
rica, Inglaterra, França
e Russia.

'

jb� No que se refere a Ita,
�;' lia embora o Brasil, se- .

,i ja porta-vos de 21 repu
blicas para que ela te
nha uma paz justa e ra

zoavel. sabe-se que fica
rá reduzida a peninsula

, e a Sicilia.Bta. Oatarina - N. 1 369 Perdendo todas as COr
lonias e direitos na AI

tirar uma bania, Etíopía, Norte da
Africa e concessões de
Tientsin, Shangai e Amoy.
Por sua vez a debatida
cidade de Trieste ficará
internacionalizada.
As forças armadas não

poderão ultrapassar de
185.000 e as de policia
a 65.000. A marinha fi
cará integrada por . .

22 500 homens e a aero-

nautica a 200 aparelhos.
Relativamente a repa

rações de guerra pela
Itália á União Sovietica,
reparações num total de
cem milhões de dolares,
num periodo de sete:
anos, a partir dá data
em que entrar o tratado
em vigor. Essas repara
ções serão pagas em

utilidades, Inclusive fá
bricas e equipamentos'

concl. na ultima pago

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R TU R M Q L L E R Fundado' em 1919
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aonferen�ia
da Paz

Por A. DANTAS

riquinha e Maricota lá pelos meios
soberanos e, se encheu até os cabe
los, esperando um dia desernbuchar.
E, a sua vez chegou. Palmas á Rai
nha Gullherrnlna. Já chega de tapla
ções e de conversa fiada.

O Brasil por sua vez, segundo
Ií pelos jornais de [óre, também já
deu alguns palpites, mas só isto
não basta. Nós entramos na guerra
com uma grande parcela pera o seu

exito e temos uma bôa sorna de
direitos a resgatai. Fizemos do nos

so sólo, trampolim para a Europa,
perdemos a nossa frota mercante,
'legamos milhares de vidas e, tudo
isso somado não se paga com pro
meças e bôas vontades.

Lembremo-nos que em Haia,
no cenario da Liga das Nações,
Clemenceau, uma grande inteligen
cia (justiça se lhe faça), mas tam
bém um grande vaidoso, *cheio da
grandeza do seu país, procurou ne

gar os direitos do Bra,sil em rela
ção à' guerra de ·quatorze. Mas,
RUY BARBOSA, craneó muito
maior, desassombro que só o infi
nito poderia conter, defendeu-nos
dessa afronta rnoral.

Que se lembrem disso os nos

sos representantes na atual Confe
rencia da Paz e, quando não arran

quemos de Já a recompensa devida
pelo o muito que a guerra nos le
vou pare sempre, fique perpetuado
pare sempre no mundo e no Uni
verso A HONRA DO BRASIL.

ele é mesmo queremista.
Emquanto isso, o snr.

Getulio Vargas, numa
fazenda de seu genro,
no Estado do Rio' tece
os pausinhos para ar

ranjar um meio de vida
entre comunistas e tra-

balhistas para
desforra.
Esta calma enerva até

os proprios jornalistas,
pois falta materia apeti
tosa para o publico...

Mas Q que falta ago
ra, vai sobrar no futuro.

Contereneta da Paz
As primeiras noticias outra de pé atraz e sur

da Conferencia da Paz gern os impasses, quasi
dão a perceber que sempre com o sacrificio
existe uma grande dís- do marisco, que são os
cordancia e defeza de pequenos estados, no
interesses entre às na- combate entre a onda e

ções do ocidente e do o rochedo.
oriente, estão represen- Os projetos dos trata
tadas pela Russia e se-I dos de paz, tem pouca
us estados satélites, ou r modificação sofrerão,
melhor os paizes debai-! pois foram de antemão
xo de seu guante. preparados pelos minis-
Qualquer proposta de I tros do exterior dos qua

uma das partes põem a tro grandes paizes' Ame-

O correspondente da U. P. em

Nova York, acaba de fazer interes
santes comunicações por intermedio
daquela agencia noticiosa e referen
te a preterição da Argentina em que
rer comprar fabrica de material be
[Iíco a Russia.

I Bisse-lhe que a solicitação ar

gentina foi feita á delegação sovíe-

��������--��--������������������_'_'_'�:'Itica que se encon�ava em Buenos
Aires há varias semanas, ainda an-

I RIOR», proporcionando tes <:!..os d?is. pai�es est�belec�reI?
ao público radiouvinte a r�l_a?oes díplomatícas .. Nao, ha. mßl
história da Imprensa-indt- �.:Cl'ÜS de .gual seja a atitude sovíetíca
genà, a divulgação de a respeíio, porem sabe.se. que o as

sua história de suas ne- sunto esta sendo negocíado entre

cessldades, 'de sua glorio- ambos os paise�.A Imprensa do Interior de todo o Brasil (pois a sa marcha em benefíclo O mesmo íntormante acrescen-
esse continuo esforço que Record atinge todo o Te- da coletividade a quem tou que a !l�ticia talvez seja de�se aterniza no quotidia- rifório Nacional com seus serve com um.'máximo mentida ofíolalmenre em Buenos AI

.

nisrno das lutas pela cul- 50.000' warrs) : o progra- de boa vontade e de va- res e Moscou. Presume-se que a Rus-
rure e pela informação, ma «JORNAL DO INTE- lar profissional' sia forneceria à Argentina armas e
l vai ter agora o seu pro-

.

materiais belicos germanicos proce-
grama no rádío brasileiro.

POLITICA
dentes das enormes quantidades apre-� quando o rádio fala da sadas durante a guerra e acumula-

Imprensa do Interior é sl- das na zona russa de ocupação da
nal que esta, já entrou Alemanha e nos paizes satelites do
definitivamente no cora- Essa calma aparente tro bem ou dinheiro dos antigo Eixo ocupados pelos sovieti-
ção do povo. O jornal no cenario politico do cofres publicos para aplí- cos desde a terminação 'das hostilí
do Interior representa o pais, bem pode ser pre- cação na compra de vo- dades,
sacrlflcío diário, sem rne- nuncio de tempestade tos. Entre os pedidos especificos da
dição de trabalhos e de violenta. Todos irão 'paraas ur- Argentina. sabe-se Que um é o da
tarefas, de quasi sempre, Emquanto o Presiden- nas em igualdade de remessa de uma fabrica mat. de.guerra
um só homem que luta e te.Dutra cosinha o en- condições e, quem qui- alemã desmontada, Ignora-se o tipo
vibra para "botar na rua" sopado mineiro e tem- zer sustentar o vício, exato da Iabrlca que deseja, porem
o seu próximo número. pera o amargo café pau- tem mesmo que puxar presume-se que é de uma fabrica
E cada' número é maís lista vão folgando os ou- da carteira e gastar a para produzir peças e acessorios.
uma vitória nessa batalha tros caSDS. "gaita".

-

, I Dísse-se que um dos fatores do
quorldlana pelo "pão do O general prometeu Vai ser democracia no desejo argentino é colocar seu po-
espírito". O diretor do que queria ser o Presí- duro.

.

derio militar em pé de igualdade
jornal do Interior, geral- dente de todos. os brasí- -x-,' com o do Brasil.
mente entende de tudo: leiroß e não está pou- - x
É Cutremberg distribuindo pando esforços para Tres casos estão no As noticias de hontem e ainda
tipos na caixa, é Akron cumprir a promessa, mas agente para serem re- relerentes ao incendio do "Duque
imprimindo grossos "in ha outras tão garradas solvidos logo: o mineiro, de Caxias", informam que houve
folies" no seu prélo, é aos rochedos dos gover- o paulista e o gancho. 28 mortos.
Mercúrio tratando de ne- nos estaduais, que é pre- O interventor de Mi· ! Naquele navio viajavam 11 íreí-
gócios de venda e de ciso muita pacíencía e nas foi chamado para ras, das quais 5 pereceram carboní
propaganda e é tudo no até um pouco de força explicar a' perseguição sadas. Seis dessas Irmãs de Carida
seu jornal. Em geral, esse para desgarra-las. que moveu a proceres de pertenciam a Congregação da
sernanario ou bi semana- Mas com o tempo tudo udenístas no Estado. �e Divina Providencia que se dirigiam
rio

.
é uma organização irá se ajeitando, porque as explicações não forem para o Capitolio em Alexandria.

de um só homem e cun- a Constituição chegará satisfatorias, terá que Dessas, 2 morreram no sinistro.
pre, guardando as pro- mesmo a, T de Setembro escolher outro cargo, pa- -x-

porções, com a mesma e, dai em .diante já se- ra acalmar os animos. Em Porto Alegre houve díver-
rereía da grande lmpren- rá mais difícil a coali- Em São Paulo, espe· sos protestos da população por ter
sas capitais, tendo talvez são porque os politicos I ra-se que o sr. Macedo o preço da manteiga de nata doce
um por cento ou

\
menos começam a se entusias Soares acaba de persua- subido a 18 cruzeLros o quilo.'das possibilidades técni- mar com as eleições es- dir os japonezês de que Vão ver que a Comissão'de Pre-

cas daquela. taduais. eles perderam a guerra, ços em vista disso, vai alterar mais
Dor' essa razão, para Duas cousas estão as· para depois alguem. lhe ainda ...

mostrar o esforço glorio- sentadas de pedra e cal: dizer que S. S tambem -x-
so dos jornalistas do In- quem foi interventor ou perd�u a partida.

'

Uma companh�a brasileira v.ai
teriar no cumprimento de prefeito até 29 de Outu- O snr. Flores da Cu- construir em São Paulo tres grandessuas tarefas é que o jor- bro, está fórá de com- nha foi ao Rio Grande edifícios de 50 a 35 andares. Um dos
nal do Interior. vai ser, bate e a eleição será a do Sul para fazer a ca- predios será destinado a um hotel, o
agora, glorificado numa mais livre que o Brasil' veira do snr. Cilon Ro- maior da America do Sul, pois t�rá
,audição de rádio, Todos ja assistiu. Todas as ma- sa. Disse que vai vQltar 400 apartamentos, o orçamento é àe
os domingos, às 23 horas ql!inas eleitorais serão com um rosario bem 100 milhões �e cruzeiros.
a RÀDIO, RECORD de desmontadas. Não have- grande de traquinagens -XL.
São Paulo está apresen- rá caminhão, limousiIíe, daquele interventor pro- Os comunistas provocaram uma
tando aos seus ouvintes gasolina ou qualquer ou- vando a mais. b, de que greve na estrada de ferro São Pau-

Dor certo, os países pequenos
que não participaram da Conferen-

I
ela da Paz, estão dizendo agóra:
bem que fizemos. nós, em não ter
ido lá. E têm eles muita razão de

. assim dizerem. Dois, si so tais que

I se batleerem de Grandes, fizeram a
conferencia apenas pare imporem

. as suas vonrades, os pequenos, ca
da um no seu lugar, continuariam
a acreditar nas suas grandezas, pois,
nesse assunto. todos sabem que es
sa coi-sa de soberania de um povo I
está com aquele que possuir maio·
res canhões, maiores tanques, mai
ores aviões e até mesmo bomba
atômica.

Dizem que as mulheres falam
demais, porém, ás vezes, é muito
interessante que elas dêrn com a

lingua nos dentes, como fez a Ho
landa, agóra na Conferencia da Daz.
E a ,Rainha Guilhermina falou com
toda a razão, falou conclenrernenre.
Ela esteve ne Inglaterra durante qua
si todo o rernpo da guerra e, por
certo, escutou muita historia de Ma-

Notas e Noticias

,1 O RÁDIO f,ALA DA
- ,

IMPRENSA DO INTERIOR
/

10 .. Santos, tendo paralisado o trafe
go. Foram tomadas as medidas ne
cessarias para o restabelecimento do
transito.

-x-

No Rio foi liberado o açucaro
-x-

Os constituintes promoverão ho
je uma homenagem aos snrs. Sena-

,

dor Nereu -Ramos, leader do P.S.D.
e Prado Kelly, da UD.N, presidente
e vice-presidente da Comissão Cons
titucional.

- -- - - . --x-

Deverá chegar hoje ao Rio o

General Eisenhower, o grande mili
tar que conduziu a vitoria as forças
das Nações Unidas.

Os partidos 'escolheram para
saudar o brilhante oficial, na sua vi
sita a, Constituinte o snr. Otavio Man
gabeira.

-x-

Dia 50, o navio transporte da
marinha de guerra brasileira, em

viagem para a Europa, sofreu serio
acidente, perto de Cabo Frio.

Explodiu uma caldeira que mo

tivou violento incendio.
O navio levava 1.060 passagei

ros e 300 tripulantes, sendo todos
'salvos por vapores que vieram em
seu socorro. havendo grande nume
ro de feridos dos quais muitos ja,

vieram a falecer. •

A heroica ação dos tripulantes
conseguío dominar' o fogo, sendo o
navio rebocado para o Rio de Ja
neiro. Toda a carga foi perdida. O
"Duque de Caxias" era um navio de-
18.000 toneladas e tora adquirido à,
um ano.

-x-

Os Estados Unidos protestaram
junto a Russia pelo saque procedi
do na Hungria.

A nota refere-se: -

1 - Confiscação por parta do Exer-
cito Vermelho, de 4.000.000 de to
neladas de trigo, centeio, cevada,.
milho 'e aveia. (Diz se que a maior'
parte desses cereais foram retirados.
da H-ungria durante o primeiro se·,
mestre de.1945) .

.

2 - Absorção, por p8{te do Exer
cito Vermelho, durante o segundo,
semestre de 1945, de toda a carne�

disponivel para a população hunga
ra, assim· como 1/6 das existenciasi
de trigo e centeio, 1/4 de legumes,.
3/4 de toucinho. l/lO de azeites ve

getais e 1/5 do leite e produtos de
rivados.

5 - Enc-ampação da maquinaria
industrial hungara, avaliada em . •

124.200.000 dolares
4 - "Grave exagero", ao acusar

os Estados Unidos de reterem os

bens hungaros, avaliados em. . .

3 000.000.000
.

de dolares,' nas zonas
. de ocupação de norte-americanos da
Austria e Alemanha. §

.

'�----------------------------��------------------------------------------------------------�------
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Indus·frias Reunidas J
,

aragua s. A.

A Industrias Reunidas Jaraguà S/A., sociedade anoni

ma. com sede e fôro na cidade e comarca de Iaragué do Sul, por seu diretor

abaixo-assinado, tendo resolvido emitir um empréstimo em obrigações ao

portador (debenrures], em cumprimento ao disposto no arr. 2 do decreto 17/ A,
de 15 de Setembro de 1895, para conhecimento do comercio em geral e mais

de quem Inreressar possa, torna público o seguinte;

1°. - que a sociedade constituiu-se .sob a razão INDUSTRIAS RBUNIDAS

JARAGUA S.A., com séde e fôro nésra cidade e comarca de Iareguà
do Sul, por escrituras publicas, lavradas no cartório do tabelião - Ma

rio Tavares da Cunha Melo, em data de 24 de Outubro de 1958, ten

do por obiéto a exploração de Indústrias e comercio em geral;

que os étos constitutivos da sociedade Iôrarn publicados no "Diario

Oficial do. Estado" de 5 de Novembro de 19b8 sendo que, uma recen

te modificação dos estatutos, motivada pela diminuição do capital so

cial, tambem se acha devitlamente publicada, atravéz da àta da Assem

bléa Geral Extraordinária de 15 de Maio de' 1946 que a autorizou, nó

Diario Oficial do Estado de 25 de Junho de 1946;

que a áta da Assembléa Geral Extraordinária de 15 de Maio de 1946

que autorizou o emwéstimo e lhe fixou as condições e garantias, acha
se publicada no "Diàrio Oficial do Estaao" de �5 de Iunho. de 1946;

4°. _ quee sociedade não fez empréstimos anteriores em obrigações ao por

tador (debenrures);

que a emissão de debentures que agóre se pretende levar a efeito é de

Cr$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil cruzeiros) dividida erri

1.500 debentures no valer' de Cr$ 1.000,00 cada uma, ao par, vencen

do o juro anual de 8% (oito por cento), pagavel no fim de cada se

mestre. civil. devendo o. empréstimo ser totalmerite liquidado no prazo

de 20 - vinte - anos, em prestações anuaisxde Cr$ 75.000,00 (Setenta
e cinco míl cruzeiros) cada, por meio de sorteios a serem realizados

no fim de cada ano civil, a partir de 1947; quando terá inicio o resgate;

.que ficará facultado á sociedade ernlssôra � direito de r&sgatar em

qualquer época e ao par, rôdos os títulos emitidos ou parte dêles, e,

nêsre caso, por meio de sorteio;

que o empréstimo tem por garantia todo o ativo da
. sociedade, sendo

ainda reforçado pela primeira e especial hipotêca .sobre os bens imó

veis sitos no munlciplo de Iaragué do Sul, Estado de Santa Catarina,
preferindo a quaisquer outros tlrulos <k dívida- na fórma da legisla
ção em vigor;

8°. - que o ativo e passivo da sociedade apresentam-se, em 30 de Junho de

1946, como segue:

A T I V O

.

Imobilisado
Máquinas e Pertences
Móveis e Utensilios
Veículos e Semoventes
Imóveis

Disponível
C a i x a

Realisavel
Devedores em conta corrente

Duplicatas Cl Receber
Mercadorias
Almoxarifado

Contas de COmpensação
Titulos Caucionados

Diversas contas

Selos de Consumo e despezas do 1'. semestre' de 1946

, 1.686.377.30
66855,50
96.469,90

858.744,70
-----

_.
2.688,427,40

29.795,10

524.560,40
323,810,20
4('6,044,90
61.315,50 1.155.729,00

20.000,00

516.952/ O

Cr$ 4.390.903,50

PASSIVO
Nãó exigivel

'Capital em ações
Fundo de Reserva
Depreciações

Exigivel I

Credores em CI Correntes
Obrigações .á Pagar
Dividendos
Letras Des-contadas

2050.000,OQ
-104.258,20
259:315,2U

1.548.721,90
100.000,00
104.732,80
225.875,40

Contas de Compensação
Caução da Direto�ia

Edital n. 3.075, de 30-7-46.
Conrado Scheller e EIi

sebeta Zipf.
Ele, brasileiro, solteiro.

lavrador,...domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Garibaldí, sendo filho de
Francisco, Scheller e de
Catarina 8chmidt Scheller.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domlclllada . e 'IE Tr II11residente neste . distrito, 11
em Gariboldi, sendo filha
de ôrefan Zipf e de Ma-
ria Schnabel Zipf.

',EmprestimO emdeben.;.. p;!t..._.. , ...
s:::::::::::::::��::·::·::::'::·::·::·::·::·::·::·::·::'::'::'::::::::'::'::'::'::::::::::::::::::::::::�!!mi

t�r""B��-;;�""p���;-;:'�� 'Ä;:r��� fi
tures. na imporlancia 'Do Vale.do Itajaí '. Matriz: BLUMENAU. 1"

t·
AGENCIAS INSTALA.OAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

t"I I 'I d C $ 1 500 000 00 ==l Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul
..

O � e r'. · I � ll� t::..

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

MANIFESTO
Depositos com juros- ö disposição-(sem limite) retirada livre 2%

.

á disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
.. com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,60 " . . . . 5% ::)

H:.' .:.�l Dep. inicial Cr$50.000,00 cjretiradas sem. s/aViso e-s 20.000,00 -. 4%

f � Depositas com aviso-Reto diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas

�=:::.�:.�
mjavlso prévio de 50 dlas 4'/.; 60 días 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dias 6'/. ::

� � Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2,/.; Por 12 meses (>'/.
Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada.

..

Dep. POPUlareS-(Iimiie até Cr$. 10.000;00). Dep. inicial e-s 20,00, com reli- r
..

radas semanais 'sern eviso até Cr$ 1.000,00 5'/.' (

Dep. IimitadaS-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

.. retiradas de 2.000,00 cruzeiros semenals sem avíso ... 51/2'/.

l.::::"� Dep. Especiais-(Iimite até cr$ '100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

� retiradas sem eviso até 2.000,00 cruzeíros sernaneíe, . . . '. . . 6'/. ..

..

�
Faz toda.s as .operações bancarias, corno sejarn: cobranças, descontos,

�.�:.�i:::l ::;;;.d��;:�;;';;;;;;':.;;;;�;��e�=.;���;.:;zz:D-;'C'P:�� f!:.l:.l� � ,

" Serviço atenciosp e rápido'
. f �

;:;Ei;��'••"•••••'1t' :••·��••
..,
••
\���••�.:••..,••..,••·���;ili;!

;!=!;!����.. ·,..··,..··,..:,;v.··,..··;'··I••"'••"'••
"'
••
\··",··",··",··,,··.::.;.··..:;.�··+··,..··I�;;;;!;

;'rtur Müller, Oticial do

Registro Civil do J
° Distrito

da Comarca 1 araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim Je se habilitarem para.

casao-se:

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBHIGUEIRA MINANCOPA
Vermitugo suave e de pronto

eleito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. I, 2, 3 e 4

Protej a a saúde de seus til hos t' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i emedios

COrPFrc hoje mesmo urna l.Ol'llBRIGUEIRA
MlNANCORA para o seu tilhinho. ,

E um produto dos Laboratorios Minancora

._ J O I N V I L L E

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOO�OOOO�I ..

e s ro -IL te s s m a n Illi
FERRARIA

Fabricáção de Ferramentas Agricolas:

I Edital n. 2074 de 50 7-46. SEGAS ROTATIVA PAR.A AR.ADOS
Síegfredo Atanasio da ,

Costa e Dellina Ribeiro. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Ele,. brasilei.r�,. solteiro,I' J A R AG· U Á
'

operarte •.
domiCIlIado e re·

sidente nesta cidade, sen- OO�OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
do filho ,de Joaquim Ata-
nasio da Costa e de Eli-
sabeta Leier da Co<;ta.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente neste distrito em

Estrada Ilha da Figueira,
sendo filha de Jose Theo
doro Ribeiro e de Maria
Nozisse da Rosa.

,

Edital n.' 2075- de 51-7-46.
Alvin Welk e Paula

2.593.575,40 ::��:jo��asi���i'Cil���t�iro� Küster e de Elisabeth Vir-I :::::::;;;;;;;;;:,:::::::::::::::::::::::::::::�:;:::;::::,\

��idj���gu�:ltl�o, di:���Ö� gil��a������ira, alemã, do- II Corre·lo· JO PO'vo ii
filho de Augusto Welk e méstica, domiciliada e re- li U ii

de Anna Lemmel. sidente neste distrito, em H !l
1.977.550,10 Ela brasl'lel'ra ';'olte·lr'" Ires Rios do Norte, sen- li Rua MI. Deodoro N..136 ii

, , � u,
do filha de Heinrich Bor- H Telefone N' 39 - C. Postal, 19 =.':.'

lavradora, .. domiciliada e
'

20.000.00 residente neste distrito, chers e de Ana Warnken 'H. lARAGUA DO SUL ii
'-----------

em Jaraguá-Alto, sendo Borchers. ii Santa Catarina H
Cr$ 4.390.905,50

ii::

filha de Rudolfo Töwe e E Dara que ch�gue ao co- !t...i ASS�NATURA ANUAL .i.:.�.:
de Rosa Geliert Töwe; h" d d d

'

9·. _ A inscriçiío especial dêste emr::réstimo foi feita no cartório do Regis- n eCllllento e to os, man el C $ 35 00
..

tro Imobiliário désta Comarca, sob n.· 1, em data' de 30 de Julho de Edl'tal n. 2076 de 51-7-46' passar apresentI.: edítal Ique .':!:�.� CIR. rRESPON'SAVEL ;:��::
1946 no ll'vro 5 a fis 1

será publicado pela impren-
. . Bruno I{üster e Johan- sa -e em cartório onde. será ii O

ii

10°. - O sêlo proporc'ional fedel'al sôbre ésta emissão, á razão de Cr$ 4,00 ne Borcher� f d d d' S·
ii A R T U R M L LER ii

��� �� ����.:::;!;i::::[c��·:�:lh�J:.d::::'°J�a )���r�� 191tra. �l���g;;�f��t�i;�) i�;�ti��:i:!,::algi.�:i�; t",,,,,:.�:::�:.::,,,,,,J
EUOÊNIO JUER.OENS - DIretor sendo filho de Herrt:lann ARTUR MULLER 'OliciaI

H CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

II DR. SADALLA. AMIN ii
H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS 1j
ii ESTADOS_ DE SANTA CATARINA E PARANÁ H
II «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO �OTE� WEIS i1
!: . HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4' H

II - .Joinville - Iii

I
•
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«CO-RREIO DO POVO»
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- DOMINGO, DIA 4-8-46 __;

Por 11. o. M.

E S P O R T E S
sar de um pouco inseguro no 1°. tem-

,

po firmou-se no segundo. Peru e Mer-
cos uma grande zaga,' firmes e segu
ros nos rechaças. Gentil fraco e ape-

�������������������������������=

sar disso ameaçando cónsMn�men�
ao ponteiro Rolando. Langer sobre
este là falamos no capitulo acima. Eu
clides born.. No ataque os dois Tiãos

bons, Rudi, este a altura de seus com

panheiros e Willy e Miguel não com

prometeram.
, Silveira - sobre este tambem ja

foi falado no canítulo acima. Mahnke
e Lucinda bons. Nunes não produziu

• o que podia.' Ari bom. Frutuoso fraco.
Do ataque só se salvou o trio central,
sendo deles Lino superior, Lourenço e

Rolando fracos, perderam ernbos oti
mas ocasiões pera marcar.

JUIZ: De comum acordo, apita
ram o prello o srs. Julio Ramos a re.
fase e o sr. Ellias ômeha a comple
mentar. Ambos tiveram boa atuação.

RENDA: A renda foi record pa
ra o nosso municipio, nada menos de
Cr$ 1.580,00 passaram pelas bilhete
rias do D. Pedro. .Calculcu-se em mais

de 1.000 pessoas' a asslstencle. Como
vemos o publico do rnanicípio já se

interessa pelo futebol.

As fesfívídodes do.
·D. Pedro.

'Vencido o Baependí em' vo
lei e futebol. Vitoriosos os

jaraguaenses em basket.
.

Conforme foi anunciado, realiza
ram-se domingo ultimo as festividades
do D. Pedro II. Faziam parre dessas
festividades a inauguração das novas

dependencias no seu estádio. Entre
outros melhoramentos inaugurou-se o

placerd, uma pequena arquibancada,
um campo de basket e diversos ou

tros. A
'

e m b a i x a d a do
Baependi seguiu pelo trem da carreira,
sendo composta de mais de 120 pes
soas. Apesar de um pequeno atrazo

chegou a embaixada a Corupä onde
foi festlvarnente recebida pela diretoria
e associados do D. Pedro .. Logo após,
rumou li numerosa .essierencla pare o

campo do D. Pedro, onde teve lugar a

partida de valei, entre as equipes do
Seminario e do Baependi. O vencedor
desta pugna foi o pessoal do Semina
rio por 2xO, sendo à contagem dessas

partldas '45 a 5 e 15 a 8. As equipes
estavam assim cónstltuldas :

Seminario : Iris, Aluisio, Antonio,
Bechausen, ôalgauo, Lotário.

ßaependl: Schmalz, Krause, Wil

ly (Ingo), Egon, Ballock, Batista.
Dos sernínerlstas ninguem sallen

teu-se, todos jogaram .bern, do Bae

pendi öchrnalz e Krause foram os me·

lhores,

. (

BASKET
BAEPENDI 8 X D. PEDRO 6.
A partida de besker foi renhidis

sime, terminando com a contagem de
8 a 6 favoravel ao Baependi. A can

cha estava muito pes ada, o que não

permitiu aos jogadores baterem a bo

Ia, sendo o ioga todo efetuado por

passes altos.' O, 1°. tempo terminou

com a fontagem de 5xO favoravel ao

, Baepenäi, ne 2°. fase os companheiros
de Bruno, conseguiram fazer uma vi

rada e por pouco que não empataram.
O Baependi teve centre si 9 fal

tas pessoais e o D. Pedro 11. As equi
pes estavam assim constítuídas:

Baependi: Egon, Harry, Ingo,
Lourenço, (Ico), Willy.

D. Pedro: Bruno, Edward, Alfre
do, (Heinz), Schelbel Ferreira.

-x-x-

VITORIOSO O D. PEDRO NAs
PARTIDAS DE FUTEBOL.

1 a O e 2 a O as contagens. Cr$
1.580 a renda. Juiz, m'areado·

res e outras notas.

As duas partidas de futebol esta
vam interessando acima de tudo o pu
blico esportivo iaraguaense, o que se

verificou pela grande assistencia que
lotou o estádio do D. Pedro. A peque
na arquibancada estava completamen
te lotada, calculando-se em mais de
1000 pessoas 'a assistencia, Para mai
or brilhantismo da tarde esportiva,
chegou a banda do Seminario, dirigi
da pelo incansavel padre João, entre

teu o público com marchas e dobra
dos animando os jogadores á disputa,
que foi das mais arduas que vimos ul
timamente em nossa cidade.'

Exatamente as 13,30 horas, en

traram em campo as equipes assim

constituidas:
Baependi: Costa; Pedro, Otacilio;

Rubens, Tirone, Mario; Zé, Ferraza,
Ingo, Patricia, Waldemar.

D. Pedro: Antonio; Hélio, Reinal

do; Erico, Neumann, Ciaudio; Marti

nho; Cidinho, José, Elpidio, Oswaldo.
Dá a saida o D. Pedro. A parti-

da foi bastante equilibrada e saiu ven

cedora a equipe do D. Pedro pela con

tagem mínima. O tenio foi marcado

por Cidinho aos 20 minutos da primei:
ra fase. A equipe do Baependi domi

nou longa parre da peleja, e não ven- MEU COMENTARIO COM VO-
ceu devido a ma pontaria de seus ata- CE TORCEDOR.

• cantes. O juiz da pelejá sr. Rodolfo

Sansão, teve uma atuação falha, errou Domingo último no campo do D.

em marcar o que não devia. e deixou Pedro não faltavam torcedores, é ver-

de marcar o que devia. _

As 15,30 tem inicioa partida prin-\@l:rtr��.'�.•
'

�.'�,.'�.'I�."�.'�.'�.'�.'�.'��cipal, tendo como arbitro o snr. Julio ��\2I;�\l:!I:�\2I:�\2I:��m8'�,m,�\l:!I;�\2I;�,gl:l;�/I8';�I8I:�\EI;�

Ramos na 1'. fase e Ellias ôrneha na

fase complementar. A vitória ainda des- @. Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
ta vez sorriu aos rapazes do D. Pedro. (@ @)
�a���t���mdf��I: �i�O �e����Zi����ig- @. TODA\§ A§ MOLE§TJIA§ DO ßPßHnH� RfSPIRHIÓRW �

As equipes: (@ @)
Baependi: Silveira; M'ahnke, e Lu- Encontram ai ivio imediato com :_ uso do

�cindo; Frutuoso, Ari, (Lino), Nunes; � I n C O In P a r a v. e 1
· .

Rolando, Balock, Líno, (Ari), EUi e @5
Loure�:opedro: Lauro; Perú, Marcos; � p -,

'

I d Hn '-00 POlolOnl"ß �
G.�ntil, .

Langer, �u'c1i?es; Tiãozinho, �®5 �I oríl � g L I: t:.l1:

�Tlão, MIguel, Rudl, Wílly, ••

A partida como todos esperavam
••

O PEITORALMAI§�ONHE�.IDO NO BRA§IL
foi renhidissIma, sendo que só no s�.. ê) ,

@
,gu�do tempo o D. - Pedro conseguru r ::=t�.tn\,!'Im

�!��!�tn\:ín\tn\:lmtn\':rn\tn\:Ii=\\f,;\:Ii=\\tn\:Ii=\\fi:\\:Ii=\\fí:\\:rn\f,;\!ta\��

abrir a contagem.
:r'&l������������\&Ir

PANORAMA TÉCNICO E QlSCI
PLINAR:

_

No primeiro tempo o jogo foi vis
toso e reinou a recnica e a disciplina;
este half-time foi dispuredlseímo, no

tando-se certo equilibrio. Entretanto no

Baependi uma linha falhou, a linha

atacante, que teve seus ponteiros com

pletamente nulos.
No 2". tempo algo de grave acon

teceu: é que certos jogadores esquece
ram-se que eram seres humanos, e co

meçaram a trocar coices e ponta-pés
como se fossem certos animais que
tem estes costumes, Graças a Deus fo
ram poucos estes jogadores que ten

taram ofuscar o brilho desta magna
tarde esportiva.
SILVEIRA E LANGER AS GRANDES

FIGURAS EM CAMPO.

IDuàs grandes figuras salientaram- O P ROC E BS OS
se no jogo de domingo ultimo; Silvei
ra na meta do Baependi e. o pivot
Langer do D. Pedro. Silveira foi a

maior, figura em campo, fez coisas in

criveis o· jovem a'rqueiro do Baependi;
.

seguro e calmo. defendeu com galhar-
dia o arco que estava sob sua tutela.

. Não pode ser culpado de nenhum dos
tentos que sofreu, pois ambas as bo
las foram indefpnsaveis. Deve a ele o

Baependi, grande parte da partida,
pois graças a seus esforços o arco

alvi -anil não foi vasàdo mais vezes.

Outra grande figura foi o cen

tro médio tanger, que demonstrou mais

uma vez domingo ser um verdadeiro

meslre na sua posição. Seguro nos re

chaças e foi um incansavel distribui

dor de bolas para o ataque. Aprecia
mos ainda o espirita de céJmaradagem
do crack do D. Pedro, que' foi delica
do ao extremo, evitando Iodas as dis-

o cussões ,e principalmente o jogo vio

,

lento.
OS TENTOS. 1°. do D. Pedro:

Tlão aos 4 minutos, aproveitando uma

bola que lhe fora passada da direita,
com um tiro rasteiro abre a contagem.

Aos 35 minutos Tiãozinho au

mentou para dois a contagem, com um

tiro enviazado que vence a vigilancia
de Silveira.

A ATUAÇÃO DOS 22 JOOADO
RES. - Lauro foi um bom goleiro, ape-

-x x-x-:-

'JARAGUÀ DO SUL

dade, a torcida incentiva os jogado
res mas, deve íncenrlvalos somente

pare a luta, não pera a tourada. Infe

lizmente domingo passado, houve al

guns torcedores, que não sabendo o

que poderia acontecer, gritavam aque

las frases tão conhecidas por todos

"Quebra esre"; "Dá lhe urna solada" e

assim por diante. Ainda outros, entre

eles os propries dirigentes de clubes

taxaram o juiz de ladrão e outros no

mes que aqui é melhor não dizer. Tor

cedor ernlgo, isto assim não pode con

tinuar, se isto continuar voce está ca

vando a cova do futebol jaraguaense,
que está começando apenas e, tem

ainda muitos degraus a galgar até se

firmar. Deixemos de uma vez para

sempre isto, pois do contrário o nos

so futebol jamais irá pare frente.
Unamo-nos, sim; torcemos sim,

mas não instiguemos os jogadores as

touradas, pois assim estareis a acabar

com o nosso futebol, se quereis fazer

isso é melhor não mais assistir aos

jogos.

GUiosl

-x-x-x-

Esportes no Estado
Avai - Florlanopolls - 4 X Caxias

- [oinville - 4. ,

Olimpico - Blumeneu - 4 X Aval

Fiorienopolis - O.
São Lorenço - Rio Testo -;) X

Guarani - Blumenau - 2.

SEBO
do Imposto so

bre a renda de
ímoveís COMPRAMOS SEBO DE la. QUA-

LIDADE ao preço de Cr$ 6,50 (seisI

e respetivos cal-

culos de descon-

tos sobre esse no-

cruzeiros e cincoenta cenravos) O
,

Quilo Liquido POSTO JOINVILLE.

Cia. Welzel Industrial - Joinville.

vo tributo.

COMPLETOS

Ofertas - Pedimos Dirigir á

•

M::e::=;::�==�
"[«OlEIRO" 1

')' Elegancia, distinção e bom gosto V. S. ,n,
"

encont.rarà só nos afamados MOVEIS

iESTOFADOS CRUZEll<O:

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

rà á Rua Marechal Deodoro da

�Fonseca, 319. - Fone 22

.

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

parali cenciamén
to de lavrarlores

convocados para,
o Serviço Militar .

CUITRA CISPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS [ �EMAIS

ftFE&COES DO

�3URC CABELUDO.
TÓNICO <';Ap,t�ÀR·
POR' Exé�Lf.�"CIA

Seguros em ge
rai da

ClIl. /PIRIlNGIl

� L�m�r�iallQa.
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Portaria �:�e�eM�n�c����:�.�;�. if",IIIL)i � 1 �f � �y ITr � lI» § 'lI ,IE �1 frK,III�Sul, resolve: iip ii .ffi � ffi 1� Jß. ffi li\ !� ii i:

A L T E R A R : li ii
A escala de. ferias desta' Prefeitura, aprova- H Vi. PROPRIETARIO

g

Ada pela portaria de 26 de fevereiro de 1946, na par- ii'O' n'
,!�: ,', ir: L; ,1, _

te que se refere ao Escriturario - João da Silva Ne- H ii Rua 'Marechal Deodoro., N. 158 ::

Rves, que poderá goza-Ia no corrente meso ii n . f ! , � j,; � ;" , '

.. .. De ordem do sr. Pre-

____

ass.j-> Ten. Leonidas C. Herbste, '- Prefeito

II s,[i Secção de
' lavagem,' nJposlto '��� 'I:�brilí- :: S ���x:i�f�âr;�;�::�:e�!:

lPJrefentlUlJra M[lUl1illnCnIDa� die li

T
�!' cantes, Combustível e :Ac��ssorios, ii:: T� Tesouraria da Prefeitura

jarasua ão §1lll1
.;; iFE .�. �ln�i�:1 1�te������á ��

ReqlJerimentos
. Despachados O J[ Lubr�í�:::;rI:r�: ::e�:terías I!N�· ,�f����'i�r�e:�kt2��"

Dia, 12'-7-46; 'n -

ii
'

11,;'" Não .sertstazendo o pa-
951- He�riq�e T: Herger. bras. teq4er. lic .. p. .::::::::::;:::!.J �.�:�:::::::::::!.l ';:�â,mento no referido, mês;'

anexar a s, funilaria a ind. de artef. de folha, Idem. ' .fícaré o contrlbuínre.sulei-
952- José M. Müller & Cia. Ltda., p, seu geren- E

Ao

S I B ·1"'· d EI t
·

·d d S A tb "ii multa de,.20o/o sobre i:

te,! requer para s� nome
..

a ofic:ina mecaníca e fundi- mpresa u raSt eIra e e rlCI a e,. . ci tmposr« no primeiro
çao, adu. de Jose M. Muller, Idem.,

"

,. "

,
, mês, sendo .então -feíta a ;

955- .Alex Barg, bras. requer
.
rransf. lrnp, S. .Matriz: ..JOI,NVILLE" , cobrança Iudlcialrnente. I

sua barbearia, vendo a Adolfo Sohn, Idem. ,: ,. Tesouraria da' Prefeiru- _"

958- Guilherme Bast, bras. requer, baixa imp. '

"

(Sob Administração do Governo Federal) ra Municipal de Ieraguä .

de um carro vendo a Emilio Rügel, idem. D�B_ � MAm:m:� R\le_uu... ;1.1�lll1llla do Sul 1 de Agosto de
960- Artur Ziemann, bras, req. rransf. imp. ter- FíM::9i\R � 4l.'1V��M l!l11!!1��llt' �1l:F'� �� I!I

1946
'

reno vendo a Walter E. Ziemann, idem. lIamlfli••'. III ',II...QII:.. "

.

961 - Luiz Floriani, bras. requer trausf. írnp. .

f
'

" ,

terreno vend. a, Candido Zanghelini, idem. Uma linha completa de MOTORES nacionais e' estrangeiros ,de alta e baixa Tesoureiro

962- Guilherme Günther, bras. .requer .trensf. ,

rotação, de 1 a 91 HP, para 220/380 Volts. 50160 eielos
"

.
, •

irnp. terreno vendo a WiIly Günther, idem.
' 2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações 'por+minuto

"

,i,P,a':p·el, ..";e':lofao' "",963- Berroldo- Hoefter, bras. requer transf. imp. '220 Volts, 50 ciclos. ',\ ."

" ,

terreno vend. a Artvr Krutsch, idem., .à.Dllm"lfUAe aR' UIIm;::.al�ãA íJen'de�!s'e 'na' _ I'I·p. Avenl'da964- Miguél Fodí, bras. requer rransf. imp. ter. �F�lml!m!!!'áIMV� !l1VS §dmli9l!l�R� ,

reno vendo a Frederico Hoffmann, idem BOMBAS para uso domestico e fins indust�iais: Marca HAUPT, rotativas. O·
,

M'
:.' .

"�.' .,'
'

;

965- Dr. Luiz de ôouze, bras. requer rransf, p. conjugad-as com motores monofasicos de 1/4 Hf', ,
�arca LILLA, . viaior..

Industrie de Madeiras Ianssen .s.À. terreno edifica- com válvula elevadora acionadas por motores trifâsicos de 1 HP

I '

-

"

do, idem. servindo oaté 50 metros de
o
profundidade. Sortimento da Praça967- Ernesto Lenke, bras. requer transf. imp. . t:... 1l- IETI 1l- t"tr"tI 11\\c1Jl. 'ft"c1] f11I TI c1]fterreno vendo a Guilherme Konell, idem: AJu.ng(fl)§ lleU.Jrn�\U}§ j}Y((,Il)1 <'ill \UJ ll<'ill I EIn g"it"s de b�cca de

968 - Dr. Alvaro Batalha, bras. requer transf. O OS
u u

imp. terreno vendo a Germano Enke, idem. Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GL B ,e todos,os tamanhos e tipos.
969·- Ida Marquerdr, bras. requer transf. imp. ARANDELAS. , I Fabricação nove, ider:-

terreno vendo a Walter Konell, idem. MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

I
tica à estrangeira. V. S.

970- Paulo Küster, bras. requer transf, imp. ter- força de qualquer capacidade. encontrará na conhecida

reno vendo a Augusto Piske, idem. A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a fl,ualquer . CA�A REAL

971 - Augusto Piske, bras. requer transf. imp. pedido de instalação de luz e força. - Defronte o Cine-Buhr-

terreno vendo a Artur Hansen, idem.
972- Vitor Mess, requer rransf, terreno adqui

rido de Euclides A. Rocha, idem.
973 - Augusto Píske, bras. requer transf, imp.

terreno vendo a Rudolfo Klabunde, c. requer.
974- Augusto Piske, bras. requer transf. imp.

terreno vendo a'Alfredo Schumacher, idem.
975- Adolfo Ramthum, bras. requer transf. imp.

terreno vendo a Artur Ristow, idem.
976- Ricardo Lkeinschmidi, bras. requer transf.

imp. terreno vendo él Frederico Hafermann, idem.
977- Ervino Lipinsky, bras. requer transf. imp

terreno vendo a Frederico Hôfermann, idem. ,

978-Evilasio Pinheiro, bras. req4er transf. imp.
terreno adquirido de Angelo Lasari, idem.

979- Alvino Lipinsky, bras. requer transf. imp.
terreno vendido a Frederico Hafermann, idem.

980- Tercilio Bagatoli, bras. requer transf. imp.
terreno vendo a Lidia Ramthum, idem.

981 - Ervino Voigt, bras. requer transf. imp.
terreno vendo a Germano Piccoli. idem.

982 - Ervino Voigt, bras. requer transf imp.
terrepo vend., a Ervino Laube. idem.

983-, Ricardo Franz,'bras. requer hansf: imp
terreno vend,. a ·JuHo O.J.ska, idem-. " {. , ( , ,

9R4- Carlos Müller Filho, ;alzmiio, requer 'Iic.' ' :, :' 'Arthur Klug
p. estabelecer-se C. farmacia, idem. Rua Mar�cha'l 'Deo'dorö .;' N. 501,

985- Ind. de Calçados' Gosch Irmãos, requer, ; ,

lic. anexar a s�a fabrica, uma 'pequena loja �estina-' Calçados _ Chapeu5 - Roupas Feitas,' etc: ' artigos
d.a a ve�da de secos e molhados, fazendas, e f.rma- pq�â presentes _ Tudo'a preços populares Refeições á" qualquer llora
rmhos, Idem. " ..f-','.,' , :., Banhos quentes' e frjo'S'- chuve!ro.

986- Alvino Zipf, bras. requICr trans'f. imp.r de '--'--"----Visitem sem comprC!misso ---,-- Qua'�.Mal. Deo�dor6!da Fonseca;' 587�
uma casa comprada de Guilherme L. Barbosa, idem.

i '.

' '--
"

JÁRAGUÀ" DO'SUL _', Sra. Catarina
�.

987- Edmundo Bachmann, bras. requer transf. =...:__ --":''-'''' ,
�

:::�n�::�;,��{I�������������.��e:�nsf. imp. Fa[.�F:���tO.'6:S�I��l�" i::·I.;.;='Fl:�:l::::a::::-::::d"''''�ifi;'''p;;q''''"ri;�"�.�.i.:.989- Luiz Slachiak, bras. requer transf. imp. (

terren<!> vendo à Hary Hauck, idem. -----------.

Encontra-se' á dispo'- : 'Tea:tro,
"

1.'1.
'

990 - Suiz Slachick, bras. requer transf. imp, Recentemente ins·

I"terreno vendo a João R. Hauck, idem. talàda com produ· sição do d,istinto �pú:' ii'
-

I

991- LUI'z �Iachl'ak br"s r'equer transf 'Imp tos medI'CI'nal's, per' blico, apresentando'ser- ii' ,

RDP d II'::u ,u . ..

.

't' P' ii", Armado co,m todo o conforto na .', e ro . li
terreno vendo a Martinho J. Hauch, idem. fumarias, etc., n acio- VIÇO Cri enoso e re-!i ,!

.

' ::.-

992- Heinz Paulo Fülle, bras·. requer baixa do M
'

d' ::

H
i" �T d\

'

N
'

"t
' ::

imp. de In'd. e Profissões sobre 'açougue e. fabrica nais e extrangeiras. ços o ICOS. 11' - oje' ie: ;0 a�', as ;01 es ,-. ! , IH'
de banha, idem.

!! ,t"
., '","'::

993- Ricardo Viebrantz, bras. requer transf. imp. ENTREGA À DOMlOILIO ,H O Filadelfia Parque é �, alegria
1

das I!
terreno vendo a Antonio Luy, idem

,. --------------------- IH Familias desta cidade, com sem: flpa. � ,H ':

995- Rudolfo Wend0rff, bras. transf. imp. ter- inhumado no ceminterio municipal, idem.
I ii relhos: BALANÇAS VENEZIANA8, 11

reno comprado de Willy Hoepfner, idem.
'

1002- Willy Boeing, bras. requer transf.- imp.!! AUTO PISTA INFANTIL, RODA GI- ii
996- Augusto Leitzke, bras. requer transf. imp. re!ativo a, serraria p. Herta Gosch, idem.

. 11 GANTE E DANGLER. li
terreno comprado de João Luiz da Silva, idem.

, 1004- Alvino Jusch, bras, requer, transf. imp. :: ::

997 - Leopoldo Ganske, bras. requer transf. d "d 'd C I E' h t d f1h'd !! !!

d d P I k f d
terreno a qUIrl o e ar os IC s e e lOS, I ,ern. ::

Aos Doml·ndOS e Feri·�dos
::

imp. terreno, compra o e au o Ben endor er, i em. 100 W E d b t f' ::
Ir- o::

988:._ Antonio Martini, bras. requer trdnsf. imp. terreno v5e�d. �rn��rcra�a�ivei���· rJi��r rans. Imp. !� GRANDE ,MATINÉ _
H

terreno comprado de Edmundo Bachmann. '1006 _ Erwino Viergutz, bras. requer transf. li 1!
1000- Silvio Piazera, bras. requer lic. r�cons- imp. terreno vsnd. a Will i Kopsch, idem. i.i.', Dedl'cada ao mundo, infantil H

truir os ma'usoléos de Maria Nicoluzzi e Marciana ..

Nicoluzzi Porto, idem. Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Su:, ii Todos ao _ Fl·ladelfl·a Parque 11
1001- Silvio Piazera, bras. reqUf�r lic. transla- em 12 de Julho de1946!i H

dar os restos mortal's de Arl'stl',les Correa de Mello, Jose' Pereira Lima - Secretario ;,.' :.:
u .

.
'

•........� .

Prefeitura M,lJ
nicipal de

JaraguádoSul

IE�nttêdl�

F. VOSGERA,U ;

Illi�ii�ii=m:il:!�!m=ii=ii=i;l!!iilE!i=ii=ii=ii=ii=i�
� -

m111:'�r-r�s (S����·lu�f�!r��s, iii

m 1-� lJ � Maleitas, Tremedeira III
I� - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - iii
I " Capsulas Antisezonicas �I'I Minancora" •
iii Em Todas as Boas Farrn.acias III
�i É um produto dos Laboratorios MINANCORA III
iii

- .10inville - Sta. Catarina- III
f_!;=!!!!iiii!!!!I!Wli=!!!!!EE!!!!EE!!=:=n=!i=:!EE!i=!i=!

Canos 'Galvanizados
t/2' 3/4' t' t t/4-' t t/2'

,Ferro Via Liquida
(jlIlATO 51

REDONDO 51

�UADRAD051
,

COMERCIO E INDUSTRIA ,

GermanoSteinS.A.
Secção Ferragens

..Joinville

H,AZAR CARIOCA
"

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
-BAReRESTAURANTE-

\ ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"MEDICAÇÃO AUXILI-

O AR NO TRATAMENTO
maior sortimento em i DA SÍFILIS"
aluminio marca

"Martelo Forte"

V. S.' encontrará na

.� ft"dt3is importcnte Cornponhio de Capitalização ....b Arnericc do Sul

Ar,nortizaçõe!? de Julho de 1946
No sorteio de amortização realizado em 31 de J_ulho, foram sorteadas

as seguintes combinaçoes: -

B LU

D I R

LAG U C O

Y HK
.

E G Y

Todos os titulos em vigor, portadores de uma das combinações supra, serão
imediatamente amortizados pelo capital garantido a que têm direito.
SÉDE SOCIAL: RUA PA ALFANDEGA, 41-EsquinaQuitanda (Edificio Sulacap)

Inspetores .e Agentes em todo o Brasil .

Informações com o sr, G. RODOLFO FISCH ER

I "MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

1 SIFILlS"ONDE
• COMPRAREI MAIS BARATO • FRACOS EAJÊMIC081
Fazendas

9
Suspensórios T_I

VINHO CRE08OrADO
Chapéos Sedas .. S I L V E I JIIIl A ••

.....- .._
T.....
Re.fried••

Bronquite.
Etcrofulo••
(olriv.lelc•••

VI NHO CREOSOTADO
.�F. u.1o,.t flF.:RAOOR Oll SAÚDa.

Perfumes Etc., etc.•

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa .. ERICO BRUHNS,
JARAGlJÁ DO SUL Rua Cp). EmiIio Jourd:m, 62

A M A R C A o o 5 J3 o N 5 P R o e U TOS :

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

I

FABRICANTE: .�IRI8. Mlnlll
Rua D. Pedro II N. 69 Jaraguá do Sul CASA REAL

- Defronte o Cine Buhr -

, .

Ofiaina meaaniaa
---

---

Geral
H. KELBERT

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO -

PEÇAS E ACESSORIOS -,..

APARELHAMENTO MODERNO �
•

HABEIS PROFISSIONAIS -.

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

,

- .,J,araguá do S\.ll -
PREÇOS MODICOS -

11:1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..::::::::::::::::D

II BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINAS/A. ii
ii ' Fundadp em 23 de teverelro de 1935

:.:::.�::...
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00

DEPENDENCIßS EM: R�EllVAS CR$ 4.000.000,00

�f::::!a�á AGENCJA: Jaraguá do Sul
Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
Caçador E
Canoinhas

nd. Telegrafico ClINeO"

=:::.�::::; c��uo�r�li.:tCilo.ibb�amni:os' lWAT���: P��i /1 Í Telefone, 73

Faz Iodas as operações. bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.
empreslimos. financiamenlos medianie caução de tilulos comerciais.

Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante

Gaspar laxasmodíccs,

Ibirama Abone em C/Correntes os seguintes juros:
�f�;���nga ß Disposição, sern aviso, com retiradas livres

.

Jaraguá'do Sul pare qualquer importancia 2°/0
[oaçaba Com Av1so de 30 dias e retiradas livres
Joinville de Cr$ 1.000,00 . 3oj.
t:i��a Depositos POpUlares, com limite de e-s 50.000,M
Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 H

POIJrlaetaunbSa . .

e subsequentes a p. de Cr$ q,OO 4% .

=:.·.i.·
Porto União

Com IVlso de 100 dias 5%
Rio de Janeiro Prazo Fixo de 6 meses 5%
Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses

.

6%
S. Francisco do Sul OB juros são pagos ou capitalizados semestralmente
S. Joaquim ATaió econom ia é a base da prosperidade
Tijucas .. Deposit. as suais economias no .

Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina· SIA.

�[d:tr�nga HORARIO: Das' 9,30 ás 11,3Il e das 14 ás 15 horas
Aos sábados das 9 à.. 11 horas

•• ,j:
••

::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

�oooooooooooooooooo,oooooooooooooooooooo
m Adolf Herrn. Schultze 001zss ( MARCENARIA EM GERAL zss

Compramos qualquer 00
quantidade. �

--

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

;>;6::S CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS
00 .

00 Mantem um estoque permanente de todos (JS ti pos

Milfio nOUO, �ßm 00 de MobiliaS, especialmente para escritor!o.

W�NSTALAÇÕES ·COMPLETAS DE:

Engenho RAU Lda. ;>;6::S . Dormitórios ,
.

00 Salas de Tantar

00 Cópas

�.. (�.'�.'�. 00 Escritorios
'8'.� \SI.� 181.\81 1;8I.�e � Movei!' rusticos e outros.

Cure seus males e poup
;>;6::S

seu bom dinheiro com- 00 MOVEIS AVULSOS COMO:
prando na 00 Cadeiras

00 Poltronas fixas e giratorias

N n va 00 Mesinhas de centro e para radio

,U;
E entre muitos outros. a

Caixa Registradora marca "RECORD"

de ROBERTO Itl. 1I0�ST Afamada pela sua eticiencia, substitu �
00 indo as Caixas Registradoras de 00

a que dispõe de maior OO�
elevado custo.-----,---- Imsortimento na praça e ofe- ;>;6::S

I
�

rece seus' artigos. á
Toda a 'Mercadoria á p"onta Entrega

preços vantajosos. 00
-

Rua Mal. Deodoro, 30 - )ßRAGUá 00
RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 �

@J.@ @.;@ @J.@� 00
Jaraguá do Sul

.
�ta. Catarina 00

•
'

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
.

Arroz em casca

-x-

Oferecemos

f a rma c ia

É. UMA DOI(NÇA .RAvllIISllIIIA
MUITO I"aRlliIOfIA I"ARA A P"A
.... iLIA I: "AR'" A RACA. COMO
UM 110M AUXILIAR NO TR"'T"-

'MICNTO
Dtsse:GRAND. PLAGm.o

U •• o

... SIFIU........RESENTA 110.
IHÚ ....I'lA8I'OR ..A.. TAl. CO"O:

RIEUMATI....

ESCR6FUL.A8
"P'lNHM

FtSTULAe

ÚLC.....

IICZli:MM

Modisla Ada Lerizi
PARA SENHORAS E S.I!�NHORITAS

'_

Realisar'se-á domingo die 18 de Agosto- em

beneficio da Sociedade Escolar Itapocuslnho pera a

construção de um novo predio Escolar.
Haverá churascada, bebidas etc. e ínurneros

divertimentos.
A noite GRANDIOSO BAILE.

Convida-se o publico em geral.
2x i A COMISSÄO

costura-se manteaux, taileur, vestidos de

qualquer espécie; com a maxima

perfeição.
, Sala - Casa Vitor B Emmenàoerfer

Festa Escolar
.

,

Em Itapocusinho., (SALÃO JOÃO PESSÔA)

Dr. Wal�emiro Malurec�en
�.I. 1>1 5.'181

Rua Mal. Floriano n. 152 '- JARAGUÂ
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutoterrnia - Bisturi-eletrico . Electro.cauterização

.. Raios Intra-vermelhos e azuis.

, I'Ii:RIDM

·.I·�!�.���U.�T.A :1
"1'1't""OE�flíY EM rÕDA ,. «< �.,. �

� .... "'�"' .. _._. __ ._--- ... _ ..• -

.ßI�ußS BBrD foto�rHfi8S
.•

I

selecionado sortímento
Recebeu: TlP. AVENIDA

.

(J) (J) (J) VI (J) u
-c w I-

o -c ·0 -c -c w

� u- e::
Oe!;

,

� (J)
w -c -c
u.. w 2 w

IUJ

«N -c U Z

�·U
....J

u.. Ü ,� Q.

-c Z
U

«r»
Q. UI ....... W F7.;�

I I ROGO' -lt I
. � �ä� n� m�j��r�� �

.

,I'I

� mai� �arat� � .

I
•

I --____.. - _ .. ...,.._...__--
•

� /
,

�.
------__:_---�-------_:__--..---__!._---.....:;.....;. ...:.....____:;__c._�_ _l:K1.f{__

Livros Infantís, lindo sortimento
Recebeu:

TlP. AVENIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mendoerfer, a senhorita -'i'-I.....����������;;;;;;;;;

Clemencia da Costa e a �
menina Maríoú Meister. PA·��E.. OL'H� E ENTRE
Hontem passou a data

' i-J..., ...

natalícia do nosso presa
do amigo Hermilio Ra
mos zeloso íuncíonarío
da Rede de Víacão Pa
raná Santa, Catarina.
Cidadão exemplar e de

grade conceito não so

mente no seio dos Ierro
viarios como na socieda
de Jaraguaense, recebeu
as justas felicitações dos
seus numerosos amigos,
as quais [untam-se as do
"Correio do Povo".

Hoje fazem anos o in- vel,
dustrial Vítorío Lazzarís,
a senhorita Iracema Mül-
ler, filha do sr. João O.

Müller, e o jovem Ví

gando Voigt.

Locais noel Arnoldo Candido; Bebés. Em Blumenau,
Dolores, f. de Jorge Be o casal Frederico Ellín

cker; Nelson, f. de Pedro ger - Amantina Müller

Avelino 'Fagundes; Nelsí Ellinger registou o nas

f. de Pedro Avelino Fa- cimento de um gordu
gundes; Maria de Judas cho menino.

Tadeu, f. de Giardini Em Rio do Sul, o. lar

Luiz Lenzi; Ivo, f. de Ro- do Dr. Arvino Gaertuer

que Martins; Ernesto, f. Amasílda Piazera Gaer
de Eugenio Paulo; Nair tner, tambem teve o, seu

f. de Pedro Barfi. 1) lar aumentado com o

Obitos. No mesmo car- nascimento de um me

tório, foram ainda ínscrí- nino.

tos os seguintes obitos: Maria de Judas Tadeu

Marcélia Maas, filha de Lenzi, é o nome da me

Victor Maas e João Se- nina que veio dar ale

bastião Klein, com 2 anos gria ao lar do nosso a

de idade, Iílho de Fran- migo Giardini Luiz Len

cisco Klein. zi e sua esposa dona
Maria Bardin Lenzi.

Registro Civil. No cartó
rio do Registro Civil, fo
ram inscritos os seguin
tes nascimentos: Erno, f.
de E1,'Ích Vogel; Veno, f.
de Augusto Fritzke; Wal
demar. f. de Paulo Koepp;
Vanír, f. de Angílberto
Manus; Pedro, f. de Ma-

NA'

Casa Buerger
(Av. Getulio Vargas - ao lado da Cia .' Telefoníca)

Só para ver a QUALIDADE, a VARIE·
J >ADE e os PREÇOS dos artigos!Conferencio · ..

- concI. da 1a. pag, -

industriais destinados à
manufatura de material
de guerra.
Ainda existem para

díscuiir as reclamações Casamento. Realisaram-se

da França, .Jugoslavía, honten na sala das au

Grecia, Albania e Etió- diencias, os seguintes
pia. casamento: José Freiber-

Dizem que melhor soro ger, com a senhorita A

te não terão as outras melía Elisio e Gustavo

pequenas nações, que Knecht com a senhorita

graudes obrigaram a en- Clemencia Braz.

trar na guerra, quizes- Viajantes.' De passagem
sem ou não. para o Rio de Janeiro
A Hungria, Bulgaria, esteve em Jaraguá o sr.

Rumania e Fínlãndía te- Dr. Adolfo Konder, pre
rão seus exercitos redu- sidenté da U. D. N. neste
zidos a simples símbo- Estado.
lo de uma força militar, _ Para Blumenau, on

entrega�do .

ainda parte de foram tomar parte
dos terrlto!lOs. . . nos festejos do 50° Jubi-
A .Hung�la ainda te�a leu sacerdotal do Frei

de l�de�l.lsar a RUSSIa Estanislau Schaette, via-
200 mIlhoe.s de dol�r�s e jaram os snrs. Rodolfo
a Jugo.slavla. 1�0 mIlhoes; Emmendoerfer,

'

Walde.
A FI�la,ndIa e�tr�gara mar, Otokar, Leopoldo e

a RUSSIa a. província de Harry Grubba e o sr.

PetsaI?o, fIcan?o o seu Artur Müller, ex-alunos
exercuo reduzido a

.

'.' daquele educador.
34.000 homens, a �a�I· -; De São Paulo regres
nha a 4.500 e a aviaçao sou o snr. João Lucio
a 3.000. da Costa.

- Esteve em Jaraguá
o snr. Agostinho V. do

Rosario, Intendente Dis
trital de Guará-Mirim.

Comprar cousa boa por' preço rasoa

é ganhar dinheiro!
EXPERIMENTE E VERÁ I

������®Aniversarios. Dia t trans
correu o natalicio do sr.

Julio Santos Lima, Iun
cionario do Parque Fila-
delfia, atualmente nesta Amanhã a senhora Ca-

praça.
tarina 'Ersching; esposa

Ao snr. Julio os cum- do sr. José, Ersching, e

primentos desta folha. a pequena Olíndína Ly-
_ Tambem a mesma ra, filha do farmaceutico

data registou o aníver-. João Lyra, de Guará-mí

sario do menino Hélio, rim.

filho do sr. J. Alfredo
Emmendoerfer.

f
No dia 29 do corrente

festejou seu aniversario
o snr Guilherme Ra

duenz, comerciante em

Rio Cerro, a quem envia
mos nossos cumprimen
tos.
Dia 2 fizeram anos os

snr. Jacob Alfredo Em-
-----

----

�,-----------------
. .

Dr. Arquimedes- Dantas
8I>••,a••

PREFEITURA MUNIOIPAL

Aviso ao comercio varejista e' padeiros.
De ordem do sr. Prefeito Munici

pal, .
aviso aos interessados acima, que :e8-

tando a chegar eertas quantidades de fa
rinha de trigo e ""}!çúcar cristal, a fazerem.
os seus pedidos antecipados na Secretaria
da prefeitura, afim :de facilitar as entre

gas diretamente do vagou ao cernerciante.

Pefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
2 de �gösto de 1946�

Secretario JOSÉ PEREIRA LIMA

No dia 6, a exma. sra.

dona Ana Braga Herbs

ter, esposa do . snr, Te
nente Leodidas Cabral

Herbster, Prefeito Muni

cipal, e dona Clarã
Schaade.

Dia 7 a senhora Alvina
Henschel, esposa do sr.

Waldemar HenscheI. \

( G. Rodolfo Fischer ,
.

®EGURO§ E� GERAL
Rua. Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. S3�,

Exelente
Oportunidade
-,

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

____ t,
-,

__

____,,==,
Clinico de OI�os, Ouvidos, nariz, fioruanto{r::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,.�Chorascada. Por motivo

da passagem do seu ani
versario, o sr. José Bley

.

diretor do Parque 'I'ea.
tro Filadelfia ofereceu
as autoridades locais e

seus amigos uma sucu

lenta churrascada "á rio
grandense", regado com

um saboroso chops.
Ao aniversariante os

cumprimentos do "Cor
reio do Povo".

Ervino Piacet;;i!ni
e

Elsa.

-x-::-

Vende-se casa comer
cial bem afreguezada,
com todo estoque de
mercadorias, bem como

o predio e respetiva pro
priedade, e carroça com

1 animal.
Tratar com o propríe

tario, nesta cidade.
, ANTONIO TOBIAS

Dr. Arrnínio Tavares
Professor Catedratico de Biologia do losfittute de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços cllnlcos e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis, '
'

Assistente do orofessor David Sanson, no Rio de Janeiro.
Vieira

PARTICIPAM O SEU NOIVADO·
Ex.lnter,!o por, concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

��'�""'='''""'"'�:':':��=��"'!��:''":'�:'f���;";�;;:;",,,dj I B L U M ::��TI,r.í��f.a��dRt� �; ��:naC�:TAR[NA I
O Anunci?, �o :"Çorreio I

. Jaraguá do Sul
•

_�,� IIÍI _

do Povo e efICIente. A J. A. Militar rece-

beu para entrega aos in
teresados os certificados

Pelo Estado militares de Evald
:

..

Schutze, Leopoldo Biso
ni e Carlos Walter Pau- CIRURGIA PARTOS,' MOLESTIAS DE SENHORAS E

Jv1
..........................................................

:.
.

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

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

.

.....................................: �
•••••••••••e

.

Dr. Alvaro Batalha - MIÉDICC�
•

Foi nomeado diretor
do Caixa Economica nes- seu, as quais serão en

te Estado, o snr, Jau tregues aqueles median-

Guedes da Fonseca. , te o compromisso legal
x-x e este sem 'aquela for-

Em Blumenau falece- malidade.

ram os snrs. John Freh- Jaraguá do Sul, 31 de

sel proprietario da co- Julho de 1946.
nhecida "Casa do Ame-
ricana", e o snr. Guilhe- Um� �érl'lI ßduerleRnCI·!lI.Powlowski, do comercio u U u B u

daquela praça. Aos Democratas,
x-x Aos Liberais,

O nosso colega "Bar- Aos Socialistas!

ríga Verde" de �ano�nhas I Eis um dos livros mais
registou no

.

día I d.o , 'importantes:
corrente mais um aDI-

"O C
. h' dversario de sua existen- amID o a

c�a a serviço. da col�ti- Servidão"
vidade

.

e mUI especial
mente do prospero. mu

nicipio onde é editado.
Ao simpatico colega os

nossos· votos de Iellcída
de.

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
' lndutotermia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

, ' .� R A lOS X -

.

Diretor l\lédicl do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
...........................................................................................................................

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

.............................................................................................................................
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DE SOUZA.Dr. LUIZ
por F. A. Hayek,

i' r$ 25,00
na Liv aria
·Hans Wi�le
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ADVOGA\DO

Escrttorio : Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Re!';idencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
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Av. Getulio Vargas, 160

lEIHJAM ((J) §21b21«J)
,

(Marc.a Reg!strada)

Virgem Especialidade'
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


