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CONSTITUICAQ
o projeto da nova sentimento religioso do I proventos

do que asse-: os seus frutos, quando síleíro, reunidos, sob a ca : - Não fica ai a re-

Constituição, aprovado nosso pov:o, conoretísan- gurar à Patria, a sua a lei basica nos asse- proteção de Deus, em conhecida força da Igre-
pela comissão que o ela- do os postulados defen- tradição cristã que veio gurar os pontos de vis- Assembleia Constituinte ja. No capitulo) 11 dos
borou e que era constí- didos pela Liga Eleito- com os primeiros mís- ta então defendidos e para organisar um regi- Direitos Indívíduaís, lá
tuída pelos representan- rat Catolíca. sionarios na sua desco- pelos quais se obriga- men democratico estatuí- esta: primeiro - o casa

tes de todos os partidos, E, assim, o fruto de barta, ram quasi todos [os par- mos e promulgamos a mento religioso equíva
parece que sofrerá ape- uma campanha na qual Essa campanha sofreu tidos. seguinte Constltuiçêo dos lerá ao casamento civil.
nas pequenas modifica- nos enííleíramos co- criticas. mas foi levada Logo de inicio diz o Estados Unidos do Bra- Segundo -. o ensino re

ções no plenário. mo todos os que nela a bom termo e iremos projeto: Nos, os repre- sil". ligioso, embora faculta-
o mesmo exprime o colaboraram sem outros muito em breve colher sentantes do povo bra- -Diz o Diario Carío-: tivo, constituirá matéria

----------------------------------------------------------------------_.------�--------------------------�--- dos horarios nos,cole-
gios e ginasios. Tercei-
ro - as associacões re

ligiosas poderão' ter ce

mitérios particulares;
quarto - é reconhecida
a assístencía religiosa
ás forças armadas e aos

estabelecimentos de in
CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R T U R M Ü L L E R - Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39 ternacão coletiva. Final

��������������,���,�������������!����������������������N���� menté, o divorcio, maté-ANO XXVIII - JARAGUA DO SUL �D_om_lingo, J6 de Junho de 1946 Sta. Oatarina -

. 1.355
ria essencialmente civil,
foi liquidado pela propria
Constítuíção: artigo 164,
n. XIV, paragrafo 55 -

"A familia, constituida
pelo'Casamento Indisso
luvel, tem direito a am

paro dos poderes publi-
cos",

• ,

Outros pontos de gran
de interesse coletivo e

A V
· que tambem foram ven-

I ngança tilados pela Liga, eram

os referentes ao socía-

d M· lismo, procurando o equí
. O· acaco .... librio entre ö trabalho e

____
o capital, propugnando-

U· d Cl pela melhoria de exis-

m mIco entrou O, U - tencia do nosso trabalha-

b A· "fez dor, como o manda a

e Imore e uma Igreja.
. ,

I
.

d
\

cl
- Aos trabalhadores fi-

comp eta epre açao. c�r3;m as�egurados os

2 000
' · , d ., • direitos exístentes, sala-

.

'. -cruZe'llOS'utpre)Utzo. 'rto mínimo, trabalho de
,

•
8 horas, ferias, estabili-

Na madrugada de do- conformou-se ainda, Pe- dade de emprego etc.

mingo um macaco de gou je U!)1 martelo espa- Vemos, com. grande
propriedade do snr

.
Ge- tifou os <vidros contendo satisfação a vitoria da

neroso, abandonou a re- balas e chocolate, nem os Liga Eleitoral Catolica,
sidencia costumeira e foi discos da vítrola escape- que é tambem "a vitoria
dar um passeio pelos ar- ram pois uns 8 estavam do Brasil.
redores. em pedaços.
Primeiramente passou Passou por todas as

por uma' residencla visi- mesas, fez nas de jogo
nha ao clube Aimoré, e, as' suas necessidedss fi
encontrando na varanda slologlcas e foi embora:
uma galinha assada, que As 8 horas, querido o

o proprietario ali deixara zelador do clube abriu a

coberta com uma toalha' porta, quasi desmaiou
por ser mais fresco, sa- com o que vio.
boreou-a. Chamou a policia e po-
Dali foi ao clube, pro- vo foi juntando nos rnals

vavelmente para ver se varlados comenrerlos.
'

encontrava companheiro Verificou-se logo, pe
paro jogar um píf-paf. lias pegadas que fora um

Rodeou-o, mas tudo es- macaco.. O snr. Delegado
teva fechado. Numa jane-I designou um perito e foi
Ia da cosinha faltava uma ao visinho Generoso ver

vidraça. Entrou, dormiu o mico.
uma sonéca em cima de O bichinho estav9 nu

uma mesa de toalha bem ma bananeira, numa res-

branquinha. saca daquellas ...
Ao clarear do dia foi a Depois das formalida-

cosinha para ver, o que des legais. o terrivel de
havia ali de bom. Encon- predador compareceu pe
trou pacotes com tudo ranle as autoridades. O
aquilo que falta no co- perito constatou que o

mercío: farinha, açucar, bafo tinha cheiro de cabo
trigo e até pão havia. ln- de guarda-chuva e o ar

dignou-se. Emquanto os roto era de galinha com

seus "semelhantes", (no chocolate. No corpo, alem
dizer dos s'abios) viviam' de outr.os bichinhos, ha
em fila, procurando comi- via ainda a massa de fa·
da, ali havia de tudo. Pe- rinha com capilé. Estàva
gou os pacotes jogou-os provada a autoria"
ao chão, esparramando Nesse momento já no

tudo e, jogando ainda os c1ybe mais de 100 pesso
pratos, tijelas, e tudo que as olhavam e comenta
encontrou. vam o desastre. Alguem
Dali foi para a sala do alvitrou a reprodução do

botequim. subiu a um ar- crime. -

mario onde estavam os La foram buscar mais
trofeos daquela 'soCíedade vês o macaco, que en
e espatifou tudo de en- trou entre alas de simpa
contro ao assoalho. tisantes e adversarios.
Foi, ás, pratileiras do Aqueles' o davam como

bar e arremessou tudo ao irresponsavel, estes como

chão, quebrando as gar- feito tudo' de proposito.
rafas de wiskey, cham- Um cabo eleitoral, mais

pagne, licores, copos e tu- exaltada gritava: É preci
do que encontrou. Não so fuzilar esse bicho! Ele

,

J

o snr, Luiz Carlos Prestes, che-j .

'

fê do Partido Comunista, comprou um Divulguem e

terreno co� casa,. no Rio de Janeiro, Assinem
por 950 mil cruzeiros.

Como veern os leitores, a cousa

está dando ...
De cruzeiro' em cruzeiro ele vai

juntando.

Notas e Noticias.
De acordo com o que resolveram

as correntes politicas da UDN e PSD,
os interventores e ex-Interventores não
poderão ser candidatos nas eleições
esraduaes.

Os ministros e prefeitos que qui
zerern se candidatar deverão deixar os
postos 6 rnezes antes da promulga
ção da nova Constituição.

As eleições estaduais serão em

1', de Dezembro deste ano � as muni
cipais posreriormente.

-x-

Continuam os disturbíos na Ira-.
lia.

Os monarquistas não se confor
mam com o regimem republicano.

Somente em Nápoles houve mals
de 20Ô feridos e uma dezena oe mortos.

-x-

, O Paraguay, pela autuação das
Forças Armadas, tambem vai ter elei
ção dentro de 120 dias.

Caiu, assim a ultima ditadura na

America.
-x-

O projeto de Constituição deter
mina que a União entregará aos mu

nicípios 10% do que arrecadar sobre o

imposto de renda e proventos de qual
quer natureza e o Estado 50% do im
posto de rrensmtssão de propriedade
causa mortis.

Outra inovação 'é a de que a vi
talicidade somente será atribuida aos

magistrados, eerventuarios de justiça e
professores cetedratlcos.

,A União dispenderá anualmente
10% da renda com o ensino, e os Es
dos e Municípios com um mlnimo de
20% de suas rendas.

-x-

,
Em 1959 exportamos pare fo'ra

4.182.482 toneladas de mercadorias e
em 1945 apenas 5.027.?21.

-x-

O Presidente Trumann vetou a
lei votada pelo congresso americano
contra a'5 greves. ,

O veto foi posteriormente apro
vado pela camara por 258 votos con
tra 155.

-x-

Convocadbs pelö ministro Neto
Campelo, os chefes de secções do Fo
mento Agricola nos Estados, realiza
ram ha dias no Serviço de Documen
tação, uma reunião preliminar. O che-'
fe de gabinete do ministro salientou
que o governo �stá decidido a' desen
volver esforços para aumento imediato
da produção de generos alimenticios,
em zonas de fàcil escoamento para os

grandes centros de consumo, acres

centando que" dentro das possibilida
des máximas do Ministério da Agricul
tura, tudo será facilitado para I a exe

cução do referido plano, com a res

ponsabilidade expressa dos dirigentes
e chefes do Fomento Aricola.

Informou .lambem que o ministro
pretende incentivaI' o plantio do trigo,
onde for possivel no país Tratou da
parte de distribuição do crédito espe�
'cial de 50 milhões de cruzeiros que
beneficiará Iodos os Estad,os, de acôr-

o -.

"Correio do Povo"

J. JUSTO

é da oposição! E um 5a•
coluna que veio depredar'
o clube onde o nosso
chefe é presidente! O mi
co, entrou nos braços do
proprietario com os olhos
inchados' da farra, olhou
em derredor, espiou pera
o lastro de cacos no chão,
viu o que ainda estava
nas prateleiras, espiou
brejeiramente pare os es

petadores, arreganhou oe

dentes, deu uns gritinhos
estridentes, como quem
somente tem parg os ou

tros despreso e certamen
te filosofou: "Voces são
mais desumanos'. Eu que
brei as garrafas contra o

chã'o, e -yoces as quebra
ram uns nas cabeças dos
outros".

'

Contaram-se ainda ou

tras proezas. O macaco

que não tem rabo, per
deu-o numa moenda de
cana, quando queria imi
tar bagaço. 'Tem duas
pernas quebradas por coi
ce, pois é 'eximio cava
leiro e sobe pelo rabo
do cavalo. Mail5 uma in
finidade de piadas, não
faltando até quem visse o

bicho sair pela janela· do
clube com uma garrafa
de cachaça velha e um

baralho debaixo do bra

ço, ,provavelmente para ir
fazer um joguinho numa

casa particular ...
O fato é que o animal

.deu um prejuizo no donQ
do bar de cerca de dois
mil cruzeiros.

do com BS condições agricolas e eco

nornícas de ceda um. Em reuniões sub
sequentes serão tratados assuntos da
maior oportunidade economica, tais
como mecanização da lavoura, rnaquí-

-------------------------------

nas e suplementos agricolas, embala
gem e transporte, combate ás ,pragas
e aumento do pessoal necessário ás
novas atividades.

-x- .

Diz o colaborador Ajax, do "Dia-
rio Carioca" que em seguida ao dis
curso pronunciado por Ernest Bevin,
nos Comuns, examínando a situação
internacional e preparando o ambienre
polirico pera a proxima Conferencia

.

dos representantes dos Tres Grandes,
e� no fundo de hostilidade dOS pontos
de vísta dâ 4níão ôov fe tl ca, o ex-pri
meiro ministro, Churchill,- amplia-se
em nova analise semelhante a de Ful

ton, atacando veementemente os So
víers. Desta vez, porém, Churchill foi
mais vigoroso e explicito do que em

f'ulton, quando pronunciou o discurso
mais comentado depois da guerra. Dis
se mesmo que, somente numa parte do
mundo' estão sendo lançadas as se

mentes de uma nova guerra - na Eu
ropa Oriental dominada pela Russia
Churchlll não tergiversa mais, apenas
fazendo considerações superficiais.
Vai direto ao que pretende, colocando
as coisas dentro de um esquema -de
ferro, que torna irremediavelo antago-

, nismo entre o comunismo russo e as

demals nações democraticas. Na ver

dade, Churchill ve a inevitabilidade da

guerra centra a U.R.S.S., e seu pensa
mento em nada difere de ôeymour
Cocks, que o sucedeu na tribuna, nos

Comuns, declarando que o "inundo es

tá hoje tão proxi,mo ela guerra quânto
esteve em 1952, e talvez ainda mais".
Realmente. Estamos de fato na imi�
nencía de uma nova guerra, curas con

'sequencias não podemos, por enqqan-
to prever. O mundo inteiro já estéÍ
convencido disto. Os chefes politicos
da Inglaterra, dos Estadas Unidos, e

tambem, é claro, da União Soviética.
Depois da conferencia entre os tres
ministros do Exterior, que terá lugar
no proximo dia 15. os fatos se desen
cadearão mais rapidamente, tornan,do

. compreensivel, até pelos menos avisa
dos, que a conflagração se aproxima
mais rapidamente do que se pode su
por."

-x

O governo decretou isenção de
impostos para a importação dê man

.

kiga, ao que protestoll o �indicato dos

_Produtores de Laticínios, pois vai dar,
baixa ao produto.

.

-x--

No Rio, o opera ri'o José da Silva,
ao sair do hospitio, onde estivera in
ternado por um ano, te
ve um novo acesso de loucura.

Lançou mão de uni machado foi
ao quarto da esposa e lhe deu duas
machadadas, depOis foi ao dos filhos
menores de 4 e 2 anos e os matou
tambem a golpes.

-x-,
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00
00 Adolf Herrn. Sch-ultze 00
00 MARCENARIA EM GERAL 00

� Oterece móveis "CIMO" de todo, o, tipo, da �
� I

CIA.dNDUSTRIAL DE MOVEIS zes

w:s
. 00

I
Mantem um

..
estoque permanente de todos os tipos 00

de.MobtlIaS, es�eclalmente para escritorio. 00
� INSTALAÇÕES COiviPLETAS DE: 00
m Dormitorios 00
zes Salas de Tantar

• 00
00 Cópas 00 -------_____,.,...-----------

00 Escrltorjos 00
00

Moveis rusticos e outros.

�00 MOVEIS AVULSOS COMO: I zes

00 C.� 00
00 Poltronas fixas e giratorias 00
00 Mesinhas de centro e para radio

�00
E entre muitos outros a

�
Caixa Registradora marca "RECORD" w

� Afamada pela sua eticiencia, substitu � De acordo com as ins- Curitibanos, Campos No·

. zes .

indo' as Caixas Registradoras de 00 truções do exmo. snr. 'Ge"" vos, Blumenau, Tílucas,
00 elevado custo.-·------- 00 neral Comandante da 5a• It�jaí, Campo Alegre, lbi-

00 00 Regíão Militar, foram de- rama e lmaruí.

00 VENDE-SE, CAIXÕES VASIOS

;
signadas, es datas seguin- 17 a 31 de Julho. Itaíopo-

00
- tes pera inspeção de saú- lls. Leges, Ioaçeba, Gas-

�
RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73

�
de nas sédes -dos munici- par, Bíguaçú, Camboriú,

� Jaraguá do Sul . Sta. Catar_ina � pios, das classes de 1926 Ioinvllle, São Francisco,

zes
I' zes e 1927. Rodeio e Iaguaruna.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOw����� 15 a 30 de Junho. Caça- 12 a 13 de Agosto. Cénoí-
"---------------

.

.
,

�����w:s dor, Videira, Indaial, No- nhas, São Joaquim, Oon- _

va Trento, JARAGUÀ cordla, Brusque, Palhoça, ..__--------------,DO SUL, Serra Alta, Rio P?rto, Bello� .Araquari,.,...... G Rodolfo FI"sc�er
do Sul e Laguna. Tímbó, Bom RetIro e Xa-r· II

2 a 15 de Julho. Mafra, peco. l §E<lG1tUR.O§ E:M: <lG1tE:R.AE J
• COMPRAREI MAIS BARATO I �

Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telelone. 53�
Fazendas ft Suspensórios

--------.-----------

Chapéos
�

fi Sedas I D E A L

Fabricação de Ferramentas Agricolas:

LivrosNovo� SEOAS ROTATIVA PARA ARADOS

(Edições Globo) Rua'Marechal Deodoro da Fonseca, 183
I

Vende-se na Tip. Avenida J A R A - G U Á

00000000000000000000$00000000000000000000

Agradecimento
I

Damos o conhecimento ainda sob
funda dor, do falecimento de nosso pai,

Henrique Böing
falecido em Maria Alva, Norte do Paraná, no

dia 3 de junho, com a idade de 63 .enos,
viemos expresser os nossos sinceros agradeci
mentos CI todos que enviaram flores e acom

panharam o enterro do Ialecido.

I Iereguä do Sul, 11:6-46
-Willy e Bruno Böing

festa �o PI�roeiro' S. S. T rin�a�e
HOJE! Dia 16 de Junho

,NATURALISAÇ ÖES
TITULOS DECLARATÓRIOS'

SOCIEDADE� A-N,ONIMAS
C o N T R A TOS DE QUA L Qb ER/ ES P E C I E

A COMERCIAL LTD-A_
-

SUB-AGENTES DA COIIP!NHI! NACIONAL DE SEGUROS ('IPIR1IG1" SEGUROS EM GERAL

1' � :'.' ·.··.··I..• -::: :r.:7 -::w -:::••�••� ��.-:::::-:: -:-;·!!!Iii

�r
..· ..· ..· ..��:·:·.:;..:;..··..:;.::.:;.·····_··················· :.;.:;. ,;.;;!!

'1
..

�1 Banco '�opular e Agrícola ��
�

.

Do Vale do Itajaí -' Matriz: BLUMENAU 11
.

..

:: AGENCIAS LI�STALo\DAS �M: Brusq�e, C?rupá, Gaspar, Indaial, Ibirarna, Itoupava, ::

:: Jaragua do Sul, Presidente Getulio, RIO do Testo, Rodeio e Rio do Sul, ::
..

..

..

..

..
::

.. ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS g

.. Depositos com juros- ci dispoeição=Isem limite) retirada livre .. 2% g
:: í disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.00000 ;;

com retiradas semanais sem avíso até Cr$ 20.000,00 • . .'. 5%::
•. Dep, iníclal Cr$50.000,00 cjrerlradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 . 4% ::
.. Depositos com Iviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas g

> l" mjavíso prévio de 30 dias .4'/.; 60 dlas 5'/.; 90 días 51/2'/.; 180 dies 6'/. ::
r' Dep. a prazo lixo-Por 6 �eses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/.

.

::
Devera ser dado o avrso previo de 2 meses para retirada. ::

Dep. populareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com retí- ::
radas semanais sem evíso até Cr$ 1.000,00 5'/., ::

Dep: IimitadoS·(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com ::
retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 5 1/2'/. 11
Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial- cr$ 50.000,00

\.
com ::

retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzelros semanais. . . . . . 6-/. g

"1
J&"az todas as operações bancarIas, corno .eJarn: cobranças, d.scontos,

::

: p.....s. deposItas .rn contas corr.nte., deposIto. d. valor•• , .tc. ate.
::

1 MANTEM CORB:ESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ Hl
) Serviço atencic;>so ,e rápido 111
;e! ..:..y••�••�'.t:":••'1t' �••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'•••••••••• .;'•••••4.: .."
••
•
••
• ..".

••
•
••�iil!l!!l ----����������=����__ �_

iiiiil
•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••=

:;,:
..

• ••••••• ,.,." *��� *,'" �;;;ii;,

Ja abriu a

[illi1 Bu�rgl!r
em Iaraguä.
Chapeus, Fazendas, Roupas Fei
tas, Armarinhos, e Miudezas
em geral.
Variado Sortimento!
Preços convidativos!

Avenida Getulio Vargas - Ao lado da Com
panhia Telefonlee.

Façam uma visita!

,

Serviço Militar
Classes de 1926 e 19�7

Inspeção de saúde

ONDE '/

A MARCA DOS BONS PRODUTOS:
Perfumes' Etc., etc .•

Assucar de Baunilha, Sal Refinado (pare cosinha),
Mata Moscas.

FABRICANTE: A1IIUE•• )J�IE!t
Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do .Sul

Pois isso V. S. sempre consegue

Da Casa - ERLCO BRUHNS,
JARAGUA. DO SUL Rua Cp). Emilio Jourdnn, 62

Terá lugar a festa do Padroeiro S. S. Trindade,
ne capela de Alto Iaraguzi (Trindade).

Depois das solenidades religiosas haverá .fesra
popular beneficiente, com tombole, tiro ao alvo,
leilão de prendas etc.

Churrascada, Doces, Strudel e, C�fé
Boa Musica

TODOS SERÃO BEMVINDOS!

A Comissão

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA' MINANCOPA
Vermiiugo suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IpADE, 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

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho .

• E um produto des Laboratorios Minancora

jOINVILLE

oooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooo
.

IEIrillle§[� Lcssnann
FERRARIA

Ojiaina meaaniaa
Geral

H. KELBERT
CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTqMOVEIS -

SOLDA ELECTRlCA E A OXIGENIO -

,

PEÇAS E ACESSORIOS -

APARELHAMENTO MODERNO --

R M I O 'd d F 158
HABEIS PROFISSIONAIS -

. a . eo oro I onseel, '

.

Telefone, 40 PREÇOS MODICOS -

- Jaraguá do Sul -
'

{
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REGISTO C�VIL-No, cartorio do registo civil fo
ram Inscritos os seguintes nascimentos: Aron.: f.
de Arnoldo Drews, Ozolda Tereza, f. de Walde
mar Rau, Waldemar, f. de Walter Kath, Angelo, Ie
de Angelo Maria, Arno, f. de Erwino Vogel, Fran
cisco, f. de Dr. Ary Pereira Oliveira, Arnoldo, .f.
de Alvino SeIl, Cecilia Celina, f. de Luiz Maran

goni, Euclides, f. de Jacob Alfredo Emmendoefer,
Vilma f. de Antonio Fodi, Elfrida, f. de Bruno

Wolf, Anelisa, f. de Willy Gehring, Remar, f. de

Carlos, Eichstaedt, Elzira, f. de Ervino Manske,
Carlos. Samuel, f. de Antonio Vailatti, Edla, f. de
Erich' Schwarz, Nilda, f. de Emilio Klitzke, Ivaldo,

ao Baependi por 4 a 1
. f. de Leopoldo da Costa, kdilson Arnaldo, de Ar_-

Mals uma explendida Os quadros estavain n�ldo dos Santos Bastos, nca, f. de Paulo Fodí,
tarde esportiva tivemos organísados da seguinte MIlanda, f. de Artur Mohr.

.' ..

domingo ultimo no gra- forma: Acaraí _ Airoso; .

-No mesmo cartorío Ioram lllS_?fltOS o.s
mado da A. A. BaepenJ Levino Nízínho: Vitor obitos de �rna Soares, .com 3 meses de Idade, Ií
di. I

Maba, Ari e dep�is, Mu� lha _de Jose Soares, Frída Gnewuch, com 30.anos
Novamente encontra- rara; 'Karsten, Amandus. de Idade; casada co'? Gustavo 9"newuch, restden

ram-se ôs dois velhos ri- Justino, Leopoldo, e!e em �IO Cerro,. <?hVIO JaD�arlO com 5 anos de

vais do municipio, só Stahl. Idade, Iilho de Lídío Januarío,

que désta vez a -A A. Baependí - Silveira; A C
-.

1,1 t·\ Baependí levou a me- Mahnke, Lucindo; José, CASAMENtOS-Hontem, na sala das audiencias
.
O omerCio e nuDS nalhor, conseguindo derro· Ary, Nunes; Lourenço, foram celebrados os seguintes Casamentos.

tar o adversarío 'por 2 a Manoel, Batista, Eti e Oswaldo Pinter, COUl a senhorita Therezia Declaração de Empregados - Lei 2/31 tentos., ' Ruysam. Burger, Nacino Satler com a senhorita Olanda
O jogo esteve bom, Os tentos foram mar Pretti, Augusto Hasse. com a senhorita Olga Jung, Termina em 50 do corrente o prazo . para a

demonstrando grandemo- cados por Eti e Manuel Antonio Teodoro de Miranda, com a senhorita apresentação á Repartição competente do Minis
vimento e sem inciden - para o Baependi, e de Maria dá Lus Bastos, Conrado Pinter, eom a se- terio do Trabalho, da declaração de empregados,

. teso Stahl para o Acaraí, nhorita Irma Häríng, filha do Snr Guilherme Hä- mesmo no caso de não' manter empregados, sob
Foi juiz da partida o A colocação é agora ring, Esteqhano Maler, 'com a senhorita Rosa da pena de multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 1.000,00.'

snr. Rodolfo Gonçalves de empate, pois cada Costa, filha do Snr. Acylino da Costa.
da Liga Joinvillense. equipe venceu um [ogo. Informações no Escritorio de F. FISCHER
Na preliminar, entre A sensacional do ano, Rua Marechal Deodoro, 204

os segundos quadros, será a partida do desem-
•

tambem coube a vitoria pate.

PROFISSionAIs Dr. Alvaro Batalha .. MÉDICO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
.

, A direção do Clube Aimoré, celebra Ioanina-
mente no dia 22 deste, às 21 horas, a posse da no- Afim de serem expedidas suas carteiras pro-
va diretoria, composta dos seguintes elementos: fissionais, solicito apresentarem-se munidos de

.
Presidente de Honra: Walderner Grubbe; três fotografias (3x4), na Prefeitura Municipal, as

Presidente: Ten. Leonidas Cabral Herbster; Vice-pre- pessôas abaixo relacionadas:-
sidente: Seme Mattar; Oradores..Dr. Priamo do Ama- Henrique Brun. João Baíloni, Raulino Neckl,
ral e Silva e Dr. Waldemiro Mazurechen; Comissão Alfredo Marquardt, Leopoldo Costa, Frederico
Fiscal: Euzebio Nunes, Joaquim Piazera e Heinz João Emmendoerfer, Alfredo Benkendorf. José
Zahler.. \ . Galdínö Martins, Alvino Mohr, Edgar Braatz, João

Convida todos os socios e exrnas. farnl- Horn, Veroníca Pedri, e Albertina Todt.
Iias, pare comparecerem as cerimonias de estilo que
serão substancladas por uma "NOITADA JOANI- Acham-se a disposição dos interessados as

NA", cheia de musice, fogos, fogueira e tambem de seguintes carteiras profissionais.
guloseimas apropriadas. Renoldo Seck, Hermann Grim, Otavio Perei-

ra, Herbert Enke, Rodolfo J .. Kneubueller, Matilde
Ruan, Hilda Frudel, Asta Zek, Maria W. Hanzler,
Alida Blank, Maria de Oliveira. Marta Schuetze,
Maria J. Konell, Erna Blank, Hermann Schulze,
Agnês Gartz, Henrique Pereira, Maria Piske, Ota- O E C L A R A � A- Ovio Rosa, Vitorino Pellenz, Leopoldo Neitz, Evnl-

"do Rudolfo, Gustavo Stallberg Willi Sasse, Alois
Barth, Vital Borba Coelho, Bernardo Wirtb" Rei�

I noldo Theilacker, Artur Bísoní, Rudolfo Bleich,
Manél João Americano, Paulo Schuegardt, Her
mann Neitzel, Bertoldo Gaedte, Andre Atanasio
Rosa, Mauricio de Goés Filho, Bergildo Inacio,
Max Finkbeíner, Ernesto Theilacker, Antonio
Okowoskí, Frederico Hass, Hildegard Huíenuess
ler, e Oswaldo Büttger .

. Jaraguá do Sul, em 12 de Junho de 1946.

MANOÉL LUIZ DA SILVA
. .

•

CORREIO DO POlVO
I

A'GRADECIMENTO
Fundado
1919

CAIXA POSTAL, 19

TELEFONE •. '9

t--'
r

Desolados partícípãmos o Ialecímento
db nossa' inesquecivel mãe, sogra e avô

Rosa Bönke
ocorrido à 2 de Abril em Waldik Allema
nha, com a idade de 68 anos.

,

E convidamos os amigos para assisti"
rem ii missa que em intenção de sua alma
será celebrada no dia 19 de Junho ás 7,30
horas.

- Diretor. ARTUR MÜLLER - .

,

ÁNO XXVIII - JA.RAGUÁ DO SUL -:- DOMINGO, 16 OB Junho DE 1946·
--------------�--�

STIL CATARINA

•

Esportes

Família
Junho de 1946.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::J-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::�.:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

E

Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
.

Raios UI,trà.Violetas e,Jnfra Vermelhos

- RAIOS X..i_
'Diretor Médico do Hospital uSão José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER ·HORA

:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::�:::::
...........................................................................................................................
.......................................................................................t·•••••••••••••••••••••••••••••••••••

5x2

Baependí X
,

.

Acaraí

. Aviso

Eu baixo assinado,

declaro não serem

verdadeiras as pala
vras p r o nunciadas

contra a pessoa de

Francisco Ciespsky
\

Os abaixo-assinados,
por este meio proibem a

entrada em seus terrenos
de qualquer pessoa com

pretexto de fazer caçadas,
tirar cipós, etc. não se

responsabilizando pelo que
houver em desacordo com

o presente aviso.
Rio Molha, 5·6·1946.
Ioão Kanzler Senior
Mario Lobasky

..

OARTEIRA5

Alfonso Tomanini

Nova

\\
J CONVITE

A D V O GAD O Um terreno, sito a rua Benjamin Con;tant s-n. Corupá, 14--6-46,
• com areä de 10.250 mt2.

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

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12'
. A tratar com o proprietario

.............................. :-. 10x1 F. Frederico Moeller

..................................................................................... ;
.

®Y@) ®Y@) ®Y@) @Y@)
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando.jia

PROCURA-SE''; f a rma c i a
PÀGA-SE BOM OR- de ROBERTO U.I.HORST
DENADO.·
I N F O R MAÇÕES a que dispõe de maior

COM MANOEL F. sortimentona praça e ofe-
rece seus artigos á

DA- COSTA S. A. preços vantajosos.
ITAPOCUSINHO

. Rua Mal. Deodoro, 30 ., JARAGUA
JARAGUÁ DO SUL @Ä@ @).@.� @Y@)

I .

3x1
O secretario
F. Cardoso Ior.

I

Vende-se

Ur. Wal�emiró Mazureehen
4BAIA '1>1 S.,.�

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-surtas
• Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

- Raios .lntra-vermelhos e -azuis. I
I

:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::�:::: ::::::::::::::::::::::::.:: :::::::::::: ::::::::::::

D_p. LUIZ DE SOUZA.

Moças
---------

PARA FERIDAS,
E C Z, E M A,S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E'I R A 5,
ESP-INHAS, ETC.

Preciza-se uma a

duas moças para ser

viços leves.

Informações' na
Tipografia AvenidaNUNCR EXISTIU IGURL

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ m
IIF b .

(Sezões, Malârlas,' 1:1'1'I ::: e res Impaludismo.. ELIXIR DE NOGUrmA "I, III
.--

CONHECIDO HÁ ., A"'O!. "<' ,g. . MLaleitas, Tremedeira I'iiVEHDE-M lL.:d TÔDA �AP.ll.: i ii
.. g

========== III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

.

'iii
A Casa Real, iii "Capsulas

-

Antisezonicas iii
iii Minancora" iii
� m
iii Em Todas as Boas Farmacias iii
iii É um produto dos Laboratcirio� MINAN00RA iii
1:1:1:.

- tToinvi.lle
- Sta. Catarina-. 1:1'1'(defronte o eine Buhr)

=::::::::.-"-::==:===::=:: !!!iEI!!!i!!i!!!=n=i=!!!!!iE!;!!i!E!!=U=I!=!!=i;=!iäl
.

596 - Willi bras. requer transf. p, si nome irnp .

terreno com a area de 97,460 m2. sito a estrada Ja
raguä Alto, adquirldo de Vva. Maria. Zick e Filhos.

Como requer.
597 Gotlieb Schumacher - bras. requer transf.

irnp. terreno com a area de 15,750 m2 sito é! estrada
nib. Rodrigues, vendido a Henrique Toni. Idem

598 Placido ôatler, bras. requer transf imp. ter

rena com a area de 2,500 m2. sito a estrada Iara
gué, vendido a Artur ôchütze. Idem .

599 Oswaldo' Meyer, bras. requer
: transf. imp.

terreno com a area de 726 m2. stro a estr. Francis

co de Paula, vendido a João Coelho Vieira. Idem.
, 600 Oswaldo Meyer, bras. requer transf, írnp.
terreno com ii area de 5,082 m2. síto a estrada No

va Retorcida, vendido a Artur Kanzler. Idem.

P·arke-r "51" 6D1 Alfonso Konell, bras. requer transf. irnp,
terreno com a area de 5,051 m2. sito a estrada Rio

Luz, da adquirido de W. Weege & Cia. LIda. Idem.

-�III 1111- Esterbrook 602 Germano Siefert, bras. requer 'tran_sf. írnp .

. === ===
terreno com a- area de 4,000 m2. sito a estrada Rio

--= - .... . ....

- =-- Recebeu Tip: Ave!!!!!!._ da Luz, adquirido de W. Weege &, Cía. LIda. Idem.

r(p'
· ..

·n A IL'VA N IK A IR § J[ IE N r(K'
..

···ij terren�o�o�er:���a�i:f�:�5�r�2 �f(oue; !���sJ� i�i�
H ii ii !! -'-._-

da Luz, adquirido de Placido Sàrler. Idem.

II O II RU�::::��!�!0158 ll� ii rC;;r�i�'�;'p�;�='] �:���lo(:fi:'1�t���:e�a��e����t::�����ii
s

ii
Secção de .lavagem,

ii

��,�,,�I;. :'�'� p�;to�3t:
ii
imp. ::en':'e�;�c� a�e�ff��nrõ,9g�a�2.r;��er. ���r�: 1

II
T

:\' cantes, comj,uStiv�leP:s�:c::so�:�,rili- � ;; II rA��:'��a�,�n;UL I! :e:r:�ó;:���!�;fa�;��ii��ó�;�.;���:�:;,��/t�:.:
.. .. i! !! ro Iaragué, adquirido de Emilio Klug. Idem.

Lubrificação, carga de baterias II E II II ASSINATURA ANUAL ii 60S-Antonio Holler, bras. requer transf. irnp,
:: :: :: Cr$ 35 00 :: terreno vendido a jacinto ôatler, idem.

O ':.i:.I:::' 'Ie concertos de pneus. iiN ii II 'II 609-Adolfo Borchardt, bras. requer transf.Tmp.
!! ii .. DIR. RESPONSAVEL .. terrpno vendido a Moysés Morenl, idem-

:. {.1....::::::::::::••.•i.: 1.::.; A R T U R M Ü L LER 1.:1.: 610- Henrique Bast, bras requer transf. imp.
'.:::::::::::::::.: terreno vendido a Alfredo MoeIler, idem.

111 ii 611- Guttherme Moeller, bras. requer transf.

a' a 1l pa���E;��i i1 irnp, terreno vendido a Francisco Felz, idem.

lro'ij'c'o"iNDusTolA"EcoMER'Ci'g"ô'EI'cATARiNA'sir \L,,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,�,,=,,,,=# ::�J{:nn�Ií;�:�i��:��É::r.��i8::::f.'r�:;:
EE Fundado em 23 de fevereiro de 1935 Prefeitu ra \M LJ- 614 _ Oito Meyer, bras. requer transf. írnp. ter-
!! CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 nlclpal de reno vendido a Carlos Bublitz, idem

DEPENDEHCIAS EM: RESERVAS 615- Guilherme Kreutzfsld, bras. requer transf.

�f�:::nga� AGENCIA: Jaraguá do Sul Jaraguádo Sul imp. terreno vendído <:I Alberto. Gnewuch, idem_: .

616- Angelo Pereira, bras. requer transf. imp.
Brusque

.

�ua CeI. Emílio Iourdan, 115

IE�
Q

�C d n11- o] terreno adquirido de Jacob Klein, idem. ,

C:��i��as End. Telegrafico "INCa"
•

L �(O.L
.

617 -Schrumann & Cia. requer transf. ímp.Tan-
Concortíía Cáixa Postal, 10'-Telefone, 75 çado nessa repartição p. o nome do socio Willy
Cresciuma :MATRIZ: I T A JA í d
C Tb

_Schramm, i em.
,

un 1 a Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. I De ordem do sr, Pre- 618- Híldezar Kelbert, bras. requer cancela-
Curitibanos emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.

\
õ

Florianopolis passes. elc .. aceitando documentos e valores em custodia, mediante fe�to Municipal torno p�- mento dos imp. relativo s. Oficina Mecanic�. idem.
Gaspar taxasmodicas.... bhco que durante ornes 619- Casas ßuerger LIda. pelo s. socio-geren-
Ibirama abona em C /Correntes os seguintes juros: I de Junho arrecada-se na te, requer Iic. p. estabelecer-se c. a exploração do ra-

H :f:;���nga A Disposição, sern aVISo, com retiradas livres Tesouraria da Prefeitura mo de comercio de Fazendas, idem.

ii Jaraguá do Sul para qualquer importancla 2°/0 Municipal de Iaregué do 620- Casas Buerger Ltda., requer Iic. colocar

ii joaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres Sul e na Intendencia de
1 uma placa, idem. _

:. Joinville de Or$ 1.000,00
'

50i. Corupá, o Imposto TER- 6J1- Eugenio Pereira, bras. requer baixa do

t:��:a Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M RITORIAL. irnp. relativo a Guarapeira, idem.
-

Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 Não satisfazendo o pa- 622- Julio Maffezzolli, bras. requer Alvará de

Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% gamento no referido mês, Habite.se p. alugar s. casa, idem.
Piratuba Com Aviso de 100 dias

.

5% ficará o contribuinte sujei- 625- Edmundo Beyer, bras. requer transf. imp.

:RR:l:�ortddNeoe�s:ui�I��o �prroaa�zoolFviltxsOoo dddeee 6112�m:âe�s;ess - 5 1/�6�%�o !:::�.I:::. �o �:;��f� den;oo�ri���;� t.erren�21omf��goB��S�������. B�l;��/d��·nsf. imp.
mês, sendo. então feita a terreno vendido a Pedro Belitzki, idem.

S. Francisco do Sul o. juros são pagos ou capitalizados semestralmente cábrança judicial1nente. 625-- João Bruseck, bras. transf. imp. terreno

��!óaquim A econom ia é a base - da prosperidade ji Tesouraria da Prefeitu- vendido CI Adão Belitzki, idem.

Tijucas Deposite as Buas economias no E:.:i:. ra Municipal, de JaraguéÍ. J á
Tubarão - Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. do Sul, 5 de Junho de Secretaria da Prefeitura Municipal de aragu

ä",:::::"",=""""="==,,,,,,=:,�,R�:,::,,,:�,!�:,�:,�=�:�:�,,,::,:,:,::'"""",,,,,,L
1946.

F. ��!����U
do S� em 17 de maio

�:S�!�:r�:ri�ima

,.MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SfFILlS"
�--------------=

É UMA DOENÇA .RAVlsSUIA
MUITO I'II:RIGOSA PARA A FA

MiLIA I: PARA A R.CA. COMO
UM .OM AUXILIAR NO TRATA

MIENTO DbsE GRANDl: P'LAGELO
USI: o

A SiFIUS .. APRESENTA so.

INÚMERAS FORMA" TAIS COMO,

IlllEUMATI....

nc'RóFULA8
ESPINHAS

FISTULAS

ÚLCER_

I:CZEMAli

•""TPIOS

MANCHA.

possue um grande
sortimento em arti

gos de couro:

SACOLAS - OARTEIRAS-

CINTAS, etc.

conHA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E �'EMAIS

HECÇÕES DO

�3URO CABELUDa.

F=:=::'=:==4t
I "[ROlEIRO" I'I Elegancla, distinção e bom gosto V. S. ,

I 'I, encontrará só nos afamados MOVEIS JIESTOFADOS CRUZEIRO.

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

rê á Rua Marechal Deodoro da

�Fonseca, 519. - Fone 22

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

hother 50nnenhohl
RUA' lVlfAR��HA\L DEODORO!, §41, EI'" TEL e 6

. JA�AGUA DO SUL " SANTA CATARINA

FERRAGENS

BICICLETAS
TECIDOS EM GERAL

ROUPAS FEITAS

(completo sortimento)
OHAPÉOS (dasmelhores marcas)
CAMAS PATENTES
OOLCHÕES

-1 artigo' .

OOBERTORES DE LA
r

ACOLCHOADOS
mo

.

PEÇAS E ·AOESSORIOS

RADIOS (tipo 1946)

RADIOLAS

MATERIAL ELÉTRICO

APARELHOS ELÉTRICOS lIES!;

Artigos bens .; "�Preços barattssímes

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"

JPrefeRtlUlr21 JMIlUlll1lRCR)p21li de
JJ2lr21glUlá Ql«)) §lUlli

.

Reqllerimentós Despachados
Dia 115-46

FRACOS E AN';:MlCOS'I
Tomem.

VINHO CREOSOTADO
-; •• 5 I L V E I R A ••

hprepà_fIII_
To....
Re.frl.d••
Bronquit••
ElCrofulo••
COfjveJesc.�..

VINHO CREOSOTADO
. �É UM SERADOR DE SAÚDa:.

CODetos linteiro

•

•

"

.

r
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do Su I

Balancete d� Receita Orçamentaria, referente
A de de Maio 1949ao mes

r�

ICodigo I Titulos REOEITA ORÇAMENTARIA

Local Anterior I IDo mês I Total

A TRATAR OOM o MESMO_

A'VISO ,

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

Aos distintos amigos e fregueses,

que mudei minha loja de Fotos e Li-

REOEITA ORDINARIA
TRIBUTARIA

3) Impostos
O. 11. I IMPOSTO. TERRITORIAL

O. I 2. I IMPOSTO PREDIAL

O. '7.3 Imposto sobre Índustrias e Profissões
0.r8.3 Imposto de Licença
O 25.2 Imposto sobre exploração Agrícola e Industrial
O 2i3 Imposto sobre Jogos e Diversões .

b) Taxas
-1.21.4 Taxas de Expediente

.

1.22·4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos

. 1.23-4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos

1.24. I Taxa de Limpeza Publica
PATRIMONIAL

2 OI O Renda Imobiliaria
2.02.0 Renda de Capitaes

RECEITAS DIVERSAS

4. T 2.0 Receita de Cemitérios
RECEITA EXTRAORDINARIA

6. r2.0 Cobrança da Divida Ativa
6.21.0 Multas
6.23.0 Eventuais

vros á Avenida Getulio Vargas N. 160,
,

.
,

anexa a Loj a de Calçados do Snr. Julio995,80
1.617,50
6.571,60

44.208,50
112.111,70
177.551,50

45.212,50
110.494,40
170.979,70

1.599,00

I

Maffezolli, onde espero o comparecimento
450,00 1.829,00

2,260,00
4.389,50
5.893,00
12.108,00

690,00

.

de todos os amadores de Fotos e Livros.
,450,00
1.221,50
5.519,00
178,00

1.810,00
5.16�,00
374,00

11.930,00

690.00

HANZ WIELE, Fotos e Livros,

5xl
Avenida Getulio Vargas160

3.158,50

714,10 24,00
1.870,50 509,10
5.528,00 1.071,00

-'""!5�5�3."'!"1�22�,5-0---'r7.417,80

824,50 p.985,00

,,7,38,10
2.379,40
4.399,00

............................------

.

SOMA CR.$ 570.540,50
75.538,40

PREOIS4--SE UM DE 15 a 17

ANOS, PARA TRABALHAR NA FÄR-

,

Saldo disponivel do Exercicio de 1945

Edg-ar Plezera - Contador

446.078,70

Eeonidas C. Herbster - Prefeifo

"-

Contadoria da Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, 6 de Junho de 1946.
·f�

MAOIA «SOHULZ».
5x1

�
.

�@!@)@!'@@!'@@í®@Y@)®!@@t@)@Y@)®Y@@t@)®Y@)®r®� Testo, municipio .de Blu-

(§) .

. @) menau, sendo filho . de

� TAB tt 'R ídã R f
° d Ç®

Otto Wutke e de Rosa

(@ �ssef SIDa, ronqUI e, oUqUI ao, es ria OS e'

@j w�r�,e·brasileira, soltei-I
(® TODAS A§ MOLESTIAS DO ßPßHnH� RfSPIRßIÓHIO � ra, lavra.dora, domicil�a-

'

�
• • da e residente neste dIS-

� Encontram alivio ir:nediato com o uso do trito, em Itapocusinho,

� � sendo filha de Antonio ..

I n C O In P a p a v e 1
· "

Candolfi e de Crrolina Calçados - Chapeus - Roupas Feitas etc. ar�gos
.

, Sacht Candolfi. .

. para presentes � Tudo a preços populares

" � Pl!ilOfal dI! nRgiro Pl!loll!Rll! � nh;,i;:;�t2�: �:d�,:e��n��i
------Visitem sem compromisso -----

� Ö P�ITORAiMAIS CONHE€Ómb MO"BRi·SJfL � �::�a�ubIl�r:;�n��I:d\t:pr���
.,

�tn\t;\\!tn\Iii\!tn\Iii\!tn\I'M!t8\Iii\!tn\I'M!t8\t;;\!�I'M!Iâ\tn\!tn\�!rn'\tn\un'\I'M!tn\ @ :�ix:d�md��:!��iOI �n�L.se�� Clinico· �e OI�os, Ouui�os, noriz, fioruanto
:X'8l������������@1ji alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para OS

tins legaes.

BAZAR CARIOCA

Arthur Klug
Rua Marechal Deodoro � N. 501

Dr. Arnlinio Tavares
Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis

.'

�QZ1baas�.����,� �t�,'�T� �'�IL
�' ..CALCADOS y�. Artur Müller Oticial do

ti.
a � Registro Civil do l° Distrito

---------

I
,

formado pela faculdade de Medicina da

I:.

I R G O ,'o da Comarca Jaraguá do Sul. Para Anuncios
Universidade do Rio de Janeiro

. fij
'. Estado de Santa Catarina 'I, B L D'M E N A D STA. CATARINA

I
) � Brasil. prefira este Jornal.

\ ". Faz saber que comparece- .

_

ti.
.

�
.

I ram no cartorio exibindo' os

W •
•

documentos exigidos pela lei

I
/

�ã� �.� m�I��r�� � I atim de sec����l!��rem para

I mal'� �arat'��
I Editaln.2045de11-6-46.!
I Bertholdo Gaedke e'

- . Elvira Emelita Bolduan. ....taa� e

111 _ ..._ I Ele, brasileiro, soltei- "AliA a l�v��A .H�.lln,. IJlEGUIIRA

ti. di ro, carpinteiro, domící-I. IlIAMWIE••S !iM IS••&'I�
IP FRODUTO . DF\ ·Il liado e residente neste .f

ii. I distrito, em Ilha da Fi- Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

IIJ '1T11'il�1Ul(\'il'1l"'n°t1J\ �P' rrt1J\]rt1J\,A1«1\§
"

gRuI'Ceairrad'O seGnadeodkfeilheO ddee rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60ciclos

llllllM .))[Lll <9.l. \\1l� \L<9.l.11�<9.l.M\UI
2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

o
" Anna Burchardt. \220 Volts, 50 ciclos.

(GO§c]bl Jrmaos s. Ao I dO::'sJ�:�i�e��{c������ ap.!t&;�lJel 81 1.l!EI)I�ie
CAIXA P�STAL, 11

.
li residente neste dístríto, BOMB S domesti f"

.

M H P
- 1P

A para uso omestíco e InS industriais: arca AU T, rotativas.

JARAGUA DO SUL

�
á Estrada ltapocú, sendo

'

conjugadas com motores' monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
. SANTA OATARINA I filha de Adolpho Boldu- com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos' de 1 HP.

an e de Sophia Eggert servindo até 50 metros de profundidade.

rti@!iPkr#'in;;ae!sIiiJe__•
Bolduan, ÂJr1ng(fJ)§ IE�etJr[C((})§ ID21Jr2l «]) Iar
Editaln. 2046 de 11-6-46. Sortimento completo e variado. de LUSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS, e

Willy Wutke e Selma. ARANDELAS.
Candolfi.
Ele, brasileiro, soltei- MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

re, lavrador, domiciliado _
força de qualquer capacidade. ,

e residente em Rio do A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a ,\ualquer

pedido de instalação de luz e força.

ARTUR MÜLLER Oficial
Ex-Chefe aios serviços clinicos e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por. concurso. da' Assistencia Pública do Rio de janeiro

Emprêsa S�I Brasileira deEletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLÊ

(Sob Administração do Governo Federal)

•

Moças
Preclza-se uma a duas moças

leves.
pera serviços

Informar na Tipografia Avenida

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS � NARIZ E GARGANTA DO H
DR. SAJ)ALLA AMIN li
CONJUNTO DE' APARELHOS' MODERNOS, UNICO NOS li

ESTADOS DE SANTA CATARlNA.E PARANÁ . ii:
«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS li
HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ::

• .Joinville - II

\7iolenta AIXA
dos preços das mercadórias da CASA TOBIAS, até, 31 "'6-46

Rua Presidente Epitacio Pessoa - 652 - JARAGUÁ DO SUL
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO I
-

III'CAIXA PDSTAL,19 Oscar Verch Geronimo Tomazelli

TELEFONE �. .,� e Senhora e Senhora

participam e noivado de seus filhos
,

apresentam-se noivos

Duas Mamas, 9-6-46.

.êemícc militar
, ... .

Classes 1926 e 1927

Será '

convidado
Brasil à� experienci
as COlD a Bombo

AtôDlica

o

'.

Monteiro Lobato na Argen'tina
.J

_ÄNjiiiOiiiiiiiX_X_V_II_'iiiiiiiiiiiiiiJ_A_RA_G_U_Ái;;;;;;;;oD_OiiiiiiiS_U_LiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiD_O_M_'N_G_O_'iiiiiii1_6iiiiiiiD_E_'_J_U_n_h_Oiiiiiii"_D_B_l_'9_4_6iii_'iiiiiiiS_T_�_·iiõC_A_T_AiiiiR_'N_Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ_Niiii·iiiiiiii1._3iiiii55 r GENY e A�ENTURA I
Hontem transcorreu a a estrada Schroeder. -

data natalicia do snr. - Dia 17 a exma. viu
Manoel Karam Filho, es- va Amanda da Costa.
tabelecido com farmácia - Dia 18 o menino Po-
em Tangará. libio Adolfo Braga.
No dia 13 passou a da- Bodas de Ouro. Hontem

ta natalícía do snr. An- transcorreu ° cincoente
---------------------- tonio T. Zimmermann, nario do casamento do

escríturarío da firma casal Caetano Chiodini
Bieithaupt & Cia. e des- e sua esposa dona Ma
tacado· esportista nesta ria Deretti Chiodini.
cidade. 'Por essa ocasião seus

.
. .'

numerosos descendentes Todos
_

os Jovens nascidos nos ano� 1926 e
No dia 14 fizeram anes

promoveram uma festa .1927 ,d,everao comparecer na Junta do AlIsta3'ge��os .srs. Roberto Funke I familiar homenageando to Militar; d� Jaraguá do. Sul, �ntre 15 e
Junior e Domingos Rec�, o casal' de velhinhos. corrente, afIJD� �e serem inspecionados de saúde
e a sra. Geny Saganskí, O "Correio do Povo": pela Junta Medíca.
espos� do snr. João Sa- associa-se aos' que Ielí- _ganskí.

. citaram OR .aniversarian-Na mesma data. ainda teso .

transcorreu o anIversa' \

rio natalicio do snr. AI- Nascimento. Com o nas
fredo Krause, destacado cimento de um robusto
elemento social deste menino, que se chama
municipio e gerente' da rá Antonio Carlos, foi
Empresul desta cidade. enriquecido, e�t3; sema
- Hoje faz anos a estu- na, o lar do �IStIntO ca
diosa Marcia, filhinha do sal Dr. FranCISCO Gotar
snr. Mario Tavares. di e sua digna esposa
-- Amanhã o snr. San- D. Ivone Luz Gotardí.
tos Tomazellí, professor Parabéns.

Um macaquito, atrevido e desmiolado. como
todos os seus irmãos. aborrecido e enjoado da generosidade que lhe dispensava o generôso senhor
seu dôno, resolveu, dias atraz, proclamar a jsua
independencia.

Efetivamente, ás margens plácidas da valêta
que córta o terreno do Moinho, deu o seu brado
de guerra, de rebeldia e de estrepolias.

Em seguida, num salto simiesco, foi dar na
janela do bi-fundado Clube Aímoré., Assebíou,bateu na vidraça, nínguem atendeu. E que a ca-
sa estava vazia. O dôno fôra viajar. Estava para • 11 _as bandas de Florianopolis.

Endiabradamente zangado, conseguiu brécha
por onde ganhou o interior do prémio. Aí, como
todo o bom macaco em casa de louças iniciou
uma destruição incrivel. Garrafas de champanha,
uisque, cervêja, gazósa, cópos, taças, vidros de \balas, tudo lai espatííado.. JARAGUA DO SULApós tocar inúmeras vezes aquêle disco:-
"Ai que chamêgo bom!" - ao som do qual exe
cutava as mais infernaes piruêtas por sôbre o Recentemente instalada combalcão, mêsas e cadeiras, o jovem mico encamí- produtos medicinais, perfuma-nhou-se á cozinha onde procedeu, generosamen- . ..

tte, á farto derrame, pelo 'chão, de íarínha.. açu- rias, etc., naCIOnaIS e ex ran-

car, café, pratos, talheres, etc. geiras encontra-sé a disposi-Já raiava a aurora quando o ilustre e exqui- ção do distinto publico, apre·sito boêmio, com a "cara cheia" e muito cança- sentando s e r viço critério-do, desistiu do seu projéto de correr mundo. so Q P r � ç o 'ii Módicos.Então, como todo homem brincalhão, porém
honesto, chamou, num travo de lingua, alguem Entr-e os produtos medi-para atendel-o. Quería pagar a conta, não dese- cinais encontram-se remé-java ficar "pendurado" no Clube. Ele era maca-

dios para FÉBRE, VER-co sério!
Deu uns murros no balcão. Ninguem apa- MENS, TONIOOS, XARO-

recia. PES, das melhores proce-Indignado, passou a mão no chapéo e saiu dencias e pelosmas não por onde entrou. Resolveu 'sair pela melhores preços.
E Santa Catarina'?janéla da cozinha. Teve, porém, um movimento Será que ela tambem. de espanto quando galgou o parapeito da mesma. entrará nesse milagre'?Os seus olhos não podiam erêr no que viam! se� É o que veremos.'

,ria sonho?! seria pórre?! não d�morou,. c0!lven: PO L IT ICA
·

Alguma cousa está em
céu-se do que estava vendo. Aqueles sinais ali vista, pois as viagens en-nada mais .eram do que as pegadas daquela tur-I tre a capital e Rio es-manbediente e disciplinada que na noite de 4de' tão sendo mais írequen-junho, penetrando pel� janéla d� .

éozinha, ap\e- Parece que haverá o P.T.B. tes entre os politicos.sentou-se na assembleia geral, cínícamente, como
mesmo uma conciliação O Paraná J'á t Mesmo no interior es-.

d Cl b díreítn u vót acer ou
tá havendo atividade. Pa-

SOCIa o u e � com
.. Ir.eI o a vo O. entre a UDN. e o PSD, o pass� nesse �ovo a�- ra o norte .río estado�altou, entao, dírigíndo-se para "a c�sa d� os quais unidos irão co- dar, �OIS os dOIS parti- viajaram os srs, Dr. Lu

seu dono onde, grudado numa arvore cosínhou''. locar-se de atalaia con- dos .Já I ass�ntaram um I cio Correa, Secretario
ás consequencias daquela noite de orgia. tra o comunismo e o candidato UnICO ao go- da Segurança e Dr.

Na manhã de segunda feira, grande massa queremismo.
.

verno e_:;tadual. Ilmar Correa, Presiden-popular, acorreu' ao Clube· Aimoré para vêr os Todos os sintomas con- Em Sao Paulo ? mes-
t do Conselho Admí-estragos e dar palpites sôbre a autoria daquela duzem a esse prognos- mo proc.esso esta bas- n�strativo.vasta depredação.

tico, a começar pelo al- tante adiantadoAs coisas mais absurdas foram ditas. Houve
-x-

.

O snr. Aristides Lar-moço que o General Eu- IÍl
até quem atribuisse a culpa aos adversários poli- rico Dutra ofereceu ao Com nova orientação gura, com u novo car-ticos do "bamba da zona",

. taz - Nereu Ramos,-snr. Otavio Mangabeira. haverá recomposição mi-
anda percorrendo os

Todas as suposições e conjeturas cairam por Consta mesmo que se- nisterial e em todas as
diversos municipios avi-terra., , rá formado um novo par- interventorias.
vando e recompondo di-

E que o macaquito, sabido e sério como era, tido com elementos ude- Mas isso somente de- retoríos do P.T.B.
afim de evitar complicações para pessôas ínocen- nistas e pessedistas, ex- pois de aprovada a no-

Esta semana foites, num gesto mui cavalheiresco, teve o cuidado cluidos destes os que- va Constituição.de largar cambroneanamente, sôbre a mêsa do remistas que irão para -x-PU-PaI, o seu cartão de visita .....

G����NGd��N �;�d�� I á URSS, Grã Bretanha,
Onidos :da América. do França.. China,. Brasi!,Norte planeja convidar Canadá, Australia, MeXI
tôdas as nações do Co- co, Egito, Polonia e Ho
missão de Energia Ato- Janda, (IS quai.s, além
mica das Nações Unidas dos Estados Unidos, ía
as experiencias com a zem parte da já meneio
bomba atomica, as quais nada comissão.

Rua Mare'chal Floriano Peixoto, 60 serão realizadas no 'atoll' As provas de Bikini,
Em frente ao "BarHarnack' de Bikini nas Ilhas que serão realisadas por

, Marchall 'no Pacífico. uma força operacional
As naçÕes convidadas conjunta naval - militar,
deverão enviar repre- destinam-se a exp�risentantes oficiais e, tam- mentar a bomba atomíca
bêm, se O desejarem, em navios e in�talacões

fi. correspondentes da im- terrestres e, aSSIm, obter
prensa. .

novos dados .de �u:calc�-O Presidente Truman lavel valor cíentiííco so
autorizou recentemente bre as explosões [atomí
a extensão dos convites caso

,

Ohegou a Buenos
Aires o ilustre escri
tor brasileiro Montei·

menau, aproxima
Jaraguá.

- Ol,.eto,., ARTU� MÜLLER

•
- -
• Notas

ro Lobato, que, ao

desembarcar, decla
rou sua intenção de
estabelecer-se defini
tivamente na Argen
tina. A imprensa em

geral da boas noti
cias a 'seu respeito
acompanhadas de da
dos biograficos e elo

gio� a sua obra lite-,
raeia.

O diario "EIMundo"
diz: "Monteiro Loba
to vem a um pais
onde todos conhecem
os seus livros, lhe.
querem bem e o res

peitam. Â nossa ci
dade recebe de bra
ços abertos, porque
sabe que só terá a

lucrar com a sua

presença e com seu

BIu - trabalho em nosso
será meio ".

Locais ii
- -
•

........................._ I � ..

EXlljam (()) §211bl21(ü) . (Marca Registrada)
,

I

,Virgem·Especialidade.

. '

da
. CEAo WIE1flEl TINIDl(J§1rllA\l = Joínvllle

'.Gns f;GIlIIRVÂ E 8151111•• a liA Re,,,.

Aniversarios xandre Koehler, Iuncío
Dia 19 transcorre o nario da Prefeitura Mu

aniversario do snr. Ale- nícipal,

A pedidos

C��unITll21 �al
•

sp..ßÄ� �/RCtAt
.. .

ESPECIALIDADE'

por Quinta Ferino

Farra de Macaco

Telefone, 46

FARMACIA
"SCHULZ"
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