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Os ex-alunos do co

nhecido educador Frei
Stanisláo, vão presta-lhe
significativa homenagem
no Colegio Santo Anto
nio de Blumenau, por

CAIXA POSTAL, 19 r
Ü L L E·R - Fundado em 1919 TELEfONE NU. 39 ocasião do transcurso
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ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL - ·na. eira, 27 de Junho, de 1946� Sta. Catarina -;, N. 1.35s/sua ordenação sacerdo-
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_ tal. '

Governo de Coalisão em torno do General Dutra.
pedado, na noite de 25 Correm insistentes noticiasde

.

Pelo Estado público.
do corrente um ladrão ltí

.

h" t
" -x- .

ali entrou, revirando a
U Ima ora, que es a paraser Com a

.

idade de 90 O snr. Irineu Bornhau-

mala de roupa e papeis ultimado o governo de coali- anos faieceu em Blume- sen, um dos diretores,

e levando consigo uma nau, no dia 21
.

do cor- das Fabricas Raimann,

Dr. Arquimedes Dantas carteira com cerca de sào- em torno do \.:ieneral Du· rente o snr Pedro Cris- em 'Sua ultima viajem a

Solicitou exoneracão 350 cruzeíros
, t t d

. , íd f íd tiano Federsen.
.

Joinville, determinou a

do cargo de Delegado Talvez ofato de estar ra, en O Ja SI o, o ereci o a O extinto era pessoa construção de 80 casas

Regional de Policia que
dormindo, tivesse salvo U.D.N. a vice-presídeneío da de grande destaque no para os operarios da

com brilho e justiça a vida daquele militar, Estado, ao qual serviu fili'al daquela empreza

vinha exercendo neste pois o ladrão estava ar- República, 2 ministérios e a em �le.vados cargos com na visinha cidade.

E t d S D Amado de um martelo,que. • • � 1 patríotísmo e destacado As casas serão de ma-

q�i�:deso Da�:�s. r. r-

aband�nou na fuga quan- chefla de polícíu da Caplta amor a terra que eleg�u terial e com .todos os

Tendo S. S. transíerí- do OuVIU qualquer rumor. I da República e ao Partido Re-I para sua se.gunda patría, requisitos de higiene e

do residencia para Jara.!
O martelo, segundo .

Onde mais se fez sen- conforto,

guá, abriu escritorio de versão logica servíría publíccmo 1 mínístéric O acor-
tir sua atuação em' to-�-------

para abater a vitima ca- .'. ••

• . dos os sectores indus

V'.��vg�:fij� ���i��!��St\� so essa acordasse. do preve íneqíbílldode de to- triais, comerciais e so- eJa
. . Presentíndo a chega- d

.
-

f
. ciais, foi no Vale do lta-

roermo. da de qualquer outro OS OS
',
Interventores e pre el- jai, que, lhe deve gran-

Roubo: O snr. Cap. Mar- ho�pe�e, o .

ladrão fugiu tos que exerceram os cargos
de parte do seu surto

ques, que chefia a Jun- pois tinha Já começado ,

de progresso.

ta Medica que f�z inspe- a fazer uma " limpesa" ate 29 de outubro de 1945 e -x-

ção de saúde nos cons- nos objetos do snr. Te- .

.
O snr. Delegado Re-

. critos deste municipio, nente Dorival, que esta- afastamento dos mesmos se gional de Policia de do dia 20 passado.
foi vitima de um auda- vam em outro armario. "

'

d
.'

d
.l Joinvílle publicou edi- Na casa de Fotos e

cioso furto.
' aln

.

a estejam exercen Q es- tal esclarecendo que e Livros: HANS WIELE,
Quando dormia em o H811"nem e8t', follit - ses cargos atualmente _ G.ontinua. a proibiçã_? do Av. Getulio 160

hotel onde se acha hos- U lIu
•

uso da língua alema em _1 ...

Nolas e Nolicias

•

Um assunto que mereceu acalorados I
debates foi o que se refere ei acen-'
tuada queda no preço da banha, pro
vocada por deliberação da Comissão
Central de. Preços, no mercado do
Rio

" '_ .

Tal medida veiu repercutir direta
mente sobee o ,preço do porco vivo,
que de Cr$ 3,60 a 4,00, como, vinha
sendo pago até maio ultimo, caíra

pera e-s 2,60 a 3,00.
Os agricultores mostram-se descon

tentes com as consequencles desta

deliberação governamental, e argu
mentem que, enquanto o seu produro
baixa cerca de 20%, as demaís . utili-

Os jornais voltam a afirmar que
-dentro de poucos dias -serão extintos
mais alguns Institutos entre os quais
o do "Pinho".

-x-

A policia ceríoca proibiu o cornlcio
do nartido comunista marcado para
hontern.

-x-

Terminou día 24 o praso pera apre
sentação das emendas ao projeto da
Carta Constitucional.

'

Ao todo foram apresentadas 4.500.

Agora a comissão dentro de 15 dias
'deverá dar parecer sobre as mesmas.

.

·-x-

Um taifeiro do Loyd no Rio de Janei
ro, mandou buscar no Espírito Santo
uma irmã para viver em sua cornpa-
nhta.

.

Aconteceu porem que .houve um de
sastre de trem e a moça morreu em

viagem.
A estrada de ferro trouxe entre os

38 cadaveres do desastre a infeliz se

nhora e o humilde empregado' ficou
em apuros pera fazer o enterro pois'
não dispunha de recursos.

Foi conseguir na direção da empre
sa onde trabalha, mas o diretor negou'.
Pegou então no cadaver da irmã,

poz numa mala de pinho, fez o ende
reço do diretor na tampa e com mals
3 companheiros levou o estranho pre-
sente ao seu chefe. .

Não viu a cara do diretor quando
mandou abrir a mala com o presente
mas o fato é que depois soube qu�
sua irmã tinha sido enterrada.

..-x-

Com a chegapa de 10 milhões de
quilos de farinha de trigo

I

ficou regu
larisada a situação do abdstecimentq
desse cereal.

-x-

A Pen icilina e o Streptomicin duas
drogas aperfeiçoadas durante a guerra,
poderão aumentar, mais do que dill1i

nuir, as mortes resultantes de infecções
microbianas, quando não administra
délS na proporção devida. segundo' re
velou· a Administração Alimentar a Mé
dica dos Estados Unidos, após have
rem sido completados experiencias com

mais de" 2.000 ratos.

Os cientistas descobriram que a

quantidade de Streptomicin usada de
terminava se a droga matava ou cura

va. 'Concentrações de

micro-organis-Imos permaneciam lutando contra os

germens, nas proximidades daqueles

que estimulavam a doença. As expé-
. rlencias mostraJifim;'ademais" que ratos
infecionados com tifo morriam rnais

rapidamente quando lhes eram adrní
nístradas dosagens variadas de ôtrep
tomicin. Além desse ponto perigoso,
um aumento nas dosageris diminuia o

número de mortos e depois de doses
"suficientemente altas" não se verifi
cou rnals morte alguma; Até agora
essas experiencias não foram feitas
em seres humanos. (S.I.H.)

-x.,.

Herbert Hoover, ex-presidente dos m
·

f t d fi· clEstados Unidos, encontra-se presen-]' anl �5 O O plSffOp"'; O
temente em missão na America La- � '" \.I

tina, como parte de seu estudo SQ-

bre o problema mundial de alímen

ção.
O Interesse do sr. Hocver pelos

problemas relacionados á alimenta-

-ção data da "'époc� em que foi pre-
ImnUUUllllllllllllllltlll1llllllllUlIlIUIUUlUlI1l11l1l1U1l1

,/

sidente da comissão americana de Referindo-se ao amparo ii materni- Capital Federel, está se estudando, por

socorro, em 1914. Foi também presí- dade e aos menores diz o Manifesto figuras eminentes da Medicina, o esta

dente da Comissão para o Socorro do Episcopado Brasileiro: balecímenro de serviços genicológicos
á Belgíca, de 1914 a 1918 e Admi- Tenha-se: em vista, antes de tudo, 'o e obstétricos a domicilio. onde não

nistrador do Serviço de Alimenta- cuidado com a infancia e a rnaternl- haja possibilidade de conduzir as gesi

ç�o dos Estados Unidos, em 1917. dade. É preciso não esquecer que a rentes a Hospitals-Maternldades.

Depois da primeira guerra "mun- mortalidade infantil. é espantosa, no Ernflm, onde não for posei vel se

dial o sr. Hoover continuou seu tra- nosso pais sobretudo rros meios de- fazer .nada disto imediatamente, que se

balho e foi presidente da Adminis- semparados, onde aliás, o indice de instale, sob os cuidados de um rnédl

tração Americana de Socorro, que natalidade é o mals alto. Como medi- co, pelo menos, IIlIm ambulatorio.

alimentava vinte e quatro nações. da pratica, rieste setor se criem quan

Em 1922 organizou uma campanha to possivel, Postos de Puericultura nas

para socorro aos famintos da região zonas urbanas e Furais, maternidades,
do Volga, à pedido do governo so- ainda que de tipo modesto, conforme

viético.
,

.

o meio, sempl'e de acordo com as exi·

Com O sr. Roover, nessa missão, gencias' minimas tecnico-cientificas.

encontra-se o embaiyador Rug Gtb- �este ierreno � de grande convenien-Ison, que durante trmta anos 'exer-I cla um entendImento com o Departa
,ceu funções diplomáticas em vários mento Nacional da Criança e com a I

paises, inclusive no Brasil, Polonia e Legião Brasileira de Assistencia que, I

Belgica, o sr. D. A; Fitz Gerald, as- na sua fase atual,� cuida, precisamente,
sistente do Secretário de Agricultu- dos problemas da infancia e materni-

ra dos Estados Unidos, o sr. Julius dade. ,

,Klein, ex-sub-secretário do Comér- �9ra que o problema do pessoal
cio, o coronel Frank Mason, assis- exigido, em tais trabalhos, seja enca-

'

tente especial do Secretário da Ma- minhado na spa solução pratica, é in

rinha durante a guerra, e o dr. Del- dispensavel"que os senhores Bispos
bert Rey, cirurgião militar. (S.I.R.) de cada Estado da Federação decidam,

-x- onde não houver, a criação imediata

Porto Alegre, 24 ,- Estiveram reuni- de uma Escola de Enfermagem, para.

dos, em sua séde social, nesta capital, preparação de enfermeiras e assisten

os membros componentes dos Conse- tes dei gestantes, e de uma Escola de

lhos de Administração Fiscal e demais Servito'SoCial para a formação de As

colaboradores diretos da União Sul sisterites. e Visitadoras Sociais. Estas

Brasileira de Cooperativas.
.

Escolas, além dos cursos de maior du-

No decorrer dos trabalhos foram to- ração escolar, deveriam manter cursos

madas importantes deliberações em intensivos de preparação dt' pessoal
defesa, tanto dos produtores, como para as emergencias do momento.' Ê Idos consumidores. ( interessante lembrar que, mesmo Oll

os lindos ·FOTOS
da Procissão de

Corpo de Deus

dades sobem ídenrica percentagem ou

mals.
Si assim continuar; - dizem eles -

com tal politica agrícola errada, prefe
rirão vender o milho e sacrificar o

, porço_,cq_m, .m�ia· �_I1g:grdÇ!J 3IflD.l, de se:-:.
. rem evitados preluízos maiores.

Como se sabe, o milho está cotado,
presentemente, a Cr$ 56,00 o saco,
posto nesta capital. Com este preço

pelo milho, não pod�rão' engordar o

porco, a não ser que seu preço mí
nimo suba para Cr$ 3,60. Não sendo

assim, serão forçados a .ender o mi

lho, resultando grande redução na pro

dução da banha.

e o amparo aos menores

===maternidades.===
e

PROBLEMAS DOS MENORES
Amp'arar os menores sob os pon

tos de vista alimentar, sanitàrio, esco
lar e social, afastando-os da ociosida

de, dos lugares inconvenientes e orien

lando-os para uma posição definida na

vida profissional e religiosa - eis um

post.ulado de ação prática da maior
atualidade.
E de importancia capital que cada

paróquia cuide desses problemas, co

rno fundamentais. Uma escola junto a

cada capela do interior, a cadà igreja
paroquial, em cada fazenda ou grupo
de fazendas, em cada grande proprie
dade ou grupo de pequenas proprieda- ,

des, mediante convenio com os pro

prietárfos, os prefeitos dos municipios
e os vigários, para efeito de susten

tação do professorado e outras despe
sas - são modalidades de ação que

se devem por em prática, imediatamen
te. Onde for possivel, s� estabeleçam
as escolas profissionais de tipo indus

trial e rural, não esquecendo nelas a

preparação de modestos profissionais
,para fabricação de utilidades em pe-

(cont. na ultima pag)

I
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lProfeTItllTIlra M[lUlIDlTICTIJDali die
']araglUlá ruij §l\1lli .

Reqllerimentos Despachados

==============================================================================,D

terreno comprado de Alfredo Bodbenherg, idem. ' relativo a uma bicicleta, 'ide�.692-0scar Bruch, bras. requer transf. imp. ter- 708- Placido ôatler, bras. requer' rrensf.> imp.reno comprado de Germano Bruch, idem. terreno vendido a Felix Wolf, idem.693- Pedro Vieira, bras. requer transf. imp. ter- 710- Alberto Hafermann, bras. requer lic. exe- ,
reno comprado de Alfredo Bodbenherg, idem. curar concertos em s casa, idem.694 - Albrecht Karnke, bras. requer transf. imp. 711- OUo Würtz, bras requer transf. imp. ter-terreno comprado de João Ramthum, idem. reno, idem.69Q- Carlos E�dmann, bras. requer rransf. imp. 7I3/" José Faccíole - filial, requer transf dos

683-- Otilia R. Nicolodelli. requer transf. ímp. terrenoc omprado de Roque Mezzoni, idem. imp. de lndusrrías e Profissões pare o nome·dft fír-
terreno vendido a Horacio Rubi'ni, idem. 699- Sll vesrre Strzalkowski, bras. requer transf. ma coletiva, que girará sob a razão de José Faccío-

684- Primo Leone, bras. requer baixa imp. de írnp. terreno vendido a Bruno Lessmann, idem. 'la & -Cía. Lrda. idem.uma bicicleta, vendida a Leopoldo Diel, idem. 700-Emilio Neumann, bras requer transf. imp, 714 - Dr. Francisco Gottardi por seu procura-
.685- João Marcaho, bras. requer baixa imp. terreno vendido a Emilio G. A. Grützmacher, idem. dor Dr. Luiz de Souza, requer transf. ímp. terreno

relativo s, filial, idem.,' 701-Mathias Watzko, bras. requer transf. írnp. vendido a Wenceslau Borini, idem.688- Germano Maas, bras. requer belxa do im. terreno adquirido de Guilherme Neumann, idem.

I
715-Dr. Francisco Gottardi, por, s. procurador

posto s. carpintaria, idem. " 702- Roberto da Veiga Coutinho, bras., requer Dr, Luiz de Souza, requer transf, imp. de um terreno
690-Bernhard Beiger, bras. transf. imp. terre- transf. imp. terreno vendido a Alfredo KorelI, idem. adquirido de Alexandre Borini, idem.

-no comprado de Walter Iarck, Idem. 703-José Panstein. bras. requer vistoria e he-
. '.

. .

�

691 - Afonso Heil, bras. requer trans.f. imp. bife-se da s. casa, idem. Secretaria da PrefeI�ura MUnICIpal d� Jaraguá706-Alberto Damann, bras. .requer transf. lrnp. do Sul, em 17 de maio de 1,946. -. .de uma bicicleta vendína a Luiz Manfrini, idem. Jose Pereira .LIma707 -Fernando Würz, bras. requer baixa imp. Secretario

o Prefeito Municipal de [aragué do Sul, usando da atribuição que lhe confere o art. 12, item I dodecreto-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1939,'
D·E C R E T A:

Art. 1.-É concedido á Comunidade Evangelica, para aquisição de um relogio eletrico de torre, oauxilio de' cinco
I

mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00).Art. 2.- Para fazer face á despesa decorrentedeste decreto-lei, fica aberto, por conta do saldo doexercicio findo, o crédiio de cinco mil cruzelros(Cr$ 5.000,00).
. Art. 3.- Este decreto-lei entrará em vígôr nadata de sua publicação, revogadas as disposiçõesem contrário.

®'!@) @!@ @Y@ @'!@ Prefeitura Municipal de Iaragué doSul, em 18 de Junho de 1946.Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na
ees.)-;Ten. Leônidas C. Herbster

Pref. Municipal

Um terreno, sito a rua Benjamin Consrant s-n.
com area de 10.250 mt2.

A tratar com o proprleterio
-

10x2 -

F. Frederico Moeller

'Um automóvel, tipo chevrolet Pavão
1928, em perfeito :estado de funciona.

mento, equipado com 4 pneus novos,
e um subsalente novo.

A tratar com o proprietarioANTONIO A. SCHMITT

Dia 17·5-46

1IIIEEU!!l!!!!!!i!li=miiiiiiiii�n=i!=ii!!l!!!!!!i!l!_'liiiiF!m=i!=:i=ii=liil!=

.
.

IIFebre (Sezões, Malárias, iii: .iiiiiiiii:-:=:=-=-=-=�o-=-==-�-==:iiiiiiiiiii-�iiiiiiiii "'5· Impaludismo II
-----�

II � Maleitas, Tremedeira i� Move'is Estofados
.

I -
- CURAM-SE RAPIDAMENTE OOM -

: ..

!l.!
'- m "[RDZFIRO"II "Capsulas Antisezonicas ii L

I
..

" Minancora" I
_ mm I Em Todas as Boas Farmacias :::

'-É' IIIm um produto 'dos Laboratoríos MINANCORA'im Joinville - Sta. Catarina-
»> iiiE!IIi!E!!EE!E!i!!i!!!_i!!!!!!!!;i!!i!!!!!!!!!!!; '!�iEE!==!i=!!=l.

..

I

Decreto-lei N. 152

z,
('

I Elegancla, distinção e bom gosto V. S. I'encontrará só nos afamados MOVEIS
ESTOFADOS CRUZEIRO.

I Poltronas pare radio - Divãs - Tape. Ites - Passodeiras, tudo V, S. encontra-
rà á Rua Marechal Deodoro da

�.

' Fonseca, 319. - Fone 22 .

��--- =:0====:::':=::=_

bcthcr. Sonnenhohl
RUA MABE(jD�L .

DEODO:JO, 841: EIEI TELe $JARAGUÁ DO. SUL -. - SANTA CATARINA'

-

'farmacia Nova Vende-seFERRAGENS
BICICLETAS

PEÇAS E ACESSORIOS
RADIOS (tipo 1946)
RADIOLAS

MATERIAL ELÉTRICO
APARELHOS ELÉTRICOS

de ROBERTO M. HORSTTECIDOS EM GERAL
ROUPAS FEITAS

(completo sortíméntof
, CHAPÉOS (dasmelhores marcas)
CAMAS PATENTES
COLCHOES

{
'.

COBERTORES DE LÃ artigo

!ln:! ACOLCHOADOS fino

a que dispõe de m,iorsortimento na praça e ofe
rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGUA
@.i.®. ®l® '@.i.® @)Y@)

Vende-se
Livro_Novos

(Edições Globo)- Preços' baratissimos
Vende-se na Tip, Avenida

Artigbs bons

'-

AR,ARUT
JarcÍguá s. A.Industrias Reunidas

Funâaçãc- 'de: .

'ROD_ ffUFENUESS.cE'R

Ac�ilalDos a enlrada de qualquer quanlidade
de ARA RU'T A, e convidamos nossos velhos

"'fornecedores e -amigos de fazer a· enlre-
ga a começar do dia 24 de Junho,' ein dianie.
_r...�

o Encarregado= EWALDO H. BOSS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em -prélío desínteres- que teve lugar domingo
sante, cheio de píchora- ultimo na praça de espor
das, onde faltou a técní- res do Acaraí, longe de
ca e a disciplina, Acarai agradar aos poucos eman
e S. Luiz empataram por tes do esporte bretão que
tres tentos. ai compareceram. decep
Local: Praça de espor- clonou-os completamente;

tes da S. D. Acerat. o mau ternpo reinante pre-
Assistencia: Pouca. judicou em parre o ríesen.
Juiz: Tenente Dortval rolar da peleja, mas o

Araujo.
'

mau preparo de ambas as

Conragem.d. tempo 1a1 equipes desagradou rnals
"

2'." 5a5. ainda a ínfima assteren-

Quadros: S Luiz - Ora- ela. O jogo foi desinte
vio -Waldernar- Leonardro ressenre e a técnica não
..Sei unke- e Tonico-Lulz existiu. A dicipline faltou
-Kenter,- Lulínha, Schmu- por completo, sendo que
de, Waldemar, Iria, -Leo- nos minutos finais pode
nardo- Paulinho, Neves e riamos dizer que tomava
França. vantagem o rnals forte.
Acaraí: Arno; Krause, A aruaçêó dos jogado-

Niquinho; Faustino, Maba, res: Dos goleiros é difi
Joãozinho; Vergundes. cil dizer qual foi melhor,
(Leopoldo), Justino, Kars- pois arnbos falharem cons

ten, Armando e Vitor. tantemente, sendo que são
Os tentos: 1'. do ô. Luiz: ainda culpados por dois

Aos 19 minutos, após ter tentos que sofreram.
sido cobrado um escan- As duas zagas tiveram

m<��������I.III���OOOOOOOOOOOOOO "MEDICAÇÃO AUXILI- teia, -

a bola vem a Ken- bom desempenho. Na Ii-�2Z:S����lZ::í2Z:SI§)2::6:S��
� AR NO TRATAMENTO ter que chuta fraco, ven- nha media foi superior a

� Adolf Herrn. Schultz@ � DA SfFILlS" ���do a vlgllancia de Ar- g� :c;���tl[10:'Öf���� ��=
� MARCENARIA EM GERAL m 1'. do Acaral: Aos 44 perlores a Kenrer, Luli-

zss � minutos, Vergundes em nha e Schmude. Os dois

00 ,� É UMA � .1IAvts._ posição duvidosa empata ataques estiveram ': falhes,
d � ..UlTO NWleOSA PAlIA A FA-

Oterece móveis "CIMO" de- todos os tipos a ..luA IE "AIIA A 1lAÇA. COMO a partida. e os tenros que marcaram
CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS m ���':.::�:�.; .2'. do Acaraí: Aos 19 foram devidos a má atua- Do V. Pedro II de Co-

zes U. I: • minutos da fase cornple- ção dos goleiros; rupá recebemos um oficio
Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00 ,;I':JI'lll1:lIIJII;I" I mentar, Ioãoeinho desern- Arbitragem-i O juiz da comunicando que foi ofe-

"de MOb-ilias, es,pecialmente para ,escri.íor,'·O. 00 • n Ii}! I! pata a favor -dos rubros. partida tenente Araujo, te- recfdo por intermedio do

00 A s'nu. - AP'ftItSDlTA so. 2'. do S. Luiz: aos 28 ve uma atuação boa, em- snr. Elllas Smeha, uma

� INSTALAÇÕES �O.MPLETAS DE: w INÚ..- ......A.. TAI.COMO: minutos Paulinho, cobran- bora ter deixado usar o belíssima taça pera ser
� Don11ltonos' � RIEU..Arl.... do uma falta fóra da erea jogo pesado. disputaea entre os princi-00 'Salac�o'_p�{s �aQ!�rx_ -_ , ..•.-.- , . 00 ,

_- :.:t:- empata, pera-os 'seus; 'Ar-
;_x- pais clubes deste munici-

00 00 P(.-rULoAa no falhou neste tento. pio.

I
' Escritvri_:Js. 00 6Lc:_ 5;. do S. Luiz, aos 57

R ta'lhos A diretoria do D. Pedro'

Moveis rusÍlcos e outros. 00 K'CZIEMM minutos novamente Pau- e II já se acha em contacto
� PlERIDAS linho volta a movimentar C L J O com os clubes locais Ace-

MOVEIS AVULSOS COMO: � _

DAItTR..
o marcador' com um tiro em a . . .

ral e Baependi, pera a
00 Cadeiras 2Z:S MANCHAS rasteiro que surpreende No municipio de Iara- elaboração da tabela para
00 Poltronas fixas e giratorias. 00 "EUIII DE NOGUEIRA It

Arno e vai ter no fundo guä do Sul ha- tres qua- este certarnen, devendo-se
� Mesinhas de centro e para radio

;
CON__ Hol .. ANoa • da rede. dros filiados a segunda reunir dentro de alguns

1J2Z:S E entre muitos outros. a v.___ IIIIIÍ TODA "AI'ITW:. •

do Aceraí 45 d'
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�3'. o cerai, aos e divisão da LIga Ioinvll- ias os maíorats QS res
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- ==== meio minutos de jogo, lense de Desportos, mas clubes para tratarem deste
Afamada pela sua eticiencia, substitu � C A S A R EAL, Joãozinho mals uma vez acontece que até hoje a assunto. Espera-se Que

I
indo as Caixas Registradoras de 00 O maior sortimento em empata para os seus. "entidade maxíma" ainda este torneio reanime mui-

elevado custo.-.------ - 00 géneros alimentícíos de Comentarío: A partida não 8� importou' com os to' o esporte neste
'

muni-
00 primeira qualidade, V. S. seus filiados. Entretanto cipio, o qual ultimamente

00 VENDE-SE ,�ÕES VASIOS 00 encQntrará na Casa Real. ----- ...---__ todos pagam as suas men. estava em franco ret:-o-

00 00 -Defronte o Cine Buhr-
Urbano Camoregher e saUdades p até hoje nem cesso, pois desde muito

RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 �' ========= Clara Bisoni. um jogo de campeonato que a L.J.D. não mais se

OOJaragUã do Sul Sta. Catarina � �'t� I �T �
.

L I � Il Ele, brasileiro, solteiro, de sua categoria fizeram. interessa por seus cdlubes.2Z:S � Isto não está direito, to- A laça foi ofereci a pe���������IJl��������� lavrador, domiciliado e re-
dos os filiados, tem direi- Ia conceituada firma gau-2Z:SlZ::í�2Z:S2Z:S2Z:S2Z:S2Z:S��Im��lZ::í�2Z:S2Z:S�2Z:Sm:s sidente neste distrito, em

G IIto e até obrigação de com- cha Salvador u o comArtur Müller, Oticial do Itapocusinho, sendo filho
P AI'1 d o D' t 't dE" C h petl'rem no campeonato séde em orto egre.

..

-
.... Registro CiVl o I, IS n (.l e rmInIO ampreg er .. , J D

-

A' C
.
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I
Nem j�iz a seus filiados vo feli'cita os clubes Jara-i:.::.: D'R SADALLA A'MIM i:.i:. Estado de Santa. Catanna a rasl eIra, so el, .
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t' ad
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T d envIam; a las a proprIa 1- guaenses pe a lOlCH:! IV
ii· ,ii Brasll.

,
omestIca, omlcl la a e

ga não tem mais juizes, e deste campeonato, e des-�l CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS li Faz saber q�e c��parece- residente neste distri�o, os que ainda ha não que. de já prontificamo-hos a11 ESTADOS DÉ SANTA CATARINA E PARANÁ 11 ram no cartono eXlbllldo o� em - IdtapoAcusinjho'B' sen. o rerão mais apitar sem ga- dar todo, o auxilio que es-11 «RUA GERONYMO CO'ELHO, 42» (ANTfGO
.

HOTEL WEIS II df�cumdentos hexblfS\.itdos pelapalrea1 fdie!haEmea BI.nsgoenl'o. Isom e
rantias, foi o que se viu tiver da nosso alcanceii .' i': a 1m e se a 11 arem

d I'
-

d t:: HORARIO : 10·12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2·4 !l há alguns ias a.traz em para a rea Isaçao es e.. casai-Se:

:.i.l _ ....oinville - II Edital n. 2054 de ?4-6-46. Joinville no iogo Bonsu. magno certamern.
Edital-n. 2053 de 24-6-46.

Copia de edital recebi..... ....... .....da do Oficial do Registo
Civil de Joinville.
Arthur Zimmermann e

Helena Salfer.
Ele, brasileiro, bancário, --'- _

solteiro, domiciliado e re

sidente nesta cidade, sen

do filho de Antonio Zim
mermann e de Maria Mag
dalena Zimmermann.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

re3idente em JoinviIle, sen
do filha de Francisco Sal
fer e de Francisca Salfer.

,

COITRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO
,

COURO CABELUDO.

ES-PO RTES
./

TONICO (API1AR

POR E,xêÊ'Lf;CIA

-11I1�==========....I1II-.....

[pl AlVAN lKAlR§IIEN fKll
II O'fl RU�::::lID�:!�!�158 II R!!
II Si! liAl1

IIT I\i. S:cÇ!:t::' �::t::�v�leP:s�:c::so�:!,rifi- ii i II
!l II Lubrificação, carga de baterias II E II

, 11011 e concertos de pneus. l.iN:: ;.iJ�
..�:::::::::::::;�}

por A. O. M.

cesso e Riachttelo, até o

próprio representante da
entidade foi atacado. As
sim a L.J.D. vai mal, e sl
não abrir os olhos, per
derá em breve seus fílíe
dos nesre muníclpío, pois
aqui tarnbern ha gente
apta para ortenrar uma

Liga e há quadros sufi
cientes pera disputarem
um campeonato a parre
da L.J.D.

.-x-

Resulta�os DBS CapitHis
Rio: Vasco 2 X Flumi

nense O.
S. 'Paulo: S. Paulo 1 X

Port Desp. 1. Corinrhians
4 X Ipíranga 2.

_

Santos: A. A. Portugue
sa 4 X Palmeiras 2.

P. Alegre: Gremio 4 X
Internacional 5.

'CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS _

SOLDA BLECTRICA E A OXIGBNIO -

PEÇAS B ACBSSORIOS -

APARELHAMB�TO MODBRNO -

,.

,

.

-x-

Ofiaina ffieaaniaa
Geral.;..__'_

H. KELBERT

Taça Salva:"
dor 6ullo
-

HABEIS PROFISSIONAIS ,.

PREÇOS M�DICOS
R. Mil. Deodoro di FatseCl, 158

Telefone, 40
- ..Jaraguá do Sul -

G� Rodolfo Fisct]er
®E(IGHIJRO® EJH: GERAL JRua Marechal Deodoro da Fonseca, 796 - Telefone, 53�

BAZAR CARIOCA
Arthur Klug

Rua Marechal Deodoro - N. 501 '

Calçados' - Chapeus - Roupas Feitas etc. - artigos
para presentes - Tudo a preços populares

------Visitem sem �ompromisso --:-----

E !Jara- que chegue ao co-

nhecimento de todos, mandei -

DE AL=passar <) presente edital que _, I
será publicádo pela imprerí�-' f' MARCA DOS BONS PRO'DUTOSI
sa e em cartório onde 'será

Assucar de Baunilha, Sal Refinado (par� cosinha),afixado dmantt: 15 dias. Si

alguem souber de algum im- Mata Moscas.

pedimento acuse�o para OS FABRICANTE: .�11t18. MIIIRtins legaes. Rua D. Pedro II N, 69 Jaraguá do Sul

ARTUR MÜLLER OticiaI
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fundado
.

1919 CORREIO DO PO'YO CAIXA POSTAL,19

TELEFONE ,. '"

- Diretor: ARTUR MÜLLER -

ANO XXVIII - jA'RAGU_( DO SUL - 5A.-FEIRA, 27 DB Junho DE 1946

Locais

I Dp. LUIZ DE SOUZ.&

ADVOGADO
\

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

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

Recentemente instalada com

produtos medicinais, perfuma-
rias, etc., nacionais e de;xtra�,- •geiras encontra-se a ISpÓSI-

.

ção do distinto publico, apre
sentando s e r viço critério

-------------------,080' e P'r e
ç
o s Módicos

Procu ram se Entre os produtos medi-
.

.•
cinais encontram-se remé-
dios para FÉBRE, VER
MENS, TONICOS, XARO
PES, -das melhores proce
dencias e pelos

melhores preços.
---

Dr. Wal�emiro Mazur8c�en
�.Ia BI .Sa'BE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Elecfro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.
., .

.

.. Ja abriu a

[illi1. HU!rgl!f

fimóo/u de ljlla/iclade
/ �

-FERMENTO (fII9 ���
BAUNILHA � "J

PÓS PARA lJUDINS· � �

FERREIROS: MECÂNICOS E
"I

APRENDIZES .:

José, M. Müller Cia. Lida. _

Fundição e Fahrica de Maquinas

em Iaragué.
Chapéus, Fazendas, Roupas Fei
tas, Armarinhos, e Miudezas
em geral.
Variado Sortimento!

Preços convldatlvosl
Avenida Getulio Vargas - AoIado da Cõrn
panhia Telefonlee.

Façam uma visita!

FARMACIA
"SCHULZ"

'

Rua Marechal Floriano Peixoto, 60
Em frente ao "BarHarnack"JARAGuA DO SUL

Telefone, 46 .

Violenta BAIXA
dos preços das mercadorias da CASA' TOBIAS, alé 31-6-46

Rua Presidente Bpltacíol'essoa - 652 - JARAGUA DO SUL

A pedidos

. C��1lllf0121 �21 JRe§ll§[eIDlClla
por ºuinta Ferino

Ass. Atlética Baependí
BOLETIM SEMANAL N. 10/46.
Resoluções tomadas pelo Conselho Dire
tor em Sessão de 24-6-46.

Expediente: Dar entrada da carta da Casa
Fuchs Ltda. de São Paulo, e oficio da S. Dom Pe
dro II, de Corupá.

Futebol: Convidar para uma partida amisto
sa a realizar-se em data de 50 do corrente, O'

qu'adro' principal do Rio Branco F.'C., de São
Francisco do Sul.

Reunião: Delegar poderes aos Membros des

te Conselho snrs. Geraldo A. Marquardt, Ary
Fruet Walte� C. Hertel, Jorge Erschlug e Mauri

cio Koehler, para representarem ésta Associação,
.

no conclave .convocado pelo Dom Pedro, de Co

rupá, que será efetuado em data de 27 do corren

te, às �O horas, no Salão Buhr.
Socios: Em Sessão de 24 do corrente, foram

aceitos. os seguintes sócios: {Aroldo Schulz, Julia
no Stinghen, Heinz Braun e Augusto Paulo Duer
kopp.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOBA·

"

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante. e dieta!

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

Proteja a saúde de Seus filhos e � s�a p,rópria!
Evitará muitas doenças e poupara dinheiro em

remédios

COIPpre -hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o, seu tilhinho .

E um p,rodulo JOS Laboratorios Minancora

- ]OINVILLE

Dr. Alvaro Batalha - M�D][(jO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE S�NHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPiCAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOS x-

Diretor Médico do Bo�pital "São José"

_I ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


