
I JornUista 8atisto Pereiro
Passou no dia 3 a da

ta natalicia do brilhante
jornalista João Batista Pe

reira, diretor da Imprensa
Oficial e Presidente da

Associação Catarinense de

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R T U R M Ü L L E R !",!"!!!!",!"!!!!!,!!F!!,!!u!!in!!d!!!a!!!d�o""",e!!m�1�9�1",..;,9!",!"!!!!",!"!!!!",!"!!!!",!"!!!��,,,,,,,,,,,,,,�����!!!���3�9 imprensa.

ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL - Sabado, 7 de Setembro de 1946,Sta. Catarina - N. 1.377 Vi:;:o�lu�t�eno����ga�o���
de felicidades.

��:II----nd�e"_"""'p;;n�d;;n-;'�I·a---;:;�rt---o�n5---tl:t"""""""'U�I'ff-a-o��;-��� mo as mais elemen- �.., � � � � Em 1935 acendeu-se

� tares; sempre existiu
,o facho da díscõrdía

}
um conjunto de nor- Por A. DANTAS no cenario da vida �
mas, delimitando os

nacional. ínílamando- �
usos e costumes da a favor do Estado de Estado de Direito. durante 55 anos, até dente , do Patriarca . se do outro lado a

�! coletividade, impera- Díreíto, um credito Nos primordios da a Revolução de 1930. promulgava o estatu- idéa.d e govêrno forte,

! tivo impôsto à obser- digno de admiração, República, a fígura No mar de glórias to fundamental da Na- a"entada por doutrí-

! vancia de todos os não somente na vida apostolar de Rui Bar- da revolução vitorio- ção Brasileira. nas exoticas, para, Ii- �

� seus membros. E to- do Império, como tam- bosa, foi a cadeia que sa, corria sem busso- De muito pouca du- nalmente,
.

em 1937, �

�
I das as regras, todos bém na vida, da Re.: desfechou todos os la o grande barco, ração foi essa. segun- despontar mais uma

�os preceitos fixadores pública. elos em torno do pac- quando em 1952, num pa existericia constí- constituição, desta vez,

da extrutura política O Ato Adicional de to de não extincão do apelo a toda a Nação, tucional, pois "a fase porém, desmoronando

! do grupo, dando vida 1854, extruturando a gabinete, seni que pri- a eclosão de um bra- parlamentar da obra todaa extrutura polítí- �

� a esse côrpo político, nossa nacionalidade meiro fôsse dado ao do constitucional, ela- governamental se pro- ca do Brasil, constí- �

� dando forma ao Esta- nos classícos
'

moldes País uma constítulção. mou pelas novas ba- cessou antes como um tuíção contrária a to- �

� do, vem a ser num da monarquia parla- E veiu a Carta Mag- ses sôbre que .deve- obstáculo do que co- das as nossas· tradí- �

I
sentido geral a cons- mentar inglêsa, funda- na de 1891 que presí- ria se assentar a pa- mo uma colaboração ções de civilização.

�
, títuíção. mentou a nossa feição diu os destinos da vi- tria recém nascida. E digna de ser conser- Nove anos se fíze-

Foi assim nos tem- caracteristica de um da política nacional em 1934, um desceu- vada nos termos em ram precisos para que

� pos mais re�otös, e,
������������������� a conciencia nacional �

� assim tem SIdo nos �

O"
. ,o Silva, serviu por mais de era com sua exma. se- � despertasse. O exem- �

�
nossos dias, todos os � s Jornal� publ�c?- 10 anos como juiz da co- nhora tambem um bem- � plo de 1824, legado ín- �

,
. povos. subordinados a ram uma

. not)cla marca de Blumenaua, on- feitor dos pobres. � destrutível que a hís- �
um conjunto de pre- que a muitos de- de gosava de uma gran- Blumeneu inteiro o que- � toria conservou, não

� ceitos fundamentais à v� ter passado desaperce- ,I. de estima, por ser justo e' ria bem. �
poderia sucumbir de- � ,

� sua, existência, con- bida, dado o pouco des-
. bondoso. Daquela comarca, de on-

ante da vontade na- �

� soante a sua cultura. taque que lhe d�ram. Re- ,Éra á sua cesa que de também galgara a de- cionaI. E o povo bra-

� No Brasil, a ídea fere-se el� ao ato d? sr. acorriam todos os que sembargedorie outro juiz � sileíro fiel às suas as-

I
constítucíonal brotou �el. Prefeito de Floriano- precisavam de iusriça e de graudes meriros, o Dr. � pírações de civismo e

com a independencia,

�
lis dando o nome do _De- um paternal conselho. Pu- Aires de Alburquerque Ga- �

de liberdade, vê neste

atesta a carta constí- sernbargador Pedro SIlva,
.
nha sempre, um dique as ma, foi o Dr. João Pedro

.

ano de graças, de 1946,

� tucional de 1824, vo- a uma avhemda. arbitrariedades policiais, Silva pera o então Tribu-

�
os clarins de mais

! tada dentro de pouco �
.

E uma ornenagern que, pois um delegado de po- nal de Apelação, onde fez uma lndependencía em

. menos de dois anos

l�
no entanto, m�rece bem licla, naquele tempo, era honra aos seus pares e a

estridulos acordes pe- �
I

após o' rompimento um destaque, nao sornen- senher da vida e da mor- sempre ímpolura justiça í
los céus do Brasil,

definitivo com a me- te por se tratar de um te. de Santa Catarina.
anunciando ao mundo

trópoli. �a�pstrado que honrou a
. Mas o Dr. Pedrinho, Florianopolis saldou o' renascer da. Nação �

Repudiando desde o JUStIÇ� c�tarmense,. cOl1_'!o como carinhosemenre o parte de sua divida pare �,Brasileira, que exulo

��
J!

nascer de nossa for- por ter SIdo um cidadão chamavam, não tolerava com o Desembargador � tante de alegria, vê,

mação politica os go- I dotado de grande.s dotes v.iolencias e todas as vití- João Pedro Silva, Blume- � despontar no horízon-

vemos de fato, a vida "f
_

.de bondade.,e meríros 2�!I' '. mas ali iam p.€qir j�ti�j:I" . uaJ,1 .eetä por devt;� !lma � te o novo sol, da sua �
politica nacional tem ' ,I s�sD sendo 'que "Como ja disse-' homenagem ao seu gran- ,{ eONSTITUI�AO. -

�
��� i r. João Pedro da

mos, ale.m de ser justo, de juiz e amigo. ��__..,.........._

Politica

Levantamen
to dos Esto

ques.

SUrgiram��omo mano-I Depois do xdesafio que Os que tem a seu dis

bra de dividir as forças fez no Parlamento e an- por uma caixa for

pessedlstas, dois candlda- res que alguem topasse a te de onde podem reti

f O discurso que o Pre- tos a vice-presldencle da 6Parêlda, o snr. Getulio rar a seu bel pràser os

sídente Eurico Dutra vai Republica. Vargas, rumou pera sua cruzeiros para satisfazer

fazer hoje, logo após a Um é o nosso ilustre fazenda no Rio Grande o apetite voraz do cam

promulgação da Consti- coestadoeno Senador Ne- do Sul, e de passagem,
bio negro e comprar o

tulção, deve dar novos reu Ramos, apresentado em Porto Alegre, .ironlca- que precisam e não pre

rumos politicos ao pais. pelá maioria da Comis- mente ,declarou que no cisam, não podem ava-

essa oração e os átos são Executiva do P.S.D., Rio, trigo tInha virado li!lr a miseria de .quem

que a ela se seguem na e o outro o senador Mel- milho.. .. .

'1 VIve.
d� um sala�lO �e

proxima semana, ou da- lo Viana, atual presidente -x- operarIO ou funclOnarlO

rão um clima de paz, ou da Constituinte. Acha-se em São Paulo publico nas grandes ci·

a exaltação e confusão O primeiro tem o apoio o sr. Plinio Salgado, an- dades e mesmo por aqui.

ainda maior do que a já da maioria do seu parti- tigo chefe do sigma. Os exploradores, que

existente. do e conta com uma ala - x _
se aproveitam, da fome

Ninguem' pode negar do Partido Trabalhista Segunda-feirf1, será elei- o� necessida�e do. pro-
que o General Dutra está O segundo, será vota- to o vice-presidente da XI�O para exto�qUlr-lhe
procurando apasiguar éI po pela. dissidencia pesse-. Republica, sendo tambem malS do que o Just�
familia brasileira para que dista e pela U�D.N., com fixados os 'vencimentos diVersos estabelecimentos 3x1

num periodo de ordem e apoio dos descontentes do Presidente comerciais e cinemas no
...loo _

sossego possa arrostar a dos demais partidos. -x- Rio.

'cijlamid��e ameaça o Vai ser um pleito dis- Os deputados estaduais

níi.Jnd<f:�"'j�IÓgj'tr'ii;".np,s. putado e dele, podem os por Santa Catarina serão

s'a::!Páfríã.- ""�;-
' � -,,� . de 'cfma descerem e os em numero de 58.

Resta agora, que os po� debal"'Xo tornarem-se maio- -x-

liticos, ponham acima dos ria. Somente às Assembleias
seus interesses pessoais e Como bons catarinen_. Estaduais resolverão 50-

partidarios, o bem estar ses, não podemos deixar bre a creação do cargo

do Brasil, porque, do con· de torcer pelo Senador de vice-governador.

trario, pagarão caro, não Nereu Ramos, como os

se enganem, esses seus mineiros pelo seu ilustre

caprichos. filho.

AVISO

Banco Mercantil de Santa Catarina�.A.
(Ern organ ização)

Chamamos a especial atenção dos senhores

acionistas e dos interessados, que se encontra em

poder dos fundadores as listas para o aumento de

capital, de acôrdo com que fôra determinado em

Assembléia Geral, realizada em 12 de junho do cor

rente ano.

Cabe aos antigos acionistas o direito de subs

creverem cincoenta por cento (50%) do aumento do

capital.
Blumenau, 12 de agôsto de 1946.

OSWALDO MOELLMANN
AMERICO STAMM

Fundadores

venda dos alimentos, pe-
- x_o cam duas vezes: contra

Espera-se para de.ntro a Lei de Deus e a dos

Je poucos dias a substi- homens.

tuição de 6 diplomatas, Os funcionarios, que
entre os quais estão os por dever do cargo são

snrs. Batista Luzardo, ser- encarregados de zelar

vindo na Argentina e Caro pelo cumprimento da lei

los Martins Pereira, em e do bem da coleti.vida

New York, devendo estoe de, prevaricando, negli
ultimo ser substifuido pe- genciando, usufruindo

lo snr. Washington Luiz, vant{1gens ou mancomu

que dentro em breve vol- nando-se. com os peca-
tará ao Brasil. dores e algozes do po-

No interior de Goiaz, -x- vo, são co-réos e' como

um garimpeiro achou um Dados fornecidos pelo tais devem ser tratados.

diamante do tamanho dé Ministerio dd Fazenda, Se o governo não aten

um coração de boL acusam até agora um di- der a esse estado de

Assim, c felizardo de ficit no orçamento da Re- cousas, pondo um dique
pobre que éra, r"tornou-se publica, de Cr$ aos exploradores e afas

um dos homens mais ri- 1.551.820.000.000,00, todo tando os co réos, o de

cos do mundo, pois a coberto com adiantamen- sespero popular bem o

preciosa gema vale ,um tos do Banco do Brasil.' póde fazer.

império. E durma-se com um Mas tenhamos fé que

-x- barulho destes o remedio na de vir. Pro-

O snr·. general Dutra - x- mulgada a Constituição,

�!QI'isou a reabertura das O partido do rei, ven-I os vendilhões serão ex

séâes�o Partido Comu- ceu a eleição na Grecia, pulsos e uma época mais

nista, interditados pela po- devendo assim o monar-I feliz virá para os brasi

licia desde 15 dias, por cha voltar a sua pátria e leiros que� sofrem mise-

ocasião dos ultimos aeon- reassumir o trono. ria e o acincalhe dos somente Deus sabe o

fecimentos que deram oTi- Foi mais uma derrota I mandões. que poderá acontecer

gern as depredações de para os comunistas. E si não vier, então. no Brasil.
'

Do Departamento Esta
duas de Estatistica, rece
bemos o seguinte tele

grama, que pO,r recebi
mento tardio deixou de
ser dado a publicid.ade
no numero anterior:

"Segundo informações
Inspetoria Regional Es
tatistica em Florianopo
lis, Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatisti

ca fim dar cumprimento
recente decreto Presi
ciencia Republica e po
der auxiliar orgãos en

carregados abastecimen

to generos alimenticios,
determinou lançamento
(Conclue-na ultima pag.)

Notas e Noticias
Maquinas de Escrever

AMERICANAS, NOVAS

"WOODSLOK"
Carros de 12" e 14"

COMERCIO E INDUSTRIA

GerrnanoSteinS.A..

Secção Ferragens

.Joinville

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO»
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SABADO, DIA 7-9-46 -

Domingo, dia 8 de Setembro
Grandes corridas

.' f .;t.,

S!!!!!!!!!!!!!!!o!!!!!!!!!!!!!!!c!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!!d!!!!!!!!!!!!!!!a�d!!!!!!!!!!!!!!!·e�·.,.�H!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!iP!!!!!!ll!!!!!l!i!!!!!!!!!!!!!!!c!!!!!!!!!!!!!!!�� --/I� VARlnS I'F�';:====�;;�;;��I��,) E HEIDORRlÍlOHS g e 1Jre5 Maleitas, Tremedeira.
. II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III"Hemo,V,rtus m I'Capsulas Antisezonicas i1 -

1°. --:- "Planeta" da Sociedade Hipica e "Galici,a", do snr. Augusto

pereira'llllllllll L M inancora" III
2°. - ":.e��n����. snr. Leopoldo Fiedler com "Pimenta" do snr. Manoel

III I�
_ ,III Ein Todas as Boas Furmacias

�I
3°. - Diversos.

--------

I:n É um produto dos Laboratorios MINANC0RA UI'Registo Civil II
II«1:.1:1:. - Joinville - Sta. Catarina- 1:.1'.'1'.'No cartório do RegistoCi vil, foram inseri tos 08 ;�U�U�i!;!i!!!!!!i�!;i!;!E!!i!i�m!!!;!i!!!!m�m!;!!m=!!!;�seguintes. nascimentos:

Evaldo, f. de Venicio Cer
lini, Luiz Antonio, f. de
Eutimio José Leopoldo;
Antonio. f, de André .Ro
sa, Iria, f. de Guilherme
Prestini, Maria Marlene, f.
de J. Fodi, Antonio f. de Do
mingos Seblrlnl, Adernar,
f. de Edmundo A. Em
rnendoerfer, Wigand, f. de
Willy Guetz, Wendelin, f.
Je Willy Guetz, Isolde f.
de Antonio Gesser, José
Lehnerr Filho, f. de José
Lehnert, Gilberto, f de U..

dia Gurz, Amauri, f. de
Levinus Krause, Norival,
f. de Ermilio Moser, Ri
carda Charlotte, f de Hu
go Benz, Deana, f. de::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::;:::::: Edmundo Flscher, Edla,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::�::::::�.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: f. de Arno Ido Ho rnburg,Dr' Alvaro Batalha ' Arno Lino, f. de Arno• - MED.i�O Priebe, Silvio Flavio, f.
de Alberto Floriani. José,

E f' de Braz Vicente, Nirce
Maria, f. de Fortunato Pe
drotrl, Beatriz Heloisa, f.
de Alvaro Severino Pia"
zera, Leonida, f. de Fer
dinando Krüger, Marli, f.

.
de Helmut' ,I?atzsch, Ma
riano, f. de Alexandre Mar
quert, Americo Paulo, f.
de Silvério Fernandes de
Oliveira.
_. No mesmo cartório,
foram ainda inscritos os��g�g;;�g ����;��;�;;; gg;;�;;;;;�;;�g;�;;;; �;�;;���;��;;g g�g;;;;;;; g;�;;�;;;;�:,;;;;;;;;;;;�;;;g;;;;;; �;;;;;;;;;;; segu i ntes obitos : Lui za
Serafina Inacio, com 56-1::1
anos de idade, filha de

. Dr. ' Arquímedes Dantas I' Serafim Inacio, residente
neste cidade, Adele Hien-

. dlmayer, com 9 anos de
&.1\�Be..�ê idade, filha de OUo Hien-�!§iII'\'WV�N��

dlmayer, residente, nesta
cidade, Orbelina Borges_,
com 18 anos de idade, fi

c::I lha de João Borges, resi------------.-------== dente em Ioinville, Lucia.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: Bachm an n, com 4 anos
de idade, filha de Rober
to Bachmann. Abilio Ben
to, com 5 meses, filho de
Luiz Salvador Bento, HeEscritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 liodoro Clemente Pereira,
com 46 anos de idade do ..

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: m i ci I i ado e resi den re em

Itapocusinho e Paulo Mar
tins, com 1 ano filho derl!·

..
· ·: ·

..�. .:-.:···..···.:;" ..·..�..-::-::��:i���!!!Il! Carlos Martins.

:l::�:::11 ����
..

::��'�i·��·
..

���e�[ji��·
.. ·..

:�:::]:::' I M I LH OAGENCIAS INSTALA.DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul
AMARELINHO E MES-

:: CLADO .. BRANCO.
..

2%

::}
:b

Churrasco ás 9 horas da manhã.
-

....1111=.... =======
.... 1111..... ·

rrp-� A\ l V Al N ][ Al IR § 116 N rrK·ll::::
PROPB.iETAR.iO H A liII O ii Rua Marechal Deodoro, N. 158 ii i!:: ::

H R i,i
, li S ii

Secção de lavagem, Deposito d� Lubrííí- ii s li
T

ii
cantes, Combustível e Accessorios, ii T ii
Lubrificação, carga de baterias 11 E 11

O"· e concertos de pneus IIN IIn'
:: ::;.�:::::::::::::l}
�.:.;:::::::::::::�}

:: ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXASH, Depositos com juros- d dlsposição=faem límlre) retirada livre:: A disposiçiio conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00:: com retiradas semanais sem aviso àté Cr$ 20.000,00 • . . .
.• Dep: Inícial Cr$50.000,00 cjrertradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00:: Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas:: mjavlso prévio de 50 dias 4'/.; 60 dias 5."1.; 90 dlas 51/2'1., 180 dias 6'/"::.. Dep. a prazo fiXO-Por 6 meses,51/2"j.; Por 12 meses 6'/.:: Deverá ser dado o aviso previa de 2 meses para retirada... Dep. populares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep, inicial Or$ 20,00, com reri- ..
•. radas semanais sem avis9 até Cr$ 1.000,00 5'/.
•. Dep. limilados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com.. retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso

.... 51/2'/. ..:: Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial, Cr$ 50.000,00 com ..n retiradas. sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'1. •.

::1
Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,

:: passes. depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc.II MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

H�:: Serviço atencioso e rápido ::
••

•

•

#
••

••

.It!!iiiif:âg:j�T::·::Yf::iI::Y::Y::.::*::::�::::::::�:m::�*�Y!E:::::l@iiiiii
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,CHEGARAMN On Sedas para vestidos da afamada marca PARAMOUNT, das mais belas I
e variadas padronagensde 1l0BERTO U. HORST unicas nésta praça, só em cõrtes, acaba de receber a

a que dispõe de IUaio� 1$ Casa Sonissortimento na praça e ofe-
rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGuA
��@l@@r@)

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS' DE SENHORAS
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, .

DOENÇAS DA PÉLE.

Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra' Vermelhos \

-RAIOS x=
Direto JIMico do Hospital "São José"

\

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

Dr. LUIZ DE SOUZA.

Residencia : Benjamim C011sta11t, 136 - Tel. 12

Temos sempre estoque.

Engenho RAU Lda.

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

prando na

f a rma c ia

Ass. Atlética BaependíI

'Boletim· Semanal nr.: 14/46.
Resoluções tomadas pelo Conselho Diretor emsecção ue 26 do corrente.-
EXPEDIENTE: - Dar entrada dois Oficios daPrefeitura Municipal de Iaragué, convidando o clubepare participar da corrida do Fogo slrnbolico e desfile de 7 de setembro respetivarnenre.ADVERTENCIA: -:- Advertir os amadores .HeinzMahnke e Elpidio Martins por indiciplina em campo no jogo contra o Acaraí, de que na reencldenciaserão punidos com suspensão, bem como. Manoel eBatista Martins por jogo violento; Iuvenal Lino eLourenço Erschlug, o primeiro por ter deixado de

comparecer ao jogo para o qual fora convocado, eo segundo por atraso excessivo na mesma partida.lJESFILE : - Para hoje, 7 de setembro solicira-se o comparecimento dos amadores de : Tenis(Mas. e Fern.), Ginástica, Bola ao Cesto, Voley,(fern.), e Futeból, as 8,50 horas na sede social paratomarem parte ,do grande desfile do dia da Patria,sobre maiores detalhes queiram consultar os chefesdas respetivas secções.
BAILE DA PRIMAVERA - A Diretoria tem o

prazer de levar ao conhecimento dos snrs. socios
que fará realleer um grande baile na data de 21 desetembro p. vindouro, que terá o concurso do notá- .

vel conjunto "Orlando e sua Orquestra" de Joinville.FUTEBOL: - Convocar os amadores do 1°.
'e �'. quadros para o jogo a realizar-se contra o Acaraí, hoje à tarde.

BASQUETE: - Congratular-se com os representantes desta seção, por terem vencido de formaconvincente, o quadro do D. Pedro II.
LICENÇA: - Conceder 60 dies de licença ao

snr Geraldo Marquardt, a contar desta data.
PRESIDENCIA: - Fica investido nas funções'de presidente do clube, durante a eusencia do presidente efetivo, o snr. Augusto Schmldt, sendo que o

cargo de diretor social, será presedida oelo soroMario Müller..

Jaraguá do Sul, 3 de Setembro de 1946.
AUGUSTO .SCHMIDT
Presido em exercicío .

A. J. ZIMMERMANN
Secretario

')
Vá hoje mesmo escolher o seu corte, antes que

seja tarde.

Francisca Buch
Avenida Getulio Vargas N. 146.5x2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em regosijo pelo transcurso da data de nossa lndependencia, preliarãa hole à tarde no

campo do Baependí, em disputa dá "Taça 7 de $eterT)bro", os quadros titulares da A. A.
��������-'�-��- Baep�ndí e-S. D. �caraí..��--���������

A comissão dos indus
tríaís madeireiros acaba tro á rotina burocrática,
de fazer ao snr. Minis- pois que isso é, sem som

tro da Fazenda extenso bra de dúvida, o mais
'relatorio propondo solu- esforçado de todos os

cionar o grave probla- que a Estatistíca Catarí
ma que empolga uma nense possui. E de des
das maiores industrias tacar o quanto leva êle
do- pais.

.

a sério o seo trabalho e

Depois de dizer que maneira curiosa e íngê
existem à margem das nuamente despótica com

linhas ferreas, �or falta que B:g�, por vezes".
de transportes, .1.200.000 Fe.hClta.mos ao zeloso
metros cubicos alem de Iuncíonarlo pelas mere-

300.000 nos . p'ortos de cidas consíderações.
embarque, propõe que,

'

•
sendo o consumo inter
no de 80,% da producão EUGENIO NICOLINI - Cons
mensal de 200.000 m3' de ternou profundamente a

pinho, e 120.000 de lei e notici.a. d� que hontem,
qualidade, . sejam somen- as primeiras horas! fal�"
te dadas as guias, de cer.a.a snr. Eugemo NI

exportação, pelo Institu- c?lIm._ . .

to do Pinho, depois de Cidadão probo e estima
destacadas as cotas de do pelos seus dotes de
80,%. e 20% respetiva- virtudes, o extinto conta
mente. va 57 anos de idade e

Pora a madeira .com- residia nesta- cidade, a

pensada, cuja produção Rua Quintin.o. Bocaiuvl;l,
é de 120.000 m3 anuais, ondo se verítícou o obí-
internamente apena1 são to.

,

consumidos 20.000 m3. Era casado com dona
Maria Menel Nicolini

I

deixando os seguintes Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiarlanlHfilhos: Mario, protetíco ]
-cont. da ultima pag.-

nesta cidade; Regina,
I casada com o snr. Alei-

Relalorio da Eslatistica. - O
xo Delagiustina, díreto« A M A R C A DOS e O N S P R O D U TOS:

Relatorío 'da Junta Exe Ex-Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da ·especlalidade. no
.

-

do Grupo' Escolar de Hospital de Caridade de Florianópolis. .

Assneer de Baunilha, Sal Refinado (para cosírrha),cutiva Regional .de San- Brusque; Arno e Cilio, Assistente do professor David Sansan, no Riq de Janeiro. Mata Moscas.ta Catarina, referindo-se solteiros, comerciarios.
Ex-Interno por, concureo, da Asslstencia Pública do Rio de Jan�iro

'ao Agente Emilio Silva, O
.,

FABRICANTE: .•�;';R·E8. IJEUE.
teve as seguintes justas I

_en�e_l'na_�ento
t tl�ve I

.

formado pela faculdade de Medid�a da

I
N!!fá� IW.

referencias: ,u,gar n,� s�çao c8; � ica - . .' Universidade do, Rip de �aneiro
,

.r

'

I'. Rua' D. Pedro II N. 69 Jaraguá do Sul

"O er. Emilib da Silva do Çem,Itep'o. JWUnICIP�l, I BL'U'ME'N A-U ,-" - STA.-<ATARINA. --.....;--------.--:-:��:_::_=..�_-��:---
é um torturado pelo de-

com um gran e acom- ,., .'

-

-�-------------.:--�----�
.

d tidã S
. panhamento. . -

.

sejo a exa I ao .... upri- A enlutada familia a- S
.

d di" "11 Vérae; Vice-Presidente, Romindo as folhas de
presentamos nossos pe- cCle a e -,ClnVI ense dolfo Rechenberg; 1°. Se-

sua instrução deficiente
zames. cretário, Célio de Olíveí-

com uma energia e ví-

d" C I b-I- I
ra Mendes; 2", Secretário.

talidade, jà comuns ho-
. e' on., a" L IS as. Allpie Frutuoso Vieira: 10,

je em dia, e muito maís Tesoureiro, Francisco Al-
em homem de sua idade, H· ." T

.

Jdá prazer a quem, tarn- a LIvros que Instruem ves; 2'. esoureiro, oros-

I Satisfazendo antigo e veis contabillstas desat se abeberaram sob ,a díre- lau Pesch; Orador, Age-bem lidador dos núme- H. L' dí t f d d
.'

d tä-l cid d e d tIção e da cátedra de am- nor Maia', Bibliotecário,
ros e deseJ'oso de que I

a rvros que rver em pro un o esejo e no a- CI a e e ou ros uga-
res, fundou-se a 22 deste, bos, Os presentes não es- "Floriano Francisco dá ôil-

alguma COIsa se faça de .

na Livraria: .

em [olnville, a Sociedade quecidos de tais mereci- va; Conselho Fiscal: Ro-
útil e correto, e vê lan- . HANS WIELE IE,atortee. Ioinvillense de Contebilis- mentes prestaram-lhes me- dolfo Meyer, Arlindo ßo-
çar-se, a qualquer mo- Av. Getulio. Vargas" 160. t' reetdes e comoventes ho- ros'ki,' Odi Varella. ôu-
mento, sobre uma bící- as, pare o que concorre-

cleta e devorar dezellas
- ram inumeros e destaca- rnenagerrs. plentes: João Bauer, Vitor

O
. dos profissionais de di Estavam também pre-, Piecklrrík, Adoniro Rosa

de quílometros, cruzar o No jogo de bola ao . ; .

.

maior sortimento em, .... d versos mumcrpios sentes os.· enviados de I Foi um acontecimento
municipio, se preciso Iôr, cesto, disputado sane o' .'

,

.

é um servidor que é uma
aluminio marca

ultimo, entre o Baependí I
Estavam preIsentes ele- A Noticia, Jornal de

JOin-\.notãvel que Ioinville rete-

lição!
.

"Martelo Forte" e D. Pedro II, venceu o mentos,.de rea. v�lo� mo- ville, Radiodifusora. ôln- rá nos seus anais, uma
, ral SOCIal e proflssional dicato dos Empregadosno ] prova de pujança dos tem-

. Concluindo,sou de opí- V. S. encontrará na primeiro por 52 a '7

'I
'. ,

nião que as, peculiarida- x

.

como D. Ana Maria Har- Comércio, Associação Co" II pos novos em que agi-
CASA' REAL

.

- -

ger Contabilista Profes- mercial e Industrial de Jo- ,mos, mais um vigorosodes e gêni'o do sr. Emí- '. Hoje jogarão em dispu" ,
. '.,

sora e DIretora do Cole inville, contabilistas e Ha- estímulo aos que. se dedi-
lio da Silva de\' em ser _ Defronte o Cine Buhr _ ta da taça "7 de Setem" . ,

.

-

sobrelevadas, conquanto bro" 'no campo do Bae- glO BO!fl �esus e da �s- jaí, Jaraguá, S.' Francisco, cam às lides contábeis e

,
..

-

d -----.------
.

d' 'A'
' cola Tecmca de Comer- Canoinhas; Mafra, estu- mais uma- derrota irreme-

as vezes \Tao e encon- pen I, este e o carmo
cio e Adolfo João Bauer, dantes.de contabilidade e diável dos pessimistas e

Emprêsa Snl Brasileira de Eletricidade S.A. ������:�i�!fsdee�;��t�d��� ��n��:)����� :�lê���:ad�� deÀog����dade Joinvillen-
te da Associação dos Em- e emp.egadores de JoinJ. se de Contabilistas, a nos

pregados no Comércio, ville. sa afeição e os desejos
ambos pioneiros do ensi- A Diretoria eleita e em- ardentes de perenes su

no das letlias· contábeis e possaea ficou assim cons- cessos.
com�rciàis, .lutadores im- tituida: - Presidentes de
pertérrito'5, a quem algu- Honra, D. Ana Maria Har
mas gerações devem o ger e AdoHo João Bauer;
benefício do saber de que Presidente, .

João' Martins «CORREIO DO POVO»

A . Questâo da I
Madeirql

LOCAIS

, J

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOBA
Vermitugo suave e de pronto

deito Dispensa purgante e dieta!'
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

.
ME o n. ' 1, 2, '3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua próprla l
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i emedios

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRÁ
MINUeORA para o Sf'U tilhinho.

E um produto dos Laborätorios Minancora

- jOINVILLE -

oooooo�oooooooooooo�oooooooooooooooooooo

IE Ir, Il1l e s tr � ]L e s s m a Iillll11
:FER SARIA\.

Fabricação de Ferramentas Agrtcolas :

S.EGAS ROTATIVA PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

'� A R A G U Ä

OOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOO

Dr. Arllninid Tavares
Professor Catedratico de Biologia do fostittuto de Educação de floricnópolis

Matriz: .JOINVILLE'

(Sob _Administração 'do Governo Federal)

'A!tA ••811A 8RI1I§,IUJ. IIIIGlJIII.
1I.IHfIMel IM ;I••QII�

Oma linha completa 'de MOTORES nacionais e estràngeiros de alta e baixa
,'rotação, _de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50' ciclos.

ONDE
__COMPRAREI MAIS BARATO__,.-.

9,
Fazendas Suspensórios

Chapéos Sedas

Perfumes • EIC., etc.

Pojs isso V. S. sempre consegue

na Casa. ERICO BRUHNS,
JAIlAGUÂ DO SUL Rua C�l. Emilio Jonrd:lD, 62

;1. Ur. Wal�emiro Mazureehen
\

�.sa Dfi IAIBIE
Rua Mal. Floriano n: 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia Je adultos e creanças
_ Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
_

.

Indutoterrnia - Bisturi-detrico - Rlectr?-cauterização
.Raios Infra-vermelhos e azuis. I

I
,

Otimo tratamento V. S. encontrara no

. Hotel
.
.Jaraguá

-BAR�BESTAUSA�TE-

Refeições á qualquer horb
Banhos quentes e. frios

- chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587.

JARAGUÀ DO SUL - Sra. Catarina

'IDEAL

Anunciem no

�@Y@®Y@)@5Y@)®Y®@'!@)®Y@®í@)®Y@)®Y®®í@)®Y®��� \ '

�
,

Tosse, Asá!a, Br�nquile, R-ouquidão,
.

e Resiriados
" �

{@ 'l!'ODA!il AS M4»LlE§'l!'IA§ DO nPßR(lH� RfSPIRHIÓftlO �(@ Encontra� alivio imediato com:_. uso do
�� I n C O ,m p a r a v e I @j'

�. P�iloríll dI! ftngien Pl!lntl!nll! �,
� 4» PEI'l!'ORALMAII§ CONImEClIDO NO IllllJl.A§IIL �
ê)

(
. .• @)

�@l®@J...®@l@@;.@@i@@;.®@i@®;®@l®�@;..@�@1í

_•••II.,S �I 1.I1J)I,ie
BOMBAS para uso domestico e fias industriais: Marca HAUPT, rotativas.

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca·' LILLA,
com valvula elevadüra acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até, 50 metros de profundidade. '

_ AIrtligij§ IE�e1Irlic.([))§
I

paIra (()) �aur
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIQAIS, G LOBOS, e

,

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAQÕES atenderá com presteza a '1ualqller

pedido de instalação de luz e força.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Artur Müller, Oficial do
Registro Civil do JO Distrito
da Comarca J araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Edital n. 2086 de 22-8-46.
Emíllo Pretti e Ortilia

Satler.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrtto, em
lrapocusinho, sendo filho

1:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::131
II BANCO INDUSTRIA E COMERCIO OE S. CATARINAS/A. iiii Fundado em 23 de fevereIro de 1939 iiii CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 Hii DEPUDENCIIlS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 Hii Araranguá AGENCIA: Jaraguá do Sul ��!:::.�.' �c�a�ç�aqdeUo�u Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 �.i:.1End. Telegraflco "INCa"II g���t�:

� MAT:��: P���/Äí Telefone, 73 !!I ii Curitiba Fazíodas as operações bancarias no Paiz. como ccbrcmees, descontos. iii.:.i:: Curitibanos empreslimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. ::r:iFlorianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, medianteii Gaspar 'taxas modicas.
iiii Ibirama I\bona em C /Correntes os seguintes juros: iiii Indaial A DispOSição, sem aviso, com retiradas livres iiII Ituporanga

20/0 iiii jaraguá do Sul pard qualquer iPlportancia ]1ii joaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres
::ii joinville de Cr$ 1.000,00 Dolo iiii Laguna Depositos Populares,' com limite de Cr$ 50.000,60 iiii Lages

dep. l'nl'CI'al's a partir de Cr� 20,00 iiII Mafra
\jj) ii::i::l- 0pl.rrlaetaunbsa � subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% :1:!Com Aviso de 100 dias 5%li Porto União Prazo Fixo de 6 meses

' 5% iili Rio de Janeiro
5 1/2°/ iiii Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias

/0 H!! Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% i:ii S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados lIemestralmente ii�l i'a/óaquim A econom ia é a base da prosperidade !!:.; ..i TTuijbUaCraa�o Deposite as suas economias no
,

••
i
..
iBanco Inelustria e Comercio ele S4nta Catarina SIA.ii Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás '15 horas iiii Videira •

Aos sábados das 9 àB 11 horas iili
ii1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

Dia, 10-8-46.Edital n. 2091 de 31-8-46, 1041 _ Max Hoefner, bras. requer He. constr.Guilherme Menegotto e
uma cerca de sarrafos, c. requer. ,Erica Modrock.

1054- Alvaro J. Berrolí, bras. requer Iic. cons-Ele, brasileiro, solteiro, truir uma caSd, idem. .

.ferreiro, domlcllíado e re- 1080- Nestor Gonçalves da Luz, bras. requersidente neste distrito em baixa imp. s. agiotagem, idem.Estrada Nova, sendo fi-
1081- Henrique Sohn, bras. requer lic. consrr.lho de José Menegotto e

una cerca de sarrafos, idem.. 'de Maria Lesemann Me-
108�- Walter Hertel, requer Iic. constr. ranchonegotto.

nos fundos seu arrnazern, idem.
/El�, �rasileira,.. s?lteira, I 1085- Germano Enke, requer Iic. executar pin-domestica, domlclll�da e

tura externa e interna de s. casa, idem.residente neste ,distrito em 1086 - José Panstein, bras. requer lic. _ constr.Estrada Iaragué Esquerdo, cerca de sarrafos frente de s.' terreno, ,idem,sendo filha d� Franz Mo- 1087- José Gervasio Rosa, bras. requer transf.drock e de Mina Modrock.
imp. terreno adquirido de Luiz ôucarelli, idem.

1088- Ernesto Lessrnann, bras. requer transf.Edital n. 2088 de 30-8-46. Edital n. 2092 de 2-946.
imp. terreno adquirido de Urbano Rosa e filh<;>s, idem.Ortoll Krüger e Irmgard Paulo Chaves e Hermí- 1081- Francisco Gírola, bras. requer lic, cons-Greue!. nia leithold.
truir uma casa de tijolos, idem.Ele; brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro. solteiro, 1090- Helga Heinzier, bras. requer trensf. imp.Edital n. 2087 de 29-8-46. lavrador, domiciliado e re- lavrador, domiciliado e
terreno adquirido de Emilio Dalabrida e herdeiros, idosldenle neste distrito em residente em Arequart. 1091-. Germano Sacht, bras. requer transf. irnp,

Ignacio Lescowicz e
Rio da Luz, sendo filho sendo filho de Cecilio

terreno vendo a Francisco Panstein, idem.
'

Matilde Panstêin.
d Alf d K

..

d Chaves e de Paulina Cha-
b t f

Ele, brasileiro, solteiro. e re o ruger e e
1092 _ Willy Grützmacher, ras. requer rans.I· d PauHna Ramthum. ves.

imp. terreno vendo a Antonio Titz, idem.
lavrador, domici Ia o e re-

EI braslleí It
.

Ela, brasileira, solteira, G h b r f
sidente nesre .disrrlro, á a, ras I eira, so eira,

1093 - Willy rützmac er. ras. requer rans.d f lavradora, domiciliada e lavradora, domiciliada e
imp. terreno vendo a Otto Krüger, idem.

Estrada Iaragué, sen o i-
residente neste distrito em residente neste distrito em 1094- João Correa Filho, bras. requer transf.

lho de João Lescowicz e
R d L d filh Garibaldi, sendo filha de

Z h I" íd
de Cecilia Lescowicz. io � uz, sGen o

I
I da J

-

L' h Idt d C írnp. terreno vendo a Candido ang e Im, I em.EI b 'l' solteira de GUilherme reue e e oao elt o e e a-} 1095 _ Alfredo Gruetzmacher, bras. requer trens-lavr:dor��sl��r�'iciliada � I
Frieda Greuel,

.

tharina �eitholdt. ferencia impf terreno vendo a Helmuth Wagenknechl,residente nesre distrito, á
Edital n. 2089 de :1:0-8-46. E nara que chegue ao co- idem.

f
.

u

nhecimento de todos, mandei 1096 I Rudolfo Todt, bras. requer. rransr. irnp.Augustinho Ribeiro e
.J' I terreno adq. de Ernesto Todt, idem.

.

Herta Atanasio da Costa. passar o presente edita que
D b t fbli di' 1097 - Felix ulpra. ras. requer rans. rmp,Ele, brasileiro, solteiro, será pu ica o pe a impren-

I Chi di
.

idsa e em cartório onde será terreno vendo a Ange o 10 Im, I em.lavrador, domlcillado e re-
di S 1098 - Ervino Sievert, bras. requer transf. imp.sldenre rieste distrito em afixado dUlbanted J 51 us." i

d c;;:. I idterreno vendo a Leonar o ui va, I em.Ilh d F·· endo alguem sou er e a gum im-

h b t f
a a rguerra, s '

di 1099-,- Herta Gruerzrnac er, ras. requer rans.filho de José Theodoro �e Itrnento acuse-o para OS

imp, terreno vend, li Helmuth Wagenknecht, idem.Ribeiro e de Maria Rozis- tIns legaes.
1100 _ Adele Grützmacher. bras. requer transf.se Ribeiro.

ARTUR MÜLLER OticiaI imp. terreno vend, a Helmutg Wagenkne�ht, !dem.Ela, brasileira, solteira,
11 01- Felix Dalpra, bras. requer baixa rmp. re-

,

I
doméstica, domiciiiada e "MEDlCAÇÃOAUXIUAR lativo seu Moinho de Cereais vendo a Angelo Chio-'residente neste distrito e NO TRATAMENTO DA dini, idem .

. cidade, sendo filha de SIFIUS" 1102- Erwino Ehlert, bras. requer transf. imp.Joaquim Atanasio da Coso
terreno vendo a Antonio B. ôchmldr, idem.ta e de Elísabeta L. Costa. FRACOS E ANtMiCOal

110D- Breithaupt & Cia. requer baixa imp. re,-T_I
lat. S. caminhonete, vendo a José de Souza, idem. ..VINHO CREOIIOTADO

i 104 - Alfonso Benkendorf, bras. requer transf."SILVEIPIlA"
,

imp. terreno comprado de Daví Ruda, idem.I

1105 _ Maes Daniél, bras. requer transf. imp.
terreno comprado de Bento Sil\?la, idem.

1106- Alfredo Feiler, bras, requer trens], imp.
terreno comprado de José Teixeira Filho, idem.

1107- Carlos Kamke, bras. requer transf. irnp.
terreno vendo a Carlos Wendorff, idem.

rini.
Ela, brasileira, solteira,

professora estadual, domi
ciliada e residente nesta
cidade, sendo filha de
'Bento Marcos da Silva e
de Haydéa Gomes

....._ ...._

Bronquit••
ElCrofulOl.
COFlYa I.sc.�••

VINHO CREOSOTADO
'É UM GERADOR DE SAÚDL

-

Guias
do Imposto SO-,

bre a renda de
imoveis

e respetivos cal

culas de descon

tos sobre esse no-

vo tributo.

o PROOESSOS

OOMPLETOS
para licenciamen-

.

to de lavradores
convocados para
o Serviço Militar.

Seguros em ge
ral da

C/fi. /P/RfiNGfi

� G�m�r�iallua.
JARAGUÀ DO SUL
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Reqllerimentos Despachados
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A mais importante Companhia de Capitalização da America do Sul

Amortizações de Agosto de 1946No sorteio de amortização realizado em 31 de Agos to, foram sorteadasar. seguintes combinações:
v V R

O Q Y

ATN

J C X

L S P

N I F

Todos os titulas em vigor, 'Portadores de uma das combincções s�pra, �e�ãoimediatamente amortizados pelo capital garantido a que tem' direito.
'SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitanda (Edifici.o Sulacap)lMpetores e Agentes em todo o Brasil

Informações com o sr. G: RÇ)DOLFO FISÇH ER

� I � III
de Lourenço Pretti e de
Fiorentina Pretti
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residenre neste distrito, em
ltapocusinho, sendo filha
de Ignacío ôatler e de
Thereza ôatler.

Estrada Iaragué, sendo fi
lha de Antonio Panstein
Junior e de Thereza Wolf
Panstein.

casai-Se:

Rua Domingos R. da Nova.

Duas casas de material
sendo uma nesta cidade e
outra em Serra Alta. Im
formações na - A Comer
ciai Ltda.

CasadeM'oDeisUIJ�RIO lßUHHif laraguá �õfuf

o MOVEIS
o ESPELHOS

o VIDROS

o VIDRAÇAS
CORTfi-5E, V/ORaS

Molduras para Quadros -

qualquer tipo.'

Edital n. 2U90 de 30-8-46.
Antonio ôylvlo Perini e

Yolanda da Silva.
Ele, brasileiro, comer

ciario, domiciliado e resi
dente em [oinville, sendo
filho -de ôylvlo Perini e
de Anna Maria Vian Pe-

OAIXÕES
FUNERARIOS VENDE-SE

Em estoque e sob encomendas.
_'-

Enfeites para Caixões Funerarios.

Secretaria da Prefeitura Municipal de leragué do Sul,
em 10 de agosto de 1946. '" '

. José Pereira Lima - Secretario

AUTOMOBILISTAS!
Peças e Acessorios
FORD - INTJ;:RNATIONAL - CHERVROLET,

Variado Sortimento
AcGO:R.A. E ®.B8::M[PRE

.

NA

Socied. RECOIN Ltdae
Rua Male Floriano, 54.

VENDE-SE
Negocio de Secos e Molhados com casa. Tarn
trocá-se por sitio ou chácara com casa.

Tratar com o proprietário.
Rodolfo· Reinerl

Rua 10 de Novembro siri,. ',-
SÃO FRANCISCO DO SUL

bem

"

,

M::;':-;=;:'�
"[80ZI]80" IElegancia, diStinção e bom gosto V. S. "encontrarã só nos afamados MOVEIS

IESTOFADOS CRUZEIRO.
.

I Poltronas para radio - Divãs - Tape- '

tes - Passadeiras, tudo V S. encontra-
,

rã á Rua Marechal Deodoro da '

�Fonseca, 319. - Fone 22

....:::::=:::o�.....:=:::.::::=_
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Corupá. Festeja con- �ooooooOOOOOOOOOO�loooooooooooooooooooo S . E G'
, ,

. diqnamenfe o 7 de llil Adolf Herrn. Schultze 11 .• • Uaranl

S bl
m MARCENARIA EM GERAL 00 ,c o n v i t e

, etem ro. �, -. 00
--_-_ m Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da � A Diretoria da S. E. Guaraní, tem o meximo

O Distrito de Corupá I pelo snr, Carlos Tosini _ � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS zes prazer de convidar os srs. seclos e exmas. familias

organisou um patriotico Intendente Municipaí. zes 00 'pera o Baile que levará a efeito no dia 7 do cor-

programa pera os feste- 2' Hino Nacional. 00 Mantem um
..

estoque �ermanenty de tod?s (�s tipo? 00 ren�e, nos salões de sua Séde Social, o qual será

los da Semana da Pátria. 3' Saudação á Bandeira 00 de MOblhas: especialmente para escntorio, 00
I

abrllhantado por um Jazz de Blumeneu.

I Alem das comemora - Alcina Mees - G.E «São 00
m:<

ções do dia 1'. tiveram José»: 'm:< INSTALAÇÕES �O.MPLETAS DE: � Iingresso
lugar nos dias subsequen- • 4' Preleção - Pe. Gre- �

Dormitórios � '. .

--

tes as preleções pelos gódo Westrupp. Profes- 00 Salas zle Jantar 00 E exlgida a' apresentação do talão de mensa-

f dm:< Co'pas
� lid.a.des pare os socios, e convites especiais para os

pro essores nos iversos sor do, Seminário Sagro zes
zes

educendãríos e, pera os, C. de Jesus. 00 Escritorios 00
vístranres. .

'

as festividades obedecem 5' Alegria Patriottee _ 00 ,Moveis rusticos e outros. 00
A DIRETORIA,

ao seguinte programa: alunos do G.E. «São lose». m:<
�10\TEr;::. A.VULSOS' COMO..

.

m:<.

DIA 7 6' Ipiranga - Aladino ô!l. � LV .J
�

Com inicio as 7,30 ho- va-G, E, «Teresa Ramos». 00 Cadeiras 00
ras:, 7' Brasil - Canto - C. 00 Poltronas fixas e giratorias 00
i: Missa Campal, 2' Has- Complementar - G.E. «São 00 Me:inhas de c.entro e para radio 00

teamento da Bandeira e José». 00
E entre muitos antros. a 00

H�no,Nacio??I, 3� Sauda- 8' Independencia ou �,
Caixa Registradora ma�ca "�ECORD." �

çao a ßandeira- Estér ôíl- Morte - Drarnatlzeção _ G. zss Af�mada pela .sua eiIcl�nCla, substitu zes

va - C C. «Teresa Ramos», I E. «Teresa Ramos» 00 indo as .Caixas Re�ístradoras de 00
4' 7 de Setembro - Dorací 9' Sete de Setembro - 00 elevado custo.------- - - 00
Ferreira- 9. :E. «São José», Léa Sachs - G.E. «São 00 00 I
5' Preleção- Semiramis D José». 00

Toda a Mercadoria á pronta Entrega m:<

S. Bosco - Diretora - G.E. 10' Salve! Salve! Inde- �
- �

«.Teresa R��os»; 7' CO,r- pendencia - G.E. «Teresa � RUA RIO BRACO, 964 - TELEPONE, 73 �
rId�s de BICicleta e a Pe - Ramos». � JarÇlguá do Sul Sta. Cctoríno 'Z:S

Atletas do, «D. Pedro II». 11' Fésta da Terra - G. 00 .

00
Às 15 horas E «Teresa Ramos». ooooooooOOOOOO§ruOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

L' Demonsrrações de 12' Hino da Indepen-
-�---'----�---------'-------

Educação Flsica pelos alu- dencia. "i'- ,,-" _'. ,-

nos do G. E. «Teresa Ra- 13' Entrega de Premios � ..
'

.

mos, 2' Boja Militar - C. aos vencedores dos jogos PARE .. , OLHE... E ENTRE...
Complementar anéxos aos da tarde,

G.E. «Teresa Ramos» X
«São José», 3' Corridas
de Estafeta. G. E. «Tere
sa Ramos» X «São José»,
4' Voleibol - C. Comple
mentar Masculino X C.
Complementar Feminino,
5' Voleibol - D. Pedro II X

r
Selecionado do nEo <.1:Te

,

resa Ramos», 6' Voleibol
_ Juvenil X Vitória, 7' Fute
bol- D. Pedro n 1'. X 2'.
quadro.

SESSÃO CIVICA
ás 20 horas.

t: Abertura da Sessão

PATRONOS DOS JO
GOS.

Boia Militar - snr. Eli
as Smeha.
Corrida de Estafeta

snr. Jacob Mensur,
Veleibo I n.4 -soro Cer- =======================�=================���====:::::;:;;;

los Tosiní. (Av. Getulio Vargas - ao lado da Cia. Telefonica)
Voleibol' n .: 5 - snr.

Willy Gessner, Só para ver a QUÀLIDADE, a VARIE-

NairoIJ�b�a�iro6Carn:i���' 1,)ADE e os PREÇOS dos artígos l

Somos gratos ao con

vite enviado ao "Correio
do Povo" pela comissão

organisadora.

Comprar cousa boa por preço rasoa

vel, é ganhar dinheiro!
EXPERIMENTE E VERÁ I

������®

Precisa�se
OFICIAIS SAPATEIROS na

SAPATARIA CRUZEIRO -LTDA. 5x1

.� Farmacia . "Schulz'
Rua Mal. Florianô Peixoto, 60 - Telefone, 46

,Encontra-se á dispo
sição do distinto pú
blico, apresentando ser-.
viço criterioso e Pre-

ços Módicos.

Recentemente ins
talada com produ'
tos medicinais, per
fumarias, etc., n acio
nais � extrangeiras.

NA

'Rua do Principe . 237 -- CX. Postal, 192.
JOINVILLE -

I; 11]1t11]I:tnijl]; III!I
Companhia Internacional de Capitalização �N�:��=:':::::::�o:,

n<:ftÓFIAM

ENTRE(}A À DOMlCILIO
''''

PARA FERIDAS,

ECZEMAS,

INFlAMAÇÕES,
CCC[!RAS,

F K I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Amortização de AGOSTO de 1946.

No sorteio de Amortização realizado na séde da COMPA

NHfA, com a esslstencíe do Fiscal Federal, na presença

de portadores de TITULOS e do publico foram as seguin-
tes Combinações Sorteadas.

W.O.B. G.R.E. X.L.G. F.O.P.
P.F.V. G.L.L. W�J.S. T.X.V.·

Todos os portad ores de Titulos em vigor são conVidados

pela C0"1PANHIA para receber os seus pr"mios pelo. reem

bolço garantido na séde da Companhia ou por intermedio de

suas Agencias locais. Á COMPANHIA INTERNACiONAL

DI;: OAPITALlZAÇÃO é a u:nica Companhia de Capitalização
•

no Brasil que oferece as vantagens de sorteio progressivo
devolvendo desde o inicio do segundo ano de vigor do titu':

lo as mensalidades pagas junto com o premio.

Agente nesta cidade ERICO BRUHNS.
IIII

o Maiorl FROqUTO Df\

SortiJnento da Praça IliIDldl1Ul§trn21
die . Catcadl(())§

Em gaitas de bocca de' (G(())§c]ffi lirm21(())§ §: Ao
todos os tamanhos e tipos. CAIXA POSTAL, 11

Fabricação nova, ider.-· .

JARAGUÁ DO SUL
tica à estrangeira. V. S.

�
SANTA CATARINA �encontrará na conhecida

CASA REAL
- Defronte o Cine-Buhr - "i!kdOA!5b "'em? ·e "e "e-

......, .0 'lIXa C G ou-

t UMA DomtÇA .""Avt.�"A
MUITO .. lItuáOSA PAlitA A rrA

",1l.IA .: PAlItA A ""ACA.. COMO

UM ISO" AUXIUAft NO TRATA

MIENTOD� ."AND.I'\.A.EL.O

u •• o

"MEDICAÇÄO AUXIL.I
AR NO TRATAMENTO

DA SíFILIS"

IESP'INHAS

rrtllTULAS

6Lc:.""•.

_MAll

PIIR.IIAS

IIAIItTIt..

MANCHAS

IIII

..EUX'. DE NOGUEIRA"
CONIaICI_ HÁ '1 ANO. 111

YIDIDIE__ '_ TO_, P'AIltTa,

Agradecimento

t··.\,
.

Profundamente consterriados comunica-

mos aos nossos parentes, amigos conhecidos,
o faleclmenro de nossa filhinha

Adele Híendlmayer
falecida no dia 31-8-46, as 4 horas, na Casa

de Saúde do Dr. Waldemiro Mezureehen. com

a idade de 9 anos 1 mes e 7 dies.

Agradecemos ao Dr. Waldemiro Mazure

ehen, e ao Pastor Waidner e as Irmãs e Alu

nas do Grupo Escolar Divina Providencia, e

a todos que acompanharam a sua ultima mo

rada e enviaram flores.

Iaragué do Sul, 5-9-46

Oito Híendlmayer
'

e

Senhora

A ""__ ,
..

CASA SONIS
onde obterá tudo.

Francisca Bu'ch
Avenida Getulio Vargas N. 146.'

Precisam: GRINALDA, BOUQUET, véo, SEDA BRANCA PARA
VESTIDO OU MANDAR PAZER SEU VESTIDO OU MANDAR PA

ZER GRINALDA OU BOUQUET ESPE'CIAL, OU AINDA QUAL-

QUER ROUPABRANCA?

Sx1 procure hoje mesmo a

""'!

1l CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO li

II DR. SADALLA AMIN ii
11 CONJUNTO DE APARELHOS

.

MODERNOS, 'UNICÖ NOS H
H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ li
H «RUA GERONYMO COBtHO, �2» (ANTIGO HOTEL WEIS ii
�� HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii

!l - .Joinville - II'
-

-- ..._......._.- .. ..___.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Começou o Barulho. NAS

CASAS BUERGER LTDA.
grande de:Iniciou liquidação de estoqueseua

Tecidos, Armarinhos,
Sedas,

Casemiras, Gravatas,

Lenços, Meias,
Rendas, .

Chapéos,
Ver para Cier. Fantastica Queima.

.Estrondosc Pechincha. Verdadeiro Assombro

Feira desrI Preaos
, 'Baixos \

-

Malas,
����

Casas Buerger Ltda.
-

/

Avenida Getulio Vargas
Ao Lado da Cia. Telefonlee

,

.laraguã do Sul

Atoalhados, Sombrinhas,
Algodões, Lãs,

Ternos, \Feriumaria,
Miudezas em Geral.

.:- ./

Concede-se descontoe es
peciaes aos Comercian
tes e Revendedores.

LocaisA pedidos
(Cij[lillIT11al �21 �IRe�n§ttell1lCnédl

Trabalho autorisou o fun
cionamento das casas
que vendem generos ali
menticios funcionem até
as 12 horas,

(cont. na õa. pago

felicita pela data.levantamentos · ..
Aniversarios. Dia 7, o snr.(concl. da 1a. pag.) Tarde Hipica. Amanhã as Werner Mey; dia 6, _ fi-inqueritos especiais res- 14 horas, o Clube Hipi- zeram anos os srs. Alpeito estoques mercado-

co Jaraguaense vai pro-Ifredo Horst e Hugo erias exístentes todos mu- porcionar mais uma be- João Hoepfn�r nossospor Quinta Ferino nicipios pais medíante la tarde de hipismo em presa�os asslllantes�!ll ----,. CONSTIT'UI,ÇA-'O A" VISTJ'i, Agencias Municipais Es-
sua pista, a Estrada No- Corupa e dona Otílía Adalberto C.D tatistica. Como medida
va. . Hoepfner, esposa do snr.preliminar ordenado le- Entre os diversos pa- Carlos Hoepfner, tarn-I Fiedler.,

va�t�ment? ,ur.ß"ente até'
reos está despertando b�m. resident� naquele

,

. ,

Ao que tudo indica, hoje, serà promulgada �roxImo día ClllCO q:ua�- grande interesse os ajus- dístríto; no dI8: 8 a ex- Procedente de Cres-
mais uma Constituição no Brasil. tídades estoques pnnci- tados entre os animais ma. senhora Edíth Ehm- ciuma encontra-se nesta

A propósito dêsse acontecimento é mais que pais produtos alimenti- do snr. Manoel F. da Cos- ke, esposa do snr. Ger- cidade o -snr .. Adalberto
oportuno, interessante mesmo, um comentário sô- cios nas fontes produto-. ta e Leopoldo Fiertler, mano Ehmke Filho, co- C. Fiedler, proprietario
bre de como são elabaradas as chamadas Cartas ras, exportador�.s e ata- este um cavalo vindo da merciante nesta cidade; da conceituada organi-
Magnas de uma nação":'

c�distas. Face Import�n. região serrana. dia 10 a senhorita Lar- zação. de. represe.ntações
'

Sempre, dêsde que nos c onhecemos por gen- era
. reveste-�e referido

.' . ny Rutzen, belo orna- "Escrítorlo Avemda". Os
te, lêmos e ouvimos dizer que a Constituição de serviço sentido solven- Altmo PIft'relra. Deílue a. 9 mento da sociedade co- interessados em repre-

um paiz é elaborada pelos representantes do PÔ- �ias graves _problemas do cor_rente a dat!l am -

rupense, sentações no Sul do Es-
vo que, em eleições, dá a determinados cidadãos lIgados questao abaste- versana do

; nasClme�to .'. tado, poderão tratar pes-

um mandato contendo poderes para aquele fim. cimento populares e eco- do snr. Altino Pereira, Horano Comerciai. A�enden- soalrríente com o mesmo
Comtudo, no Brasil, íez-se exquisi ta exceção a nomia popular, IBGE ape- digno coletor Federal de do. a que o Ieriado de

na residencia do Snr.
tal regra un�versal.. la bons sentimentos bra- Jaraguá do Sul. hOle. e vespe�a. de udm Adolfo Fiedler, nesta cí-

Todos sabem, principalmente nós brasileiros, silidade quantos qual- O aniversariante. sou- domingo, o Ministro o
dade..

que a dez de novembro de 1957, um senher cha- quee forma podem cola- be grangear as simpa-: .

_

mado Getúlio Vargas, foi a um microfone e, sem borar execução esse in- tias e amisade da popumais aquéla, comunicou a quarenta e cinco mí- querito confiado Agen- lação do municipi?,. nãolhões de patricios que, dali por deante, a Cons- cías Municipais Estatís- so pelo cavalheírísmotítuíção Brasileira. seria aquéla que êle havia ela- tica, prestando informa- com que a. todos trata,borado sozinho, um monstrengo que abrigava em ções com presteza e exa- mas tambem pelo modoseu bôjo o, celebérrimo artigo 177. tidão e facilitando tanto correto como desempe-A Nação atônita, bôba de espanto e admira- possivel tarefas aludi- nhar suas funções.ção, ouviu e assistiu tudo aquilo sem atinar com dos orgãos". "Correio do Povo" oa barbaridade daquêle gésto.
As consequencias dêsse gólpe traiçoeiro e nacionaes do após guerra, o usurpador Vargas'miseravel foram sentidas e vividas por todos os determinou aos seus interventores que «decretas-nossos irmãos.

sem» as cartas constítueíonaes dos seus Estados.Todos os que tivéram a dignidade viril de Alguns cairam nessa bobice.um Odilon Braga, de um Jurací Magalhães, se Outros, mais prudentes e �enos queremistas,recusaram a endossar aquéla patifaria getúlica e, vacilaram e esperaram pela .. última badalada dapor isso mesmo, ficaram á margem do tão de- undécima hóra,cantado Estado Novo.. .

Não fôsse Jl atitude digna das nossas FôrçasOs tempos correram e, novamente, em outu- Armadas, acabando com a farra do Estado Nôv?,bro do ano pass-ado. o mesmo Getúlio e todos os

I
ainda hoje estariamos vivendo sob normas constí-seus delegados nos Estados, cinicamente tentaram tuccionaes «d ecretadas».

.reproduzir o feito de 10 de Novembro de 1957. Felizmente, graças a Deus, a GOIS e seus a-E' que, premido pelas circunstancias inter- I mígos, fômos libértos de mais aquéla infelicida�e.Hoje, depois de tantos horrores estadonovís-Anton'lo Arnoldo Schmitt Itas, estamos c?m �ma.Constituição, democrática-.

mente construída. a VIsta.
.

e
,. Que as bençãos dos Céus. inspirem e ilumi-Maria Madalena Schmitt Inem os constituintes brasileiros afim de que ja-
,.

mais, em tempo algum sintam constrangimentoParticipam a seus parentes e amigos o nas-I em declarar, aos pósteros, que assinaram a Cons-cimento de rnais um Filhinho. títuição de 7 de Setembro de 1946!

•
"(()) §21b21�

Virgem Especialidade
(Marca Registrada)�'-�\\(\O V1RCt:.J �DA:-<>-'" �

(�WITZfllNDUSTRIAL
JOINVILLE

.
-

-RECOMEMD.\-SE TANTO .PARA ROUPA FINA OOMO PARA ROUPA COMUM

..................................................................................Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


