zell i. mês, sendo então feita a

Dia 12. regista o ani- cobrança judicialmente.
versario do' snr. Walter Tesouraria da Prefeitu

Gosch, industrial e dite- ra Municipal de Jaraguá
tor da fabrica de calçados do Sul, 5 de Junho de
G h <:;! A 1946,osc LI. .

Na mesma dat.a faz
anos a senhora ÄLirea
Müller,Grubba, esposa do
sr. Bernardo Grubba Jnr.

\ .

IlllEEm=!i=ii=ii=ii=m�ii=ii=!i=ii=i=ii=iiii
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. (Sezões, Malárias, iii
: ..

1-� res Impaludismo III

I \ií.J '

, MaleÜas, Tremedeira i�
m - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I

.

iii "Càpsulas Antisezonieas ii
iii Minaneora" m
iii . 'ir
'iii ,

Em Todas as Boas Farmacias i
iii É um produto dos Laboratorios, MINANC0RA m
iii '-;- .Toinville - ��a._ Catariua- iii
;;;,i!E!liUEE!�n!!!ai!=!;!!!i!!!!!:!==:!=!E!!!!i=i=i!=!:=!

Telefone, 46
•

I

Entre os produtos medi-
cinais encontram-se remé
dios pata FÉBRE, VER
MENS, TONIOOS, XARO
PES, das melhores prece
dencias e pelos
,

melhores preços.

@f@) @!@) @!@) ®Y@) I "MEDICAÇÃOAUXIUÄRCure seus males e poupe' NO TRATAMENTO DA
seu bom dinheiro com- SIFIUS"

_ prando na

"SILVEIRA"

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

Dr. LU.IZ DE SOUZ.&
•

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

Residencia :' Benjamim Constallt, 136 - Tel. 12
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem.
VINHO CREOSOTADO

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

lE1\ll]21illl1l (Ü) §21b21(Q) ,(Marca Registrada)

Virgem Especialidade·
�a (llAo WETZEt llNJThlU§lIlllAl =>

•

JIolllillvllHe
••11 �.MII!lV. E BIIIIII'I••• II•••".'

Prefeitura MlI
. nieipal de

JaraguádoSul
IE�nt21� ,

de ROBERTO !tI. HORST
To....
Re.fri.d••a que dispõe de maior

sortímenlo na praça e ofe
rece <seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA
rn\! IB'\ êf� rn\! it:\\�
��J� \21�\8I

Bronauit••
E.crofulo,.

COillv.lescenç.,
VINHO CREOSO:rADO

, SJ>.ßÃ? ylRCtA-,
. '.

ESPECIALIDADE

fE UM GERADOR DE SAÚOe!_
...,_...,._.___ .._�-

PRUDENCIA
........................1-

� APITALISAÇÃO
�� l31a��, l3100'.:�m

PLANO "A"
AMORTIUçAo DE MAIO

XXGNDUMFD
DE 1946

F. VOSGERAU
R C Mj D U V

MFCj
V E Uj I T 'Ij

Tesoureiro
Toõos os titulo!; contemplados serão

LIQUIDADOS IMEDUTAMENTE____:_ -...::\

Huy �a 8ilua ßleuê�o . INSPETORIA GERAL

Lunetas linteiro'
Parker "51"
Esterbrook

Recebeu Tip. Ave!!!!!!....

s��a�WlW3i<m
VINTEM PO'UPADO
VINTEM

Faz anos hoje o sr, Ruy
da Silva Azevêdo repre
sentante comercial nesta
praça e pessôa muito re

lacionada nos meios Flo
riailópolitanos onde gosa
de geral estima.

. Ao sr. Ruy, os nossos

parabens .

-

GAN'H:O

'-fl.\)J\O VJRG�
,) �DA�<';17
C� IvETZfL INDUSTRIAL
JOINVrLLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


