
j. Justo

tualmente na Austrla e fu
gidos dos russos querem
ernígràr pera o Brasil.
Desses, 50 000 são lavra
dores e 20.000 operarios
de fabricas.
Tambem um grande in

dustrial italiano quer
transferir suas induustrias
pera o nosso país.

-xxxxx

Continua no cartaz o

poblerna da extinção dos
Institutos.
A ultime informação,

alias semi-oficial, é que
eles serão extintos e seus

serviços, tais como con

trole de exportação e ou

tros necesserios a defeza
da economia serão anexa

dos ao Ministerio do Tra
balho ou Agricultura, con
forme for o caso.

-x-

Em Tupan, Estado de
São Paulo, os japonezes
promoveram a morte de
mais tres de seus patrí
cios que confirmavam a

derrota do Japão.
A população ficou in

dignada e atacou as re

sidencias dos amarelos,
sendo necessaria a ida
para ali de uma Compa
nhia do Exercito para
manter a ordem.

O governo está toman
do serias medidas con

tra as associações secre
tas niponicas _ que ainda
não foram de todo ex

tirpadas.
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.
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A Italia faz parte das
nações latinas e como ral
é profundamente cristã, ou

. melhor, carolíca.
Nem a ditadura Iacista '

de Mussolini conseguío
-amortecer essa tendencia
tdo po,\o italiano, agindo
esempre com muito cuida-
rdo pare não irritar demals
os seus subditos. nar-lhe o caminho pere a

O comunismo não foi sua feroz ideologia.
mais feliz, pois as ultimas País pobre, sern qual
eleições demonsrrararn que quer fonte propríe de ma

não obstante as torturas terias primes: sern petro
da guerra e dàfome, não leo, sem ferro e sern car

desanimaram aquele povo, vão; vivendo sua indus
que continua a crer em trie da importação dessas
Deus e na doutrina por meterlas bases, é um es

ele difundida. rado a disposição dos de-
Mas, o que él Russia tentores desses produtos

não conseguio pela pro- O seu territorio, - como

paganda e falsas premes- ha pouco escreveu Dan
ses, tende a fazer pela rorn Jobim 110 "Diario Ca
exaustão deixando a ter- rioce" -:- é formado de
ra dos graudes artistas 20% de planicies, 40% de
reduzida a mals negra colinas e 40% de monta
rrriseria, pera então ace- I nhes,

Russia X Iícdío

Tem por base alimen
tar o trigo e pode produ
zir quando muito 75 mi
lhões de quintais desse
cereal, precisando pera
consumo 'interno de 120
milhões..
Está, assim, sujeita a

graudes importações de
generos alímenticios,"
Para comprar, precisa

exportar, pois do conrra
rio lhe falta o credito.
A politica russa sabe

bem explorar essa situa
ção e, como não pode
antepor á sua, a palavra
dos critãos, dos pregado.

ries e, como não pode
importar materia prima,
por que a sua produção
terá que ser canalisada
pera o credor russo, aca

ba de ser obrigada a dar
em pagamento a sua apa-

.
- r�nragem e instalações in-

$Jat}'i'aiS. .

,;> ,,08
..

cornuntsras chegam,
res catolicos e da índole, -ppr:"�$se caminho, a fa
religiosa dos insulares, zér o que mais strnples
quer fazer o povo sofrer mente, puderam fazer nos
mais miseria e então palzes que ocupam; sur

obriga-lo a fazer parre do ripi'ar tudo o que tem al
seu ciclo de influencia, ou gum valor pare esgotar o
melhor, quer bocheviriser povo que a· circunda e

a terra onde tem sua sé- os escravlser, na sua mar

de o seu maior inimigo, o cha' pera conquista do
Chefe da Igreja Catolica, mundo. "

o Santo Padre. A delegação brasileira
Por isso, exige-lhe uma a Conferencia da Paz, ad

indemnisação de guerra vogando uma paz justa e

de cem milhões de dola- suave pare a Italia, está
res a serem pagos den- defendendo Ü' mundo cris-
tI'O de 7 anos. tão. Oxala tenha exito.
Como não pode pagar

rerà de entregar mercado-

•

cns-Comunismo contra
tandade.

,

-x-

. Voltou de Portugal, pa-I amarela A primeira é mais Tornam-se dia a dia
Quanto mais nos apro- o que tambem se dará ra onde fora exilado, o nutritiva, maior e mais sa-

mais serias as dívergen-
ximamos do 7 de Setern- com o ministerio. Deverá chegar ama- snr, Plinio Salgado, que borosa e portanto rnaís cias entre americanos e

bro, dado como data cer- Livre de cornpromís- nhã à esta cidade, trans- foi o chefe da extinta a- cara. russos, sendo aqueles
ta da promulgação da sos, o sr. General Du- portado peios atlétas das ção integralista brasileira. Pois um comerciante apoiados pelos ínglezes.

,
nova constituição, vão tra nomeará os substí- Associações Baependí e -xxxxx- fez quimicamente que a

A Inglaterra notificou
se esclarecendo os ho- tutos, indicados pelas Acaraí, o "Fogo Simbo- Existe cada espertalhão batata amarela vire bren- ao governo da Polonia,
rizontes politicos e a correntes partídarías se lico da Pátria' que é de se tirar o cha- ca e assim lhe de maior hoje sob controle sovie-

l
. coalisão está passando acordarem e, de sua Ií- Como já é do domínio péo. lucro. tíco, de que não fará �n-do lero-lero para a rea- vre escolha' em contra- publico, este ano o ar- Como s� sabe, o mer- Assim, com um banho trega do ouro depos.lt�-lidade. rio ...-,. chote partiu do tumulo cada carioca é abastecido qualquer o homem vivia do em Londres e trazí-

Os ínterventores .que � .......Com. _as-· nomeações do- malor "'defensor' da'1'0r duas< eseeeíee de be- tapeendo o consumtderr .�o,_da_�u�le pais qu�_ndºaté lá ainda não tenham dos novos delegados do Humanidade, Franklin rarlnhes: a branca e a Mas a policia descobriu o Irrompeu. a guerr�, sem
sido substituidos, deve- Presidente da República Delano Roosevelt, nos "rruc" e trancaflou o es- qu� _ seJ�m realizadas
rão pedir exoneração, e que deverão. manter Estados Unidos. perralhão na cadeia. eleições livres e hones-

cOD?J?leto . alhelament.o. Em Jaraguà ser-á re- produtoras e o descaso -xxxxx-
tas. ,

O
pOlItICO, criando um clí- bid di d de certas autoridades, O delegado de Policia Por sua vês, governos

s [ornais enaltecem a ma de confiança e lí- C�.I .0 na IVIsa � mu·
como o fOI' o do prefeI'- inglez e americano,' no-mClpio em Itapocusmho encarregado do inqueritoatividade do senhor berdade, afastados todos d d'

. ,

d
'

to de Taubate'. tificaram' a Russia que, e on e segUIra eman° em Taubaté, São Paulo,5 Arlindo Macedo, na Pre- os prefeitos politicos os d t "dad d A engrenagem come- onde a pouco ho�ve um
não concordam com

feiturà de Joinville e,
I
comunistas e' os qu�re- a àa es a .

Cl. ed on e
ça no alto e vem des- .qualquer modificação no

ser recepClona o na levante popular devido adevemos dizer,
-

ela en- mistas, processar--se-ão P f Ót t á 18 cendo ate' '0 po'vo, com controle dos Dardanelos,re el ura en re s e carrestia da vida, tendo
co?tra éco no

_
proprio as eleições estaduais.

. 19 horas.
.

.

uma margem de lucros sido assal-tad as diversas como propora a União
selp da populaçao. É claro e nem podIa '., ,

criminosa para cada in- I
. Sovietica.

E que s. s.. resolveu deixar de assim ser, que
AqUI sera saudad? por termediario.

casas, cone UI u o proces- Ainda os Estados Uni-
administrar e não fazer ha em toda parte os que

um orad?r, na Prefeitura O açucar, o trigo e to· sOEm seu relatorio dá co-
dos protestúam perante

politica. Ainda estes di- estrilam, mais' entre os prossegumdo C!1ra BIu: dos os demais produtos mo responsllVel o Prefei- o governo jugoslavo por
as, na estrada Schroe- do P.S.D. e P.T.B., que :enau na man a segulD- existem, tanto que são to, que mancomunado com

terem suas forças obri
der, tivemos oportunida- dos outros partidos, por-' _ comprados no contra- os exploradores, não de- gado a aterrissar um
de de falar a diversos que estes aprenderam

Ningem sabe até on' bando. O comerciante fendia o interesse da pl>-
avião Yankee.

colonos sobre a atua- na oposição a serem de irá a paciencia honesto, o recebe dos pulação. -x -

9ã�ldO administrador jo- mais unidos, contando. do povo em tolerar produtores, ou interme- :-xxxxx-
' Ocuparam a tribUna da

mVI ense no que Re re- com o apoio de eleito-
os abusos do. cambio 'he- diarios, já com o paga- O snr. Ewaldo Lodi, a- Constituiilte, fálando so-

fere aos serviçol? publi- res independentes, Ióra
gro, mas os ultimos tu- mento "por fora" de dido a Embaixada da, Paz, bre a personalidade do

cos, feitos- sem � perni- do calor dos cargos e muItos em diversas ci- mais um terço do preço como assistente, declarou dr. AItamiro Guimarães,
ciosa interferencia dos 'Vantagéns de quem está dades brasileiras estão da mercadoria, e assim que �O mil polonezes ã- (conel. na ultima pag.)c,abos eleitorais. no poder. d segue a corrente até o
A I t d emonstrando que ela jáque a es ra a está O que não resta duvi·

se aproxima do fim. pequeno varegista.sendo reconstruida e já da, é que vamos ter elei- O comerciante hones- O mesmo se dà com
se encontra em exelen- ções livJ'es, pois estas to é compelido ao cam-

o fio para os tecidoS.
tes condições, emquan- virão com as credenci- As fabricas .não os
t I d bio negro pelas fonteso que no a o jaragua- ais das forças armadas tem, mas. os intermedia-
ense, desde sua entrada e do sr. General Dutra rios podem fornecer
até a ponte do Itapocu- que a isso

.

se compro- sr. General Gois Montei- qualquer quantidade, uni,sinho, é uma buraquei- meteram, restaurando, ro - tem que desaparecer camente que o preço é
ra que nem esteß b{-los assim, a verdadeira de- para dar lugar a que o tanto ...
dias de sol animam a re- mocracia no Brasil. governo possa resolver O remedio é facil. Ê or contribuinte. As con-
parar. iAs camarilhas - disse o os problemas em bene- controlar a fabricação e Washington (S.I.H.) - tribuições totais de ca·
Chocante é que, per- ficio do povo. distribuição por inter- Os Estados Unidos satis· da país eram determi-

guntando estes dias a medio da . Comissão de fizeram todos seus com- nadas na base dê um
um lavrador sobre a fis- Preços. promissos' com a vota- por cento de sua renda
calisação das autorida- Mas para que essa ção da terceira verba, nacional.
des nas estradas daqui, Maquinas de Escrever comissão de preços pos- pelo Presidente Truman, Coincidindo com a as-ele nos disse desolado: sa agir é preciso que destinada a auxiliar a- sinatura da verba, peloé, �les somente ve� I AMERICANAS, NOVAS ela sejaindepend,ente de quela organização mun- Presidente Truman, fun-
aqUI para pescar, pedIr "WOODSLOKU injunções politicas. dial de socorro. A ver- cionarios da UNRRA,votos ou pedir perdão do Ora, os prefeitos são ba é' de 2.652860.000 de �esta capital, frisaram
mal que fizeram. :Mas Carros de 12" e 14" politicos, ao menos por dólares e inclue a últi- que a última reunião do
não adianta perdoar, diz enquanto. Ou eles não ma--- contribuição finan- conselho da UNRRA. de-
ele, porque eles conti- agem e, quando agem, ceira dos Estados Uni- verá ser realizada em
nuam na mesma senda é em beneficio de seus dos á UNRRA. Genebra, a 25 de Agostoe tristonho: o uso do COMERCIO E INDUSTRIA correligionarios, dando A contribuição final corrente. Nessa ocasião,cachimbo deixou abo'

G
.,

na cabeça ou prejudi- foi de 465.000.000 de do- espera-se sejam toma-
ca tão torta que por errrlanOStéin5A cando os adversarios, o lares-; elevando, assim, o das as medidas neces-

mIais que se

I
esforcem

Secção Ferragens
•.•

qu� é a mesma cousa. total de contribuições sárias para que a con-
e a sempre vo ta ao es- E verdade que ha exep- norte-americanas, áque- tribuição dos serviçostado primitivo. .Joinville ções, mas o que se exi- la organização mundial realizados pela UNRRA.
Sirva ao de Jaraguá o ge não são el!?sas exep- a 2.700.000.000 de dóla- sejam transferidos paraexemplo do sr. Prefeito "

ções mas sim que a re- res. Os Estados Unides a ampla maquinaria àas
de Joinville. gra seja geral. foram, até agora, o mai- Nações Unidas .

Politica Fogo
Símbolíco

Notas e Noticias

SatisfazelD os EE.UU.
seus CornprolDissos

COlD ci UNHA.

•
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P�����QQQ����� PrefeituraM�

'1 �anco Popular e Agrícola!ll nicipal de
•

00 Vale do Itajaí Matriz: BLUMEN1 U fH Jaraguádo S IAGENCIAS INSTAL 4.DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, �f::
U

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul . 11 IE t1l
o

11- TI
.. ' 11 (\!ln lL21u

.

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS f" \

.. Depositos com juros- J dlsposição=Ieem limite) retirada livre 2010 � De ordem do sr. !Jre-
••

Á �':.:':.:�
feito Municipal torno pu-disposição conta 'especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 1 blico que durante o mês

com retiradas semanais sem avlso até Cr$ 20.000,00 . . .. 5°/0") de Agosto arrecada-se na
Dep. inicial Cr$50.000,00 cjreriradas sern. sjaviso e-s 20.000,00 . 4%

!1:.:1:.:�
Tesouraria da Prefeitura -----------.

.. Depositos com aviso-Reto diaria até e-s '1.000,00 3'/., p, retiradas � Municipal de Iaragué do Precí d b Ih:: mjaviso prévio de 30 dies 4'/.; 60 días 5'/.; �O dias 51/2'/.; 180 días 6'/. Sul e ria Intendencia de
reetaa-se e um para tra a ar numa

:: Dep. a prazo fixo-Por 6 meses, 51/2'/.; Por 12 meses 6'/.
:.: Corupä, o Imposto sobre fazenda no Rio Manso. De preferencia,

.. Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada. EXPLORAÇÃO AGRI- casado. Paga-se bom ordenado. Casa e ter'
Dep. POPUlareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. lnlcial Cr$ 20,00, com reti- h: COLA E INDUSTRIAL. reno à disposição para plantar.

..

radas semanais sem eviso até Cr$ 1.000,005'/. Não satisfazendo o pa- Apresentar-se na fábrica
_..

O I"t d gamento no referido mês < 1 GOSCH IRMAOS S Aep. Iml a os-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep, inicial Cr$ 20.000,00 com ficará o contribuinte sujei� 0'
. .

:: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 5 1/2'f. .. to á multa de 20% sobre
'

.

.. Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com .. Oi imposto no primeiro Far(macia "Schulz'..

retiradas sem avise até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. .. mês, sendo então feita a

::j
a.z todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos, :: cobrança Iudíclalmenre.

::
pa.sses, depositas em contas correntes, deposlto� de valores, etc. etc.:: Tesouraria da Prefeitu-

H MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ (J ra Municipal -de Iaragué
:: Serviço atencioso e rápido (li do Sul, 1 de Agosto de
:Ei!� -:-.: "-:":�r••v:7••�••�.:••Y.:••����!=�;=!11946.

;;!iii��:..::.:.:.:x.:.:�;.::.�������i!ii!il F. ��s��r���U
,

Guias
...................

o maior sortimento em
aluminio marca

"Màrtelo Forte"
V. S. encontrará na

rrefentlillra lWlillIDlnCnID.21� dle
Jaraenä diO' §ul '

Req�erimentos Despachados
Dia, 31-7-46.

do Imposto' so
bre a renda de

imoveis
e respetivos cal

culos de descon-

tossobre eR se no-

vo tributo.

COMPLETOS

para Iícenciamen
to de lavradores
con vocados para
o Serviço Militar.

Seguros em ge
ral da

IPIRfiNGfi

� ��m�r�iallua.
JARAGUÀ DO SUL

.. ..

CASA REAL
- Defronte o Cine Buhr -

PAG. 2

�--------------------�---�
Dr. Arquimedes Dantas

_.".«&••8
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343.

•

Carroceiro'

Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 - Telefone, 46

'Recentemente InS

talada com produ'
tos medicinais, per
fumarias, etc.,n acio
nais e extrangeiras .

Encontra-se á dispo
sição do distinto pú
blico, apresentando ser

viço criterioso e Pre-

ços Módicos.

ENTREGA À DOMIQILIO
.

ONDE
• COMPRAREI MAIS BARATO •

----.------ Fazendas "
Edital. Ohapéos ��

Perfumes

Imposto Sobre Industria e Pois isso V. S. sempr� consegueProfissão
na Casa. ERIeO BRUHNS,

JARAGU! DO SUL
De ordem do snr, Co

letor. torno publico' que
no corrente mez de Agosto

I arrecada-se nesta Co-
letoria, o imposto acima, -------
referente ao 2'. semestre
do vigente exercicio.
Os Contribuintes que

não satisfazerem seus pa
gamentos no preso mar

cado, poderão' saüsfazel-o
110 proximo mei de Setern
bro com a multa de 20%.
Terminados os suprecí

rados presos serão extra
idas as certidões da divi
das para a cobrança exe
cutiva.

Coletoria Estadual de
Ieragué do Sul 1 de Agosto
de 1946

Heleodoro Borges
escrivão

1073-Guilherme Heller, bras. requer transf. imp.
de um caminhão de carga adquirido de Ricardo Roe-
der, c. requer. ,

I 1074- Frederico A. C. Vase I, bras, requer rransf.
imp. terreno vendo a Alfredo, Carlos, Frederico e Al
berto H. Vasel, idem.

1075- Malm Kahli, cirio, requer Iic. armar o
Pavilhão Circense Irmãos Queirolo. idem.

1076- Arno A. G. Mueller, bras. requer transf.
imp. terreno vendo a Erwino Reinhold, idem,

1077- J\lidio Stulzer, bras. requer lic, mandar .e PRO C E SS OS
executar pintura externa de sua casa, jdern.

Dia, 1-8-46.
604- Artur Eggert, bras. requer alvará de ha

blre-se pera alugar s, casa, como requer.
651- Artur Eggert, bras. requer vistoria e ha

bife-se, de seu sobrado recém-construído, idem.
655- Vitorio Lazzaris, bras. requer vistoria e

habíte-se pare a construção de S. oftclna, idem.
656 - Teofilo Richter, bras. requer vistoria e

habite-se pera s. casa, idem.
709 - Alberto Haferrnan, bras. requer alvará de

hebíte-se p. ocupar sua casa, idem.
712 - Theodoro Hlnschíng, bras. requer alvará, C/fi.

de habíre-se p. alugar uma sala, idem.
157- Silvestre ôrrazalkowski, bras requer al

vará de habire-se p. ocupar S. casa, idem.
817 I Henrique Jacobi e Helmuth Neumann.

bras., requerem, vistoria e habite-se p. oficina recém-

construida, idem., •

822 - Emilio Meyer, bras. requer llc, constr.
uma casa .de madeíra, idem.

823- Heinz Kohlbach. alemão, requer lic. cons-
truir uma casa e!11 alyenaria de tijolo, idem.

, Vacina Anti-difterica8�4 - Eugenio ôledschleg, bras. reguer alvaré I A Casa de Saúde Dr.Waldemiro Mazureehen?e habite-se p. sub-locar um quarto da casa n. 781, I aplica vacina anti-difterica atendendo tambem aIdem., It ,

853-t!Eugenio Wagner, bras. requer alvará de chamados em casa.
,

hablte-se p. a casa n. 373, idem.
847 - Julio Maffezzolli, bras. requer elvarä de

I habíte-se p. alugar uma sala de seu predio, idem
.
849- Vitor Borchmann, bras. requer alvará de

heblte-se p. ocupar S. casa, idem
861- Wilhelm ôonneâhohl, alemão, requer Iic.

alugar sua casa, idem
.

8q4- Helmuth Neumann. bras. requer alvará de
hebíre-se p, alugar a S. casa, idem.

885 - Henrique Jacobi, bras. '

requer vistoria e

heblrc-se p. sua casa recem-consrruida, .idern. I890 - Pedro Ribeiro Netto, bras. requer alvará
de kabire-se p, sua casa recern-construlda, idem.

\'�
892- Leopoldo Hadllch, bras. requer alvará de

.

hablte-se p. a casa de propriedade de Guilherme -

Gumz, idem.
893 - Artur Egget, bras. requer vistoria e habi

te-sé p. a sua casa de moradie e comercial, recem-

construida, idem. i'924- Walter Weller, bras requer ai vará de ha
bite-se p. ocupar sua casa, idem.

948- Arnoldo L. Schmidt. bras. requer alvará
habite-se p. sua casa, idem. I

950- Miguel de Mirdnda Coutinho, bras. re

quer vistoria e habile-se p. suas duas casas recem-

construidas, idem.
- �

,

Secretaria cI.a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
em 10 de agosto de 1946.

José Pereira Lim,a -:- Secretario

,

•

Suspensórios
Sedas

•
\

Erc., etc .

Rua C�1. Emilio Jourdan, 82

. .

.................................................................. " _!...._•••••••••••••••••••••••••••••

Dr. LUIZ DE SOUZA.
A'DVOGADO

Escritorio :. Mal. ,Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 3�
Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12·

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

Precisa-se 8xl

OFICIAIS SAPATEIROS na

SAPATARIA ORUZEIRO LTDA.
Rua do Principe - 237 -. CX. Postal, 192.

.

- JOINVILLE -

,

IDEAL
A MARCA DOS BONS PRODUTOS,

Assucar de Baunilha, Sal Refinado (pera coslnha),
Mata Moscas.

'

FABRICANTE: .�I'ltl•• IIEHIR.
Rua D. Pedro II N. 69 Jaraguá do Sul

��������- '

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO !!
!i DR. SADALLA AMIN ii
il CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS!l
H '

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ. g

!l «RUA. OERONYMO COELHO, 42» JANTIGO. HOTEL WEIS H
ii HORARIO : 10-12 e 4"6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii

11 - .Joinville - II

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
-BARsRESTAIDRANTE-

Refeições á qualquer hora
,

.Banhos quentes e frios - chuveiro.
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587.

JARAGUÀ DO SUL - Sta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Inspetoria Regional
da divisão da Defesa
Animal, alerta o espirito
dos senhores criadores
de suinos, no sentido de
lerem com a maxima

atenção as instruções
que elaborou sobre a

peste suina ou Hog-Cho
lera, procurando assim
evitar-se que a referida
zoonose penetre no Es
tado, cujo rebanho de
suinos é de valor ines
timavel, cuja devasta

ção no norte do Paraná
é �crivcl, onde só em

um municipio, o de Ban
deirantes, morreram . ,

50.000 porcos
-x-

O sr. Prefeito Munici
pal, recebeu do sr. Lau
ro Fortes Bustamante,

. comunicação telegrafica
A prefeitura atenden-Ilo}'

de Cr$ 120,00 por: de que a diretoria da

do a uma solicitação da cabeça, qualquer quan- Produção Animal, está

Divisão de defesa Sani- tidade de cavalos ou adquirindo casulos suío

taría Animal; com séde burros velhos ou ímpres- cados, posto na 'cepítal,
em Floríanopolís, adquí- taveis, afim de ser in- ao preço de Cr$ 75,00 o

re por compra pelo va- crementado a produção quilo.

�tRHENTO
\'\ttlEIRDS

Notinhas F
t

S· b' I-Tendo osnr. PlinioSal-�,O ,Im o leugado declarado que con-

tava com 8 deputados na

Constlrulnre, entre os quais
�����!!!!!j!!!�������������O

os srs. Afonso de Carva
lho, Padre Medeiros Neto
e Mota Neto, os mesmos

falaram na Carnara des
mentindo tais afirmativas.

-X-'

A policia carloca man

dou proceder a analise de
100 preparados farrnaceu-
ricos contendo a vitamina

rarn-se o sr, GioCOJ1do "c" sendo 55 deles decla
Tasso e o erual prefeito rados falsificados e até
Ataliba Brasil, ernbos do nocivos quando aplicadas
mesmo diretorio, retiran- as injeções.
do aquele o seu apoio a -x-

este. O sr general Gois Mon-
teiro entrou em ferias,
sendo substituldo em seu

impedimento pelo general
Canrobert da Costa.

de vacinas antí-rabíca,
Outrosím, a citada di

visão, fornecerá 200 va

cinas em troca' de um \

animal.

DIVERSOS

A pedidos

o P.S.D. em desagrega-
- '

çao.
O jornal ',Região Ser

rana", que se publica em

Lages e pertence ao snr.

CeI. Aristiliano Ramos,
publicou as seguintes no ...

tícies referenres a desa
gregação do P.S.D.:

prestigioso sr. Emiliano
Rosalino da Gosta.

- Em FIorianepolis, to-

dos notam que ha qual-
- Itajaí foram espalha- quer desentendimento en

dos boletins indicando o tre o sr. CeI. Lopes Viei
nome do sr. Arno Bauer ra, de grande prestigio,
pera futuro -prefeíto, em, não, somente na capital
desacordo com a orienta- como em rodo o Estado

diretorio e ção do diretorio. '

'I e a corrente do sr, Celso

Lages o - Em Laguna desavie- Ramos.
- Deixou o

o partido em

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

Ofiaina Illecontcc
Geral

�atriz:

APARELHAMENTO MODERNO -

HABEIS PROFISSIONAIS -

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone, 40'

,- Jaraguá do Sul -
PREÇOS MODICOS -

H. KELBERT

Em Curitiba, onde resi-
dia faleceu ante-ontem o M t- A t

������������-=-�-=-=-'�-�������� sn�Ctlão"��ire. � l�ee - '�rese� a�
O extinto era irmão do -

d
-

d td'

t
sr. Altino Pereira, digno çao e varIe a es �o

, â��e��r federal nesta cí- palco.
A Iarnllía enlutada \

apresentamos nossos pe-

.

Balcmcas venezianas,zarnes.

,------ AutoPistaInfantil,Roda

O sr. ,Prefeito' foi Gigante e Dcmqler,

rouba�o,' Todos ao Filadelfia Parque
Desde alguns rnezes que

vem se reglstando diver-
_

I
sos roubos ,ge peças 'de
vestuerios.
Assim já foi roubado

um viajante em cerca de
iO mil cruzeiros num ho
.rel e diversos outros.

Ante-honrem, voltando
de Joinville, o sr. Prefeito

EmprêsaSulBrasíleírade Eletricidade S.A. �U;��iP�������iaemef�e�= Ponto de parada. Bar Cataríaense

xando o paletó dentro do
• Placa\ - 2-05-t7

eutornovel, entrou na casa. I
!iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

Voltou logo depois e

notou a falta daquela pe
ça, nos bo'ços da qual
estavam urna carteira de
motorista e outros docu
mentos.

Uma linha completa! dé MOTORES nacionais e estrangeiros d� alta e baixa Presume se que o rrres-

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos mo individuo que pratl-
2 MOTORES marca. GRAMME, de 97 HP,. 470 rotações por minuto cou o roubo seja o auror

220 Volts, 50 ciclos. do furto de uma bicicleta,

••••Et.GI BE 11181,1. I��i�� horas, da mesma

BOMBAS d ti f'
.

d
..

M
'. A 'policia está no en-

para uso ornes lCO e lOS 111 ustriais: arca HAUPT rotativas I do f .1'
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Mar�a LILLA; ca ço no ugt IVO.

com valvula �evadora acionadas por motores trHásicos de' 1 HP
���������������.���,�����������-

servindo até 50 metros de profundidade.

Artngq))§ IEletrnc((})s, jara ((}) lar

SOLDA ELECTRIC� E A. OXIGENIO --:--:

PEÇAS E ACESSORIOS -

.JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

•••a " ••ssa .II.I.�. 1.IGIllla
.A••I••• '1M 111I.Q'I�

,

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS. \
MATERIAL ELÉTRICO em geral 'para instalações de luz e

força de qqalquér capacidade.
'

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a '1ualquer
ped ido de instalação de luz e força.

' '
, .

-

.... /1/1.=... =======1111-
,rpl AlLVAN OCAlR§llEN �Kll
H i:i: PROP.RIETA\.SIO

H
A

H

� Os ii Rua Marechal Deodoro, N. 15S' iiR li
:: .. HSllii

T
iIi sec:::I::. �::�::�V�lePeos�:c::so�:�,rifi- II·T li

Lubrificação, carga de baterias ii E li
:iO 11

e concertos de pneus. iiiiN II
ii :: :: ::

�y ��

aonDite
o Prefeito Municipal, tem a satisfação de con

vidar. as autoridades civis e eclesiastices, grupos

escolares, comercio, induetrlas, associações esporti
vas e o povo em geral, pare a recepção da chega
da da "Corrida da Paz - fogo ôimbolico", no dia

26 do corrente, em frente, ao edificio da Prefeitura

Municipal, provavelmente entre as 18 e 19 horas.
Será rarnbem Ieíta a distribuição dos diplomas

aos arlétas que tomaram parte na corrida de revesa

mento da grande maratona nacional, do ano p. findo.

Dará' hoje sua ultima funçãoFalecimento

Dr_ Arnlinio Tavares
Professor Cotedralico de Biologia do loslillulo 'de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos do especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso, da Asslstencla Público do Rio de Janeiro

Automovel �e Aluguel
Limousine de luxo de

Alberto Lessmann
Atende a qualquer hora

/

Clinico de' OI�os, Ouvidos, nôriz, fiorUBnto

I formado' pela faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro

I BLUMENAU' STA. C.'\TARINA
,

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
I N F L AM/>, ç Ö ES.
CCCCIRAS,
FR"EIRAS,
ESPINHAS, ETC.

NUNCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



cCORREIO DO POVO» Domingo. DIA 25-8-46 -

53. Região Militar e 5a. D. �ooooooOOOOOOOOOOOOloooooooooooooo�oo; Banco Mercanlil de
Iníantarta 00 Adolf Herrn. Schultze 00 S I' C t' -

S AII 00 MARCENARIA EM GERAL
.

00 an a a arlna ·

R: A. de Jaràguá do Sul m
.,

� (Em erganízaçãe]
m:s Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo� da �

Convocação das' classes de 1926 e 1927 ; \ CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS � A V I SO'
00 Mantem um estoque permanente de todas (JS tipos00. .

Para conhecimento dos tnreressados, rorne-se 00 de MobiliaS, especialmente para escritório. 00 . ylmos trazer ao conhecimento

público as seguintes disposições do Plano Regional w _' W aCI�mstas que estamos procedendo
_

a

de Convocação ues classes de 1936 e 1927; a ser zes INSTALAÇOES CO�IPLETAS DE: m:s (4_0 Yo� quare�ta por cento, . das açoes

feita em 1947:
_. 00 Dormitorios " 00 nao lntegraltzadas.

.

- 00 Salas de rantar 00 Pedimos, outrosim, observarem que os recibos

_XV.- DISPENSA ,?E INCO�PORAÇAO 00 Cópas 00 respectivos, echem-se á disposição dos senhores

�ao dl�p�nsadt>s de mcorporeçao os �embros de
w Escrltoros W acionistas, no Banco Popular e Agrícola do Vale do

serviço relígtoso pe�m�nente, de qualquer c�lto, que m:s Movei" rustiLOs e outros. �'�Itajaí, O qual está autorizado á proceder a respecti-
provarem essa condição e alegarem tel motivo. 00 00 va cobrança.

XVI - ADIAMENTO DE INCORPORAÇÃO 00 M�VE�S AVULSOS COMO:
. 00

a)- Terão adiada a incorporação: 00 Cadeiras
. ..

00
- os casados e os arrimos de familia; 00 Poltro�as lixas e glratonas. 00
- os residentes nos municipios constantes do 00 Me:lDhas de c.entro e para radio 00

item IV do presente Plano, que tenham atendido a 00
E ei1�re mUlt.os antros. a" ,� 00

'convocação pare inspeção de saúde na época' geral; Caixa RegIstradora ma�c� �ECOR� �
------------------

- os residentes em municipios rributérlcs (item 00 At�mada pela .sua eÍ1cl�ncta, substitu zes

III do presente Plano) julgados aptos e que não ve- 00 \ Indo as Caixas Registradoras de 00
nhern- a ser convocados pera incorporação; 00 elevado custo.-------- - 00

- os faltosos á inspeção ne época geral, resí- 00 . 00
dentes em municipios dispensados que venham a ser 00 .

Toda a Mercadoria á pl'onta Entrega 00
beneficiados com o ediamenro de que trata a alinea w

.
-

w

do item XIII; � RUA. RIO BRA.CO, 964 - TELEFONE, 75 zss

- um de dois irmãos quando arnbos, por per- � Jaraguá do Sul -Sta. Catarina �
tencerem ás classes de 1926 e 1927, tenham sido si- 00 . 00
multa��amente designados pera prestação do .servi- 00000000000000000000100000000000000000000
ço Militar em 194/.

b)- Terão a incorporação adiada até comple- ---------.---------
tarem 21 anos de idade, mediante requerimento diri-

.

gido ao Comandante da Região até 50- t 0- t 946, os 1"1'1';�!!=!!=!!=!!=!!=!!=!!=!!�!!!!i!!m=il=!'=!iil'l
. candidatos á matricula nas Escolas de Formação de :::

' �:
Oficiais da Ativa das Forças Armadas ou rros cen- IIIF b (Sezões, Malárias,

( III
tros de Preparação de Oficiais da Reserva, desde l lã ", r"'s .

Impaludismo ;li

que provem possuir o curso secundário completo ou I� .., .., Maleitas, Tremedeira 1='1'1=estar em condições de completá-lo: :::
.

" _._

- J O I N V I L L E

- até o .fim do corrente anal os cidadãos da I� - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

III ������������������

class,:_d:,J9;6iim do ano de 1947, os cidadãos da III "Capsulas Antisezonicas �i "-==---=�====-�classe de 1927. ::: :::. Moveis Estofados
c) - Terão, igualmente, adiada a incorporação,mM' " III

es cidadãos das classes de 1926 e 1927 que e.s- ::: I nanco ra :::

I "tiverem matriculados em Instituto de Ensíao desti- III III "[RDZFIRO"
'

nad_? a f.ormação de �acerdotes, mediante conm.�i- 1:1'"1 Em Todas as Boas Farmacias 1:1:1: L Icaçao feita nesse sentido ao Comandante da Reglao -.- .
".- Ipelo Diretor do insti�uto ínteressedo. I-li" É um produt.o.d.OS Laboratorios .MINANC0RA U.·.I·. I

., n
.

- II Elegancia, dístlução .e bom gosto -V .. S.

J'Iaragué do Sul.: 16 de Agosto de 1946

III Joinville - Sta. Catarina-e- III' encontrarà só nos afamados MOVEIS

i\RTUR MULLER ., .;;"""" .....;... ..- ....._._....._.._ .._ ..- ..- .._ .._..--:.:: ln ESTOFADOS CRUZEIi<O. IS J A M A·
;......;;=;;=;.;.;......;;;:;;;;;;;.;.;=;;_;;_11=;;=;;_;;=;:;;;;;;;; Poltronas para radio - Divãs - Tape-

ecr. . . . e . \.
---------------�.�-- tes - Passadeiras, tudo V. S. encontra-

Modi-sla' Ada Lenzí li!
rã á Rua Marechal Deodoro da

�Fonseca, 519. - Fone 22

I -==-- ==::=0=====_

.PARA SENHORAS E S:r:.�NHORITAS

16a. C. R.

®������
PARE .•., OLHE... E 'ENTRE...

NA

CaSa 8 U e rIre r _c_o_s_t_�_�_�_-lSq_e_ue_rr:_a��_�_�_;_�!_�_��_ã�_�_i;n_eU_a_�,_�_v_�_�_fm_d_�_s_d_e� Sala - Casa Vitor B. EmmencJoerfer

(Av. Getulio Vargas - ao lado da Cia. Telefónica)

Só para vera QUALIDADE, a VARIE
])ADE e os PREÇOS dos artigos!

MILHO
AMARELINHO E MES-

Comprar cousa boa por preço rasoa- CLADO-BRANCO.
vel, é ganhar dinheiro!

EXPERIMENTE E VERÁ'

�����/���® Engenho RAU Lda.

COlD. Evangeliéa Lulherana
de Jaraguá do Sul.

J

Domínqo dia I·: de Sefembró
Ás 81/2 HORAS NA IGREJA

Temos sempre estoque.

-

Consagração dos Sinos
e

Iniciação do 'He,logio de Torre
(

com pregação de Prasses P. Schluenzen e P. Schneider.

Depois no pátio da Igreja
GRANDE FESTA POPULA·R

LEILÕES, RIFAS, TIRO AO ALVO
e outros divertienentos..

HAVßRÁ BEBIl1AS, CHURRASOO,
pAFE, JANTAR, vOOES, ETO.

- MUSICA

À população de Jaraguá do Sul, antecipadamente agra
dece pelo comparecimento ..

A OOMISSÃO

PAG. 4

dos senhores
chamada de
subscritas e

Blumenau, 8 de Agosto de 1946.

OSWALDO MOELLMANN
.

AMERICO STAMM
•

Incorporadores

O ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOBA
Vermifuga suave e de pronto

eleito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

.

'ME o n. 1, 2, , e 4
.

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
'

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MIUNCORA para o seu tilhinho.

�

E um produto dos Laboratórios Minancora

OOOOOOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

IEIrIllie§[� í.cssmar n
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEOAS ROTATIVA PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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11"'BAN'C'o"iNÕ-ÕS"TniiT'cOMEO'cio'õi'ic,'iAn'iiis/i:'-i!
��' Fundado em 23 de fevereiro de 1935

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00
CR$ 4.000.000,00

AGENCIA: Jaraguá do' Sul,
Rua CeI. Emílio Iourdan, 115

End. Telegraflee "INCa'"
Caixa Postal, 10 -Telefone, 73

MATRIZ: ITAJA!
Faz todas as operações,bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.
empreslimos. financiamentos m.diante caução de litulos comerciais.
passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante

taxas modicas. '

Abono em C /Correntes ós seguintes juros:
A Disposição, sern aviso, com retiradas livres

pare qualquer importancia
Com Aviso de 30 dias e retiradas livres

de e-s 1.000,00
Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M

S,' dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
'@i , e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

Com Aviso de 100 dias ' 5%
Prazo fixo de 6 meses

'

5%
Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
Prazo fixo de 12 meses 6J6

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA.
HORARIO: Das 9,39 ás 11,3G e das 14 ás 15 horas

Aos sábcidos da. 9 às 11 horas

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

�t�1 �T�
.

�1�ll Festa Escolar em
Estr. Schroeder II.'Artur Müller, Oficial do

R egistro Civil do 10 Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim Je se habilitarem para

Edital n. 2085 de 20-8-46.
Germano Alvim Lenz

e Amanda Utech.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Jaraguá-Alto, sendo
filho de Germano Lenz
e de Maria Sohn Lenz.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Jaraguà-Alto, sendo
filha de Alberto Utech
e de Ida Utech.

,

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei 3x1
passar o presente edital que
será pub li cado pela im p ren -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::
sa e em cartóri o onde será :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

afixado dui ante 15' dias. Si Dr. Alvaro Batalha _ IDl§T�DIAr<"alguem souber de algum im- lVM.ru. 'lU"

pedimento acuse�o para OS

ELIAS SMEHA I tins l,egaes: .' ICIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

____________• ARTUR MÜLLER Olicial CRIANÇAS, DOENÇAS INTERN�S E TROPICAIS,

malas. '
. DOENÇAS DA PE.LE.

_' Eletricidade Médica-

ESPORTES
Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordía
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
jaraguá dó Sul
joaçaba
joinviJIe
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

DEPENDENCIAS EM:

Baependí X Acaraí
Domingo, no cnmpo do AcaraL terá con

tinuação do campeonato municipal 'com o

encontro' do Baependí com o Acaraí.

Do snr. Elias -

Smeha, conhecido esportista .cerupease recebe
mos a seguinte carta:

Corupá 19 de Agosto de 1946. tar os esportistas de Iaraguà pera o

limo. ônr. Redator esportivo do proximo jogo a realísar-se aqui, tem a

«Correio do Povo». seguinte resposta:
'

Iaraguä do Sul. Em meu nome, o D. Pedro II e do

Deparando em vosso bl-semana- povo 'de Corupà posso garantir que

rio de i 8-8-46, uma carta de um es-
nérn de léve pensamos em amedrontar

portista laraguaense com referencia ao
a quem quer que seja.

jogo do dia 11 deste. Vencidos ou vencedores, aceita-

Venho mui respeitosamente pedir remos e respeitaremos o resultado fi

a publicação désta com o fim de es- nal, tanto é que no ultimo jogo quan

clarecer o que há de verdade, e GO
do o snr. Julio Ramos, arbitro da par

mesmo ternpo dar uma satisfação ao tida, lamentavelmente nos cobrou uma

culto povo esportivo de Ieregué. So- 'pena maxima que não existiu, eu co

bre o apedrejamento do caminhão pos-
mo treinador do D. Pedro, 110 meio de

so informar-vos que não foi areia e
uma verdadeira balburdia, tomei a Ii

sim pedras. pois si fosse, areia, não berdade de invadir o campo pare rnan

teria pisado em pleno rosto duas se-' ter a decisão do Juiz e convencer os

nhorinhas e o snr. Maximiliano Bag'- rapazes de que deviam 'se conformar

gio, os ferimentos não foram graves,
da decisão do Juiz.

felizmente. Assim como não dlssemos Esta tem sido a nossa atitude

que foram homens, ou mulheres ou a
desde o inicio do campeonato, manter

torcida de Iaraguä, isso seria cometer autoridade do Juiz, seja ela errada ou

uma injustiça o que não é de habito certa. Não acostumamos tirar um. Juiz
nosso, fosse quem fosse o fato é que

do campo como aconteceu aí no pri
o mlsslvlsra snr. E. não pode nos des- meiro jogo entre Baependi e Acaraí,
mintir o contrario. O caminhão foi onde era Juiz meu irmão Antonio

apedrejado logo após a saída do es- ,Smeha, procurei solucionar o caso, fui

tadio do Acaraí, esta é a verdade. apitar o resto da partida dando ra-

Este assunto dou por encerrado. zões a meia duzia de jogadores que,

"Tres cidadãos dali que alvora- iógam não conhecendo patavina de fu-

ram-se em mentores exclusivos e tec- tebol.
•

f nicos unicos do futebol." Assim p.ode e�tar certo Snr: E"

Sobre esse assunto foi muito in- ,q�e na proxlm.a Vinda do Acerat se

feliz o. pobre Snr. E. ao .fazer� essa-.•.�.ao .!>.e� rece�ld<?s e como �e cost�
referencia, pois" ó

�

que acontece aqui me, assIm. cerno. faço votos que o JU.IZ
em Corupá é que, batalhamos' pelo dessa partida seja o mesmo snr. julio
esporte unidos como dificilmente po-

Ramos.
. ,

de existir em Ieraguä. Quanto a referenclé! sobre a taça
Que aí existe mais de um club, I GULLO. em absoluto não a queremos

quanto aqui só tem um. I ganha� com deslealdade, s- tal fos.se
Aqui não existem tecnícos e sim eu teria do.ado a D. Pedro .sem dis-

) homens que procuram estudar e com- putal-a, POIS, a mesma me fOI entregue
preender o Futebol e assim proçeden- pera fazer dela o que bem entendesse.

do, achamos que estamos contribuindo Dou como testemunha o snr. Ed,mun
neste canto de Santa Catarina, pelo do Ernrnendoerfer que, achava-se; pre-
progresso educativo e esportivo da. sente em. Porto Alegre. .. \.
mocidade de Corupà, que poderão ser .

ASSIm eu lhe afl�mo que ao legl-
05 graudes craques de amanhã.. Nós �Imo ven.cedor ela. sere entregue e por

aqui de Corupà fazemos votos .que a
interrnedlo da Impr�nsa !?aucra de

séde do nosso Municipio se una como
Porto A!�gr� mand�rel pUbl,lcar o re

nós, pera que amanhã possam com-
sultado flnal, essa e a verdade dos Ia

petir como grandes clubes do nosso
tos qu.e 'tenho a honr� de declarar aos

Estado esportistas de Iaraguà
A�tes de encerrar esse assunto Desde jà agradeço a atenção dis-

gostaria que o 'snr. E., provasse � pensada.
contrario e viesse a publico com seu

verdadeiro nome, indicando quem são
estes dois ou tres cidadãos mentores
do futebol Municipal.

Sobre a referencia de amendron�,

casal-se:

,Papel fantasia, para forrar

Na Tip. Avenida,

10 Maior
I Sortimento da Praça

Em gaitas de bocca de
todos os tamanhos e tipos.
Fabricação nova, ider.

tica à estrangeira. V. S .

encontrará na conhecida
.CASA REAL

- Defronte o Cine-Buhr-

CUIlRA CASPA,
GUEOA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AfECÇÕES DO

�3URO CßBELUDO.
TÓNJéO#�A�\irÄ�.
POR E)(CElQ.!ClA

�®Y®®1'@)@f@)@!@)®1'@)®Y@®Y@)®Y@)®r@)®r@)@'!@)®Y@)@))!!
(@ ,

.

@) "MEDICA-ÇÃOAUXILIAR I
� TAB "t R "d- R f" d �I NO TRATAMENTO DA I
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ossef ,sma, ronqul e, OU�Ul ao, e e� na os

@ SlfILJS" .

.
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@
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�
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RESERVAS

'to'
U ./0

Realizar-se-ã no dia 8 de Setemhro,
em Estrada Schroeder uma festa escolar,
em. beneficio de um monumento á Olavo
Bilac.

Haverá tombola, tiro ao alvo, leilão
de prendas etc.

Churrascada, Doces e Cafe
" A festa será abrilhantada por um otí-

mo Jazz.
.

A NOITE GRANDIOSO BAILE.
Convida-se o público em geral _

,

A GOMISSAO

PIANO
Vende-se, em' estado de novo, um piano

marca:

"Gebr. Zimmermonn ' Leipzig".
Informações nesta redação.

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio'

Raios lIltra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Direto Jlédieo do Ros��tal "São José"

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

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

......................................................................................... ' ' .

t· Agradecimento
Agradecemos a todos os paren

tes, amigos e conhecidos, que en-

yiaram seus pêzames, flores e corôas e

acompanharam o corpo de nossa querida
mãe,

CAROLINA KAHT SCHMIDT,
até a ultima morada, prin��palmente as fa
milias: Julio Zoelfeld e y va. Sra. Emilia
Zoelfeld, pelos serviços prestados, bem co

rno tambem ao sr. Robert Kinas, substituto
do Pastor Evangelico, pelas palavras con

fortadoras que proferiu no cemitério.

Corupá .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Locais ) cidade, tem proparciona
do aos alunos dos esta

I! " • I belecirnentos de ensino
HßlVerSanos. No día 22 horas de agradavel di-fez anos a �enhora Irm- vertimento. .

gard da Costa, esposa I Os grupos escolaresdo sr. Wal?emar da Oo_s. Abdon Batista, São Luiz
ta, co�erCIante em Sao

I e Divina Providencia tíFranCISCO do Sul, veram cada' um, umaTambem na mes�a da� tarde para gratuítament� o sr. Arnol.do Remold, te fazerem rodar nos india 24 o .me�mo Waldo teressantes aparelhos os
Herbster, �Ia 26, a se-

seus alunos.
nhora Hed�lges �agner, Gesto digno de louvor
esposa do índustríal Ot-

o dos diretores do Fila
to Wagner, .

'"l delfia Parque, dando en
_ Ainda no día :-� pas- sejo a que os escolares
sou a data natalícía do ricos ou pobres.Jndistínsnr. Ern�sto L�ssmann, tamente se divirtam um
grande Industrial nesta
cidade, e a quem envia- pouco.

mos um' especial abraço' QUEM PERDEU? O sr. Rl
com votos de Ielicída- cardo Kreurzfeldr entregou
des.

. nesta redação um canive-
Hoje festeja seu aníver te e duas chaves por ele

sario o snr. Jorge Wier- achados nesta cidade. O
beler,funcionario da Auto proprietarío poderá rece

Viação Oatarinense. be-los na gerencie desta
Dia 27, a exma. senho- folha.

.

ra Charlote Meyer Bubr,
esposa do sr. Alfonso Onde está o irrigadnr?
Buhr; o snr. Paulo Horst É uma pergunta que to

e senhora Maria Ferrei- dos fazem na
.

cidade.
ra da Silva.' Já lá vai um ano que a

cidade vive sufocada pe-
Hr. Alvaro Batalha 'Iii poeira. Primeiro éra a

No día 19 passou a falta de gosolina, depois
data natalícia do sr. Dr. li dos peneus. Agora o
Alvaro Batalha, concei- que é que falta? O moto"
tuado clinico e diretor riste não pode ser, pois é
do 'Hospital São José. a unica cousa do irriga ..

.

Pessoa de alto desta- dor da qual se tem noti
que, não somente como elas.
medico mas tambem co- .

.

mo industrial, politico e I Falec!mento. Com a avan

elemento social do mu- çada Idade de 89 anos

nicipio, o "Correio do e cinco �eze�, faleceu
Povo" junta aos ínume- em Corup�,

. dia 14 de

ros votos de felicitações Agosto ultimo, a conhe

'que recebeu os desta cida Sra. Vva. Carolina
folha.' Kaht Sc.hmidt. . .

A extinta deIXOU 5 Ií-
lhos, 50 netos e 40 bis
netos. 'O enterro que rea
lizou-se no dia seguinte,
foi acompanhado por um
grande numero de pes
soas.

Ladi, f. de Bertoldo Erd
mann, José Lazaro, f.
de Apolinario Martim,
Lauro, f. de Rudolfo Bec
ker, Nelson, f. de Gui
lherme Camillo, Ladi, f.
de Willy Koch, Maria da
Conceição, f. de Ale-Roy
Cielinscki, Adelina, f.
de Paulo Eiehinger. Ju
lieta Anita, f. de Alfredo
Bortoliní, Lucia, f. de
Adão Wilcesky, Faustino,
f. de Hildebrando Martí
nelli, Hilberto. f. de Otto "Enriquecido de todos os doris
Strutz, Analíse, f. de AI- da graça e da virtude, saira das mãos
vino Fischer, Udimar, r. do Criador o Homern.. Era feliz. Nada
de 'Pedro Jeger, Ingo, f. lhe falrava.
de Alfredo Baumgartel. Prestando, porem, ouvidos à ser

Augusto, f. de Marcelino pente astuta e enganadora, ousa' o ho
Fernandes e Cristina, f. mem, esse ingrato, esquecer-se dos
de Henrique Junge. preceitos eternos, e revolta-se contra

. o poder maravilhoso do próprio Deus
O�ltOS. No m�smo.�ar- que o tinha argamassado do pó da

tOJ:,lO, foram �mda m�- terra. .

crI�os os segu.mtes obí- ! A árvore o encanta, o pomo o
tos. EmaKrellmg P!ltscb, atrai, a serpente o espera, a esposa o
com 67 anos de Idade, arrasta a tentação triunfa e o fruto é
domicil�ada e residente sabore�do.

'

nesta CIdade, -era casada A graça, foge, e o homem é já.
com Carlos Ernesto um pecador.
Patsch, Erna. Lenz.. �om A morte entrou por seus lábioJ)7 anos de Idade, fIlha vindo assentar-se sobre o coração,
de �lfr�do Len�, Mano- enquanto debaixo de seus pés, terri
el VitOru�.O da SIlya, com vel se lhe vai abrindo a garganta dos
4� a�os Idade.. fIlho de abismos eternais.
Vítoríno da SIlva. Formiguejam de tropel todos os

meles e o aguilhão do remorso, em

bebido em suas entranhas, conduz, pe
la primeira vez, ao fundo de seu co

ração sobressaltado, o medo, a ver

gonha, os baixos instintos, as más
inclinações, enfim, a concupiscência.

Batido, assim, das tempestades
da vida, tinha o homem necessidade
de uma segunda mãe; de uma mãe
que lhe assegurasse a misericordia,
que lhe' penhorasse a salvação, que
lhe resptuisse éJ graça, a qual Eva,
sua primeira mãe, lhe perdera - enfim,
que desempenhasse rodos os cuidados
e solicitudes maternais.

Deus, na sua bondade sempre
incomensuravel, se compadece da PQ
bre humanidade decaída e promete a

Redençãó - unico raio de esperança a

�---._�__ - -- guiá-Ia através a densa escuridão da

culpa. . . IPercorrendo as páginas da Histo-
ria ôagrade, venerandos, vemos le
ventarem-se os Patriarcas, que suspi
ram pela vinda da Virgem que viesse

��tflfir:.:J
'

�:;n;d��Z'� I��s��:s�u�es, R�d����� ��
mundo.

As próprias concavidades dos
abismos do Jordão chegaram a dar
aos justos de Israel, passegern para
que mais depressa pudesse nascer

aquela' há tanto esperada.
Os Profetas cantaram todos os

triunfos de sua libertadora, pedindo a

Deus que enviasse ao mundo, o quan
to antes, a Virgem prometida porque,
a medida que ia crescendo o gênero
humano sobre a terra, multiplicavam-se

Coroação de Nossa
Senhora

DAMOS HOJE AOS NOSSOS PRESADOS LEITORES UMA
OONDENSAÇÃO DO BRILHANTE SERMÃO PREGADO PE
LO REV. PADRE GREGORIO, NA SOLENIDADE DA '00-
ROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NA NOlrE DF. 15 DO

CORRENTE NA MATRIZ DE JARAGUA DO SUL.

os crimes, a corrupção.
Num arnblenre desolador em que

discutiam os homens os mais grav�s
problemas da vida social, faz Deus
despontar no horizonre formoso da
Galileia uma estrela - a Virgem fada
da pelo Altíssimo na queda de Adão
Eva - nossos primeiros pais.

Apenas começa. a existencla de
Maria, a graça rompe todos os diques.
Voam sobre esUt Virgem a plenitude
dos dons e das mercês, sobre Ela, a

mais pura, a maís senta que os ceus
comtemplam, e os anjos admiram, e

os homens invocam.
Desde então o grito de 20 sécu

los se não tem enfraquecido, e o mes

mo grito reboará até a consumação
dos tempos, aclamando-a, a nossa Mãe
e nossa Rainha.

Nossa Mãe - porque é por ela que
desce do trono de Deus ate nós, es

ses caudais de graças, essas mlsçri
córdias inconceblveis, com que nos

une ao seu divino Filho.
O "que por Eva perdernos por

Maria novamente o recebemos. Eva
perdeu-nos. a vida, a inocencia, a uni
ão íntima com Deus - Maria, dando a

luz ao Filho de Deus; restituiu-nos to

dos esses dons.
Elevada acima dos - Anjos, dos

Santos e lodos os homens, Mãe do
Rei dos reis, é, com justiça, sublima
da à dignidade de Rainha do Céu e

da Terra.
As filhas de Marle, os congrega

dos Marianos, as famílias de Iaragué, t
enlrnados dos sêntírnenros de fé e

arnor filial a tão senta mãe, sob o

zelo ardente. da piedosa idéia de seu

Revmo. Pe. Vigário, reuniram se neste

belo dia de Nossa Senhora da Glória,
no recinto sagrado de seu Templo, pa
ra consagrarem ao Imaculado Cora
ção de Maria os seus corações.

Oomo prova de gratidão, com

transportes de júbilo, entoavam o "Sal-I
ve Regina" e o "Magnificat", ofereceu
do á Maria, Rainha nossa, uma co -

roa-e uma péllma.·
Coroando-a, pediam que, como

Rainha, imperasse no mundo rodo.. em
sua paróquia, e especialmente no cora

ção de cada filha de Maria congre
gado, e de cada Família da Paróquia.

-

Na entrega da palma. imploravam
estendesse suas mãos bemfazejas . e

lançasse seus olhares misericordiosas
sobre todos os degredados filhos de
Eva, que ainda gemem e choram nes

te vale de. lágrimas,"

Aviso
Aviso aos Snrs. Eri

co Marquardt e Al
berto Baumgartel pa
ra não entrarem na

minha propriedade
sem minha licença,
porque não me res

ponsabeliso pelo que
possa acontecer aos

mesmos.

GUSTAVO TIEDT
3xl

Correio do Povo. Emquan
to perdurar o raciona
mento da energia ele
tríca, somos forçados a

puhlícar o "Correio do
Povo" uma vez por se-

. mana, motivo pelo qual
já não demos a edição
de quinta-feira ultima.

filadelfia Parque. O Filadel
'fia Parque-que hoje fun
cionará pela ultima vez

em sua temporada nesta

REGISTRO OIVIL
Nascimentos. No cartorio

do Registro Oivil, foram
inscritos os seguintes
nascimentos: Waldemar,
f. de Bertoldo Erdmann,
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. deputado catarinense fa
le'cido, os senhores Dr.
Ivo de Aquino, pelo
P S.D. e Oonego Tomás
Fontes, da U. D. N., de
Santa Catarina, alem de
um' representante minei
ro, um do Rio Grande
do Sul. um do Partido
Trabalhista e outro do
Comunista.

-x-

Obedecendo as deter
minações do sr. Presi
dente da República, o

Ministerio da Agricultu
ra acaba de reduzir· de
4250 para 3.613 o nume
ro de seus funcionarios,
passando a fazer uma

economia de mais de
trinta e cinco milhões de
cruzeiros,

-x-

Os Estados

transportaram para o

Europa, em 500 aviões
uma divi�ão do exercito,
esta semana.

-'

,

ItEUMATISNe

ESCPtOFULAfi
ESPINHU

FhJTuLAJI

-x- ÚLe....

Continuam ativos os KeZ&:Md

trabalhos da votação da ..... ,1>".

Constituição, reunindo- PAIlTft_

se os parlamentares em
....",eH""!

duas sessões, sendo uma' "EUXIR DE NOGUf!\'� "!
a tarQe e outra a noite. COOCHCC'C<> Ha. '" A"">. " '

v...o.:-u AN TÔOA. � .. p ,�

.

Entre outras, está vi-
toriosa a emenda que ---------------�------

manda dar 10% do im- �

posto sobre a renda, em
partes iguais a todos Os

municipios.
_'x-

O sr. Plinio Salgado,
ouvido pelos jornais, de
clarou que abandonou
suas antigas idéias, hoje
combatidas em todo o
mundo e inaplicaveis.

Pape,1 Celofan
Vende.,se na - Tip. Avenida

.

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
t;A•• DE SAlBE

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

- Raios Infra-vermelhos e azuis.Wanda Kühn e, .

I
Werner Radtke 1--------------1

( G. Rodolfo' Fischer ..,
§lIE<1EiitUJRO® E� GEJRAL

Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. 53..J
participam o seu noivado

Jaraguà do Sul, 1R-8-1946.
Unidos

•

�

(Q) §ab21([J) (Marca Registrada)

Virgem.Especialidade
,�\\}.O VIRCt;.',)�DA��
'o�WnZEt INDUSTRIAL

JOINVILLE

•

dIa CRAo WETZEt RNIDHU§TilA\l
RECOMENDA-SE TANTO PARA ROUPA FINA COMO PARA ROUPA COMUM
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