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coberta de um novo mé
to o

: tratamento de

queimaduras locais, atra
vés de uma pomada que
auxilia a dominar a in

fecção, ô do sarampo, pe
lo emprego de uma pro
teina extraída do plasma

TELEfONE N° . .22 sanguíneo.
'

D
.

27 d Abril d
� 947 SC' N

Segundo informou o

ommgo, ,e rt e 1 ta. atarma -,
_
_:_� dr. Edward L. Howes, da

______== =__===__=__
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A S S EMD L E:W: A- Cirurgia da Universidade
,

,

_:JL)' �.ri de Columbía, o nov.o pro
cesso de tratamento de

CONSTITU'
.

INTE queimaduras resulta do

.' .' .' intenso trabalho de vá-

___
-'_

rios cientistas, depois de

,
dois anos de experiên-

Resu�o dos trabalh?s I
Na mesma sessão o cias. A droga foi descri

da sessao de 22 de Abril: deputado snr. Braz AI· tà como contendo um á

Tomou posse o depu- ves -.de?- conta a casa da cido que altera a compo

tado udenista Haroldo connssao de que o ura-, síção química do tecido

Carvalho, que Introduzt- dor � outro� colegas Io- queimado, destruindo-o

do no recinto pelos snrs. ram íncumbídos de re- três vezes mais depressa
Fernando Mello e Orty presentar a. Casa nas Ies- do que o tecido do que-i

.

'Machado, prestou o com- tas p.r?movldas pela �. mado não tratado. Os

promisso legal. C. Militar Marechal GUl- váríos fatores que con-

Foram aprovados na Iherme e d. deputa?o sr. correm na convalescên

�or.a d_o exp�d�ente' as Konder
_

ReIs fe_z br!lhan- ça entram em ação maís

�ndlCaçoe� .

solicitando a te oraçao, ep.tao Já, na rapidamente, graças ao

In��rvençao _da Assem- I �rdem do día, sobr e a novo tratamento.

bIela no sentido da me-Illberdade parlamentar. A cura do sarampo foi

s� apelar para. as. auto Na sessão do dia 23, explicada pelo dr. Jules

rídades �ederals af�m de

'I
a Casa teve a visita do D. Porsche, quimico ex

ser �uprl(!..a de verba a
snr, deputado Federal perimentado. de Chicago,

contlnuação dos .traba:- Otacílío da Costa, que membro da Sociedade

lhos da Estrada RIO Ne- foi saudado pelo depu- Norte-Americana de Qui

gro-�ento Gonçalves e tado sr. Ribas Ramos e micos. Informou que a

um voto de louvor ao respondeu agradecendo. globulina gama do plas
snr. CeI: An�enor de O sr. João José Ca- ma humano normal, ob

Alen.car,LIma, diretor d�s I, bral transmitiu a Casa tida do sangue de doa

.

serviços de c�n�truça.o um pedido de informa- dores com riqueza de

daquela ferrOVIa,! pedi- ções sobre, a remoção anticorpos,é um protílátí

�o para colocação �a de uma professora de co muito eficás centra o

Imagem de Jesus Cr�s: Ituporanga, tendo o snr. sarampo. Informou tam-

I
to na sala daAssembleia; Nunes Varela dado ex- bém que aumenta cada

;,�����==-========-=================_,�=-�c um�� ��ud���pli�ções e��oped�d�ma�eçlic�hde

.1------------,---------.
faleCld? �oeta Trajano do aprovado. plasma sanguineo e seus

MUDAS frlHferls ß OIßJment!lI'S
-----------

Mar�arlda, um apelo no derivativos.

,

-' U i U U
sentído de passar para De Araranguà rece- -x-�

--,."..,...",.. w ............�...............----- Na hora do o governo federal a es- beu o Mesa um telegra-

. Laranjeira., Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, Jabotiea-
beiras, etc. - Roseirlli,.Dahlias, Camélias, Coniferas, Pal- aperitivo. tome

trada de rodagem Lages- ma do sr.Deputado Bar-

melras,. etc., etc. . U C r
Rio do Sul- Blumenau a ros Lemos, referente a

PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO
m a Ice Joínvílle, sobrecarrega.. 'perseguição do snr. Pre-

Leopoldo Seidel- OORUPÁ
d. da, com o tráfego entre feito Municipal centra

• _. •
I •

o Estado do Rio Grande um hospital, tendo a As-

BIUfR ABUlA do Sul a São Paulo e sembleia mandado pedir

, '1"
que passa por Jaraguá informações ao Execu-

._ P"uro
" "1::' dd Súl. '

.

I .... t4v·P.
'

., ".'
<

...-
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Washingto(USIS)-AGe

neral Motors teve uma

média de 500000 empre

gados em 1946, pagando
lhes salàrios no total d�

870 milhões de dólares.

Estas cifras se compa
ram com uma media de

349.000 empregados de

em 1945 e um total em

salários de 1.007.689 dó
lares.

-x_:

Washington (USIS) -
A produção- de aço das

usinas norte-americanas

durante o mês de mar

ço estabeleceu um re

cord de tempo de paz,
alcançando a mais 6.5
milhões de toneladas mé-

Washington (USIS)-A I toque de guerra gover- tricos, o que elevou o

liquidação de veiculos namental a apenas 58.307 total produzido no pri

motorizados excedentes veiculos, cifra verifica- meiso trimestre e perto

do govêrno dos Estados da a 10 de março. A de 20 milhões de tone

Unidos, que foi acelera· média de recuperação- ladas métricas. Segundo

da a fim de aliviar a si- 41,66%-é considerada al- informou o Instituto Ame

tuação de escassez, atin- tamente satisfatória, uma ricano de Ferro e Aço,

giu a um todal, de 401.R01 .vez que somente uma foi esta a maior cifra

unidades e reduziu o es- pequena porcentagem áe atingida em qualquer

.________

veiculos vendidos' ainda trimestre do após-guerra.
não haviam sido usados, No mês passado, as com

Horst, filha do sr. Emi- sendo que numerosos ti- panhias siderúrgicas ope

lio Horst e de sua espo- pos tinham relativamen- raram, em média, a 94

sa Martha Horst, com o. te pouco emprego para por cento de se,u rendi·,

snr. Germano Hentschel, fins de paz'
.

- mento, centra 91.7 por

Enlace Horst-Hentsehet. comerciante nesta praça. -x,.-- cento em fevereiro, 93

Realizou-se hontem o Ao jovem par os vo- Washington (USIS)-Os por cento em janeiro e

enlace matrimonial da I tos de felicidades do \ circulos médicos desta 85.3 por cento em março

gentil senhorita Frieda "Correio do Povo". cidade anuciaram a des· de 1946.
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Diretor : ARTUR MÜLLER

JARAGUÁ,DO SUL
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MONUMENTO'

ao .Soldcdo Expedícíonôrío
Causou li, melhor impressão

tanto dentro como fóra do Municí

pio, a idéia por nós aventada de ser

erigido no jardim que fica defronte

à Estação da Estrada de Ferro, um

monumento ao soldado expedicio- I
närío brasileiro, e consagrador da

memoria doe bravos filhos de Jare

gué, que sucumbiram nos campos

de luta da Europa, em defesa da

Dernocrecte e da Liberdade no mun-Ido, bem como dos feitos dos de
mals expedicionários Iaraguaenses,

que não pouparam esforços e sacri

fícios pare elevar tão alto o concei

to de nossa Patria em terras estran

geiras.
Brevemente será organizada

uma comissão composta das nos-

.

sas altas autoridades, representan
res da Imprensa, comercio e classes

trabalhadoras, afim de iniciar os tra

balhos de propagenda e aquisição
de recursos necessarlos ci ereção do
monumento.

Tão logo comece a comissão

os seus patrioticos trabalhos, será

aberta concurrencia entre os escul

tores patrlcios, pera a apresentação
de maquêres.

Estamos certos de que muitos'

escultores, principalmente do nosso

e do vlsinho Estado do Paraná, dis

putarão e, honrosa primazia de os

tentarem em a nossa principal pra

ça pública, vitorioso trabalho. com

provador de aprimorada capacidade
ertistica, e revelador de são e ecen

drado patriotismo.
(,

Durante d semana recebemos

em a nossa redação, a honrosa e

confortadora visita de muitos dignos
filhos de Iaragué, notadamente pa
rentes e amigos dos pracinhas lera

guaenses, autoridades e pessôas de

alta dlsrinção, relacionadas, em o

nosso meio social, as quais'vieram
trazer-nos sincero e eloqüente apoio
e felicitar-nos pela feliz e patríotica
iniciativa, externando todos li satls

Ieção com que contribuirão pera

que se concretize tão justa e merí

toria idéia.

Fésta -do ',.�' _.'�.��.
- f?reventõrio.

Já se tornaram tradi- junto dirigido pelo reno
cionaes em nossa cida- mado maestro "Perú".

de os festivaes
.

que pe:.. O local escolhido, foi

riodicamente promovem o da aprazivel séde do

8S distintas damas que Clube Aimoré, onde, dia

compõem a Sociedade riamente, se reunem as

de Assistência aos La- promotoras do altruisti

zaros, pro-manutenção co empreendimento, em

do educandário "Santa penhadas na confecção
Cataripa, que represen- de flo:r�s e ,enfeites que

ta, se� f�vor algum, uma I ornamentarão
artistica-

Fazem anos amanhã a

das malS Importantes rea- mente os amplos salões dona Joana Blosfeld, es

lisações no Estado, no da nossa principal socie- posa do sr. Erico Blos-

campo da assistencia so- dade recreativa. feld, e a senhora Lidia I

cial, destinada qUe é a A' 1 . 1
Wunderlich consorte do

abrigar os filhos sadios .
JU ga! pe os p-rep�- sr. Paulo Wunderlich.

daqueles que, vitimas do ratIvos! �a? nobre qua.o Transcorreu dia 25 o

mal de Hansen vêm se
humamtarlO acontecl- natalicio do sr. Carlos

na contingênci� de reco. ment,?, ma�cará época Mayer e ÍlO mesmo dia

. lher-se ao "Leprozario
na VIda SOCIal de Jara- o de sua filha Tunelda

Santa Tereza"
guá. Mayer.

Agora,mais uma dessas Não faltará, por certo,
Dia 28 o menino Alen-

festas está anunciada a essa campanha o apoio
car R. Bräuer, filho do

para o dia lOdo proxi- moral e material da gen-
sr. Erich Th. Bräuer.

mo mês de maio. Cons- te Jaraguaense que, mais
Dia 29 as. senhoras

tará, segundo estamos uma vez, reafirmará a
Otilia �icol!ni, �sposa do

informados, de soirée sua generosidade e a s�. �arlO �Icohm e Dul

dansante, durante a qual sua bondade de cora,ção I
cmela Remer consorte

serão apresentadas inte- para com aqueles que
do sr. Leopoldo Reiner,

ressantes surpresas. A necessitam do amparo e I
o sr. BerthoJrlo Gumz e

parte musical, estará à do conforto dos seus se-
a dona Valli Tomazelli.

cargo do apreciado con- melhantes
Tambem namesma da-

ta o sr. Rodolfo Rech e

dia 30 o sr. João Batis

ta Rudolf.

pero distrito.
A missa campal terá

lugar as 9 horas. seguin
do-se a festa popular,
com grande numero de
diversões.

-x---'-

Aniversaries

Ilbreehl Seil
Dia 3 de Maio trans

corre á data natalicia

do nosso amigo Albrech t
Sell, socio da Empreza
de Transportes Andori

nha Ltda.
Ao aniversariante os

votos de felicidades do

"Correio do Povo".

Locais I
dustria por falta de trans

porte.
Urge umamedida ener

gica por parte da admi-

nistração, pois como se

encontram não podem
de forma alguma conti
nuar.

Estradas

Festa de São José
'1'

As estradas serão o

problema cruciante do

noxo administrador do

municipio.
Com" o tempo chuvoso

que atualmente temos e

o abandono em que es

tiveram ficaram em de- .'

ploravel estado, estan- Hoje terá lugar em

do muitas delas intran-' Corupá a tradicional fes

sitaveis, dando grandes ta em honra a São Jose,
prejuizos a lavoura e in- padroeiro daquele pros-

-x-

Fundado em 1919

Atençãol
Atençãol

o proprietario.
PROCOPIO PEREIRA JUNIOR.

Casa Ideäl
Rua Presidente Epitacio Pessoa N. 510.

RESOLVEU TR.OOAR DE RAMO DE

NEGOOIO, POR ESTE MOTIVO, VAE

LIQUIDAR SEU ESTOQUE DE FAZEN·

DAS, COM GRANDE ABATIMENTO.

Dia 1-. de Maio coméçará o barulho! !

Não deixe de "isitar.
-

Notas. e
Noticias

Washington (UBIS)-Se
gundo o Bureau de Es
tatistica Trabalhista, a

média dos preços no mel'

cado prlmàrío subiu em

O. 3 por cento durante

a semana terminada a 29

de março. A elevação
dos preços relativamen

te a produtos agricolas e
utilidades industriais ve

rificou-se em maior es

cala que as reduções de
alguns itens não agrico
las. O indice apresenta
do pelo Burca:u acerca

dos preços das utilidades
nos mercados primàrios,
atingiU: a 149.4 por cen

to da média de 1929 e

37.4 por cento acima da

média de um ano atràs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO» ,- Domlngo, DIA 27-4-47 -

FAZ SABER aos que o presente edital, com
prazo de trinta dlas virem, ou dele conhecimento
tiverem, que pelo doutor Promotor Publico da Comar
ca, me foi dirigida a seguinte DENUNCIA:- Exmo.
Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca: O Represen-

- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO
tente do Ministério Público desta Comarca, adean- PEÇAS E ACESSaRIaS _

te assinado, com fundamento no ínquerlro policial _ APARELHAMENTO MODERNO
anexo, vem perante V. Excia. oferecer denúncia con
tre Joaquim Perrone de Souza, brasileiro casado,
com 27 (vlnre sete) anos de idade, natural deste Es- - PREÇOS MODICbs.
.fado, 30 sargento da Força Policial do Estado, des
tacado á época do delito no Munielplo de Canoln-
has e em passeio por esta cidade; Letare Lombardi
brasileiro casado lavrador com 28 (vinte e oito) a
nos de idade natural deste Municipio e residente nesta
cidade; João Corrêa brasileiro operário solteiro com
23 (vinte e três) anos de idade natural deste Estado
e residente neste municipio em Rio Molha; e Wal
demar Maba breslleíro lavrador solteiro natural des
te Estado e residente neste Municipio em Rio Mo
lha pelo fato delituoso que passa a expôr:- Na noi
te de 26 de outubro de 1946 realizou-se um baile da
sociedade Guarany no salão "Sohn" sito á Estrada
Itapocú-Hansa. La pelas 3 trez horas da madrugada
de 27 (vinte sete) surgiu uma discussão entre o a
cusado João Correa e Hartwig Ramthum porque a
quele por trez ou quatro vezes consecutivas convi
dara a noiva deste' pera dançar. Aconteceu que na
ultime vez, Ramthum ia saindo pera dançar quando
João Correa chegou e pediu á noiva de Ramthum
aquela contradança dizendo que se ela se negasse
ele acabava pondo Hartwig Ramthum fora do salão.
Originou-se então uma discussão entre Ramthum e _. • .-

João Correa, Interveio então o denunciado Letare FROOUTO O f\Lombardi e outros afim de apaziguar e conduziram

I
João Correa até o balcão: Este porem desvencllhan- llIDl.dusiría dIe Ca!c.adlij§dó-se tonou ao salão pera brigar tendo agredido M
um cidadão de nomePereíre. Esteentão foi ter com trtn\�("1h1 :rrrmà]tn\� � �
o Sargento Perrone pedindo-lhe que tomasse provi- \!JJ\UlU)�1l11 11. <ru.\LJ.IU) _U)o. ßlo ..

dencia tendo o Sargento aconselhado que chamassem CAIXA POSTAL, 11

o soldado 'Arnoldo Araujo que se encontrava noIo-

�
JARAGUÁ DO ,SUL: �;cal pare fazer retirar do salão a João Correa. Arau- SANTA CATARINA '

ja acudiu executando o qüe lhe ordenava o Sergen- oi I, '

to Perrone de Souza que o ajudava a retirar do re- 'uJ2'b,,4Z... :;i02i4"tiSlcinto o denunciado João Corrêa. Fora da sala foi
.

o Sargento Perrene e.sbordoado na cabeça pelo a�u OO�OO��OO�IOOOOOOOOOOOO�sado ,Letore Lombardi que empunhando uma ripa � �
,... i ,-

I
prestou-o por rerra produzindo-lhe os fer.imentos 00 Adolf Herm. Schultze'constantes do Auto de Exame de Corpo, de Delito 00 'J
de fls 3. Quando caido foi o Sargento Perrone a-

I
MARCENARIA EM GERAL

gredido pelo acusado Lombardi e mals pelos acusa-
Ot

' .

"CIMO" d t d t' o dsd J'
-

'C' W Id M b C
.

d erece moveis e o OS OS IP S ..os, oa? orrea e a emar a a. c;msegum o
CIA INDUSTRIAL DE MOVEIS '

"iporem Iívrar-se dos agressores mesmo deitado o i)-' .

,

cusado Sargento Perrone sacou de seu revolver ten- Mantem um. ==r= �ermanente de todos ;�s tIpOS
do disparado centra seus agressores vários tiros dos

I
de MOb�Ias, especialmente para escrito 10.

quees um atingiu a Letare Lombardi e outro Walde- INSTALAÇOES COMPLETAS DE: '

mar Maba causando-lhes os ferimentos descritos nos Dormitórios, Salas de Jantar
Aut05, de

.
Corpo de Delito de fls. 4 e �5 respectiva- Cópas, Escrltorios, Moveis rusticos e outros.

mente. Foi nessa altura que a contenda terminou.

;
MOVEIS AVULSOS COMO.Tendo o soldadc Araujo percebido que o Sargento Cadeiras

.

P.errone achav�-se ferido t�ansportou-o pare o Hos- Poltronas fixas e giratoriasp�tal. Lombardi tambem fOI tra,?sportado para o Hos- 00 Mesinhas de centro e para radiopítal acompanhado de ou!ros E C0n;t0 assim pro- 00 E entre muitos ontros. acedendo ten�a o den.unclado. Ioaquim �errone de

; Caixa Registradora marca "RECORD" 00Sou�a cometido o d.ehto previsto poelo artl�o 129 .do Afamada pela sua eíiciencia, substitu 00Codlgo Penal combinado com § 1 do artigo fi1, e indo as Caixas Registradoras de �os denunciados Letare Lombardi João Correa e Wal- 00 .elevado custo.--------- z::3:S

d�mar Meba o 'de�ito previsto pel.o artigo ,129 com- 00 Toda a Mercadoria á pro.ta Entrega 00
. bínedo com o artigo 25 do Ccdlgo Penal oferece

11 RUA RIO BRACO 964 - TELEFONE 73 00 de Artur Klugesta Promotoria Pública a presente denuncia contra
, ,

.

' ,

. �
todos que espera seja recebida e afinal julgada apro- Jaragua do Sul Sta. Catarmo zes Eslá cooperaRdo com a economia do Po,o.
vada afim de que sejam os denunciados punidos nas �OOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Mantendo preços relativamente baixos. Calçados
penas dos artigos da lei violados. Requer aínda se- ""!=m===ml!!l!il!im!l!!l!!!!!Il=!!=!I=!=m-!!=m._II!!ii:!!!l�m==! para homens e senhoras, etc., das melhores prece
iam tomadas as diligências necessárias para a for- ,111'-"-"

.._ .._.._.._..u.=.._.._.. ..

"-'""·1 dencias do Paiz. - Artigos para Senhoras e Cava-
mação da culpa a citação dos denunciados para se

'"IiiF b (Sezões, Malárias, o:: Iheiros em geral.
,
verem processar e julgar bem como a intimação da5 II I'J res J Impaludismo �I, VISITEM-NO SEM COMPROMISSO.
testemunhas abaixo arroladas pãra oportunamente Iii � Maleitas, Tremedeira::: 5xl Mal. Deodoro, 301 - Jaraguá do Sul.
dizere� sobre a denuncia tudo sob as pe,nas da le.i. III

_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ I� �-----__-

Jaragua do Sul 7 de Março de 1947.(assinado) PrI- ß!
•• iiiamo Ferreira do Amaral e Silva. Promotor Público II� "Capsulas Anbsezonlcas III�ól das testemunhas:-Virgilio Chodine res. a Estra-

li:1 I:iida Jaraguá, Hartwig Ramthum res. á Estrada Itapocú' U M inancora" "nArnoldo de Araujo res. ,n/Cidade, -E havendo sido :1":1 m ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
::desi,gnado o dia 10 de maio proximo vindouro as 14

'"'" Em Todas as Boas Farm!l.cias
::: ii Com cursos de aperfeiçoamel!-to no_' . �lhoras para ter lugar o interrog'atorio do réo e tendo '""I" I

• III ll· Rio de JaneIro � Sao Paulo e Buenos AIres. ::
O Oficial de Justiça certificado não hdver encontra- :,:

E um produto dos Laboratonos MINANC0RA
:,: II Doenças de Senhoras :- Partos - 91inica �1do O acusado Waldemar Mába nesta comarca e es- III J' '11 St C t

. III l.l. Geral doe Adultos e Cnanças. l...
:

tI' t
-

b'd
.

d
. -

t omvl e-a. a arma-ar em ugar mcer o e nao sa I o por �sso man el :ãE!!!!:ii!C!!�!!m-m!=!!=!!5!!!!I!!==!=!:�!!=u=!!=l H Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. Hpassar o presente edital pelo qual chamo e cito ao; ..

."
....._...- .._.. .._.._.. .._ .._..

� li TELEfONE N. 3 iiréo WALDEMAR MABA para comparecer neste' � " � ii Jaragoá do Sol - Sta: Catarina !!Juizo na sala das au�iencias no. dia 10 de maio vin- Posto JARAGUA Ltda _

..

__-----------------�i5douro as 14 horas afIm de ser Interrogado sob pe- ,

•

na de revelia. E ,para q�e chegue a,not!cia a publico Rua Marechal Deodoro _ JARAGUÃ DO SUL,
se passou o presente editai, que sera afixado no lu- _' ......:._..;__ .,..-_,
gar de costume· as portas do Forum e publicado Seção de Lavé!gem e Lubrificação
pelo jornal local "Correio do Povo". Dado e passa- _ Deposito de Lubrificantes -:- Com-do nesta cidade de Jaraguá do Sul aos dez dias bustiveis _ Acessarias - Cargado mez de abril do ano de mIl novecentos e qua- de baterias _ Concerto de Pneus _

renta e sete. Eu Ney Franco escrivão o subscrevi. - Gazolina e Querozene em litros e
(assinado) Ary Pereira Oliveira. Juiz de, Direito. em caixas.
Está �onforme o original do que dou fé, '

Atende dia e noite, á qualquer hora.

� Edital de Citação de Réo Ausente
Oficina Mecanica

Geral
O DOUTOR ARI PEREIRA OLIVEIRA, Juiz de

Direito da Comarca de Iaragué do ôul Estado de
\

Santa Catarina, Brasil na Forma da Lei, E TC ...

H. KELBEKT
CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

HABEIS PROFISSIONAIS-

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

-Jaraguá do Sul -

'Jaraguá do,Sul 10 de abril de 1947.

O Escrivão: NEY FRANCO ..._____:___T_e......le_f_o_n�e_n_._4_0_._--=--��
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C. c. Cruz-e Souza
Do Centro Cultural Cruz e Souza do Colégio

Bom Iesüs, recebemos a seguinte comunicação:
"Temos o prazer de levar ao conhecimento de

V. S. que, em Assembléia Geral Ordinária, realizada
em 19 de Março, foi eleita a nove Dlretoríe, abaixo
mencionada, e empossada aos 2 de . Abril, a qual di
rigirá os destinos deste Clube, no exercício de 1947 :

Presidente de Honra: - Profa. Da. Ana Maria
Herger

Presidente: - Edmundo Hoepfner
Vice-Presidente: - Ocylon Cunha
Secretário Geral: - Norberto Schossland
1°. Secretário: - Aymoré Palhares
2°. Secretário: - Herbert Reddin
Tesoureiro Geral: - Mateus Ntehues
10. Tesoureiro: - Celso Buschmann
2°. Tesoureiro: - Francisco Berenstein
Orador Oficial: - Nelson WendelI
Guarda Esporte: - Carlos A. Seára
Auxiliar: - Luiz A. Malburg .

Conselho Fiscal: - Ewaldo Baasch, Harry
Behmke, Norberto Campos e Haroldo Pinho.

Diretor de Honra nas Feetlvldades Olímpicas :-
Prof. Edgard Castanheira

Diretor Esportivo: - Rodolfo Meyer
Diretor Cultural: - Prof. Mariano Costa
Secção Musical: - Prof>, Laura Andrade
Secção de desenho: - Prof. Adolfo Soethe
ôecçao Cívica: - Prof. Luciano Camargo
Diretores Adjuntos: - Profs. Francisco Couto,

Aluizius Sehnem e Honório Saldo,
Certo de que V. S. dispensará à Diretoria re

cém-eleita a atenção com que sempre a dletínguiu,
subscrevemo-nos apresentando os nossos protestos
de alta estima e consideração".

Pelo C. C. Cruz e Souza

NORBERTO SCHOSSLAND
Secretário Geral

"

•• '_.w• .'••:0:':"•••••-.::;w-••""•••• eWs .·s .�• .w..... te .,m..0..•..••.••.�:)
.............................................................

LOTHAR SONNENHOL

Recebeu um grande e lindissimo sorti
mento de

,A R T I G O S
PARA O INVERNO

CASACOS e CAPAS
para senhoras ( dos mais moderno)
LÃ para ,CASACOS e VESTIDOS

( artigo fino)
CASACOS e BLUSAS

malha de lã ( dos melhores)
CAPAS de--G-A-B-A-RDiNE � CAPAS CHAN- H
TUNG - CAPAS GAUOHAS � CAPAS ES.::
PANHOLAS - SOBRETUDüS - TERNOS ::
de nASEMIRA e BRIM. ::
A PREÇOS' NUNCA VISTOS

BAZAR CARIOCA

Dp. ,JIeD,ato "W"altep
MÉO'ICO

Vende-se
Por motivo de mudança, uma casa de

construção sólida, dois andares sita no p�.
rimetro urbano desta cidade, com malS

ou menos 500m2. de terreno.
, Pelo preço de Cr$ 65.000)00

Tr'atar na CASA REAL.3xl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Imposto sobre
renda.

IJubile
d

dos comunicamos aos nossos paren
tes, amigos e conhecidos, o f'aleoimen
to de nossa estimada filha, irmã e tia

Irmã Henedina Maria Schiochet
que o bom Deus chamou a sí no dia
9 de Abril, com a idade de 41 anos,
no Colégio de Florianópolis.

Agradecemos de coração a todos
que nos consolaram e enviaram con
dolencias e principalmente aqueles que
assistiram a Santa Missa.

FAMILIA SCHIOCHET

Prefeitura MlI
nicipal de

JaraguádoSul
IE�Rtatfr

F. VOSGERAU
Tesoureiro

�����

� BITT��R. AGVIA �
� abre o apetite e

�
� favorece a digestão, �����

Pinceis
Para pintura e mar
car volumes.

.

Tip. Avenida.

Casca de Cacau, exelen te
chá, V.S. encontrará ne

Casa Real.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TfJ)1l"',p.1f'Pítnra 1MT1l]1l1lTi !'"Tim cl] n Alp ��@!@@!@®r@®Y@)®'í®@!@®'i'@)@f@)@Y@)®'i'@)@r@)®�]f A \\<R",n A <!& !VH llMJlY.mR IJ!\\< �
.

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados :Jarazuã d!(} §uH ; TODU A§ 1II0LESTlIAS DO ßPHHflHO RI8PIHnrÓRIb @jReqlJerimentos Despachados I® Encontram alivio imediato com c, uso do @l18-·2-47. (@ I n C O In P a p a v e 1 @1919-Albino Gorísch, bras. requer transf. Irnp.

de�. P�I·loríll dI! Hng,-eu P�loll!nll! �.
um carro de lavoura, adquirido de Orto ôchlncker.
Idem.
1920-Leopöldo Manoel, bras. requer transf, írnp �. O PEITORALMAIS�ONIIE�IDO NO BRASIL @)ghe�� Iâ:�� de lavoura, adquirido do Albano ôrln-}

it®@l®��@l®@,;@®;..®@,;@@.i@@;..®®;®@)..@@;.@@J61921-Marta Winter Vva, bras. requer rransf. lrnp.
de um carro de lavoura, vendido a Vicente ôevegul
ni. Idem.
1922-Daniel Ernesto Metales. bras. requer transf.

imp. de um carro de lavoura, vendido, aAlbrecht
Marhias. Idem.
192õ-Frederico ôlewerdr, bras. requer rranst. irnp.

terreno com a area de 83.050m2. sito a estrada Rio
da Luz neste municipio, vendido aAlbrecht Gumz.
Idem.
1924-Frederico Slewert, bras. requer transf. imp.

terreno com e aree de 25.000m2. sito a estrada Rio
da Luz nesre municipio, vendido a Frederico Linde
rnann. Idem.
1925-Frederico Siewerdt, bras. requer rransf. irnp.

Por motivo de mudança, um caminhão OPEL-de terreno com l! aree de 11.700m2. sito a estrada
Rio da Luz, neste municipio vendido a Fernando J. BLITZ

- 1939, em perfeito estado.
G P· k Id P.R1E4r'O DE O(jAJ§i!A..O.. IS e. em.

y1926-Frederico ôlewerdr, requer transf. lmp. de Tratar com o ônr, EDUARDO MURARAterreno com a area de 131.000m2. sito a estrada Rio õxt Irepocuslnhoda Luz, neste município, adquido de Henrique C. --------------------i�!
Wild e outros. Idem. Vende-se1927-Fernando Plske, bras. requer transf. imp.
terreno com a area de 15.040mts2 a estrada Rio da
Luz, nesre municipio, vendido a Federtee Síewerdr,
Idem.
1929-David Murara, bras. requer: transf. irnp, ter-]

reno com a area de 2.500 mä. sito a estrada Retor- _1 E_s_tr_a_da_l_ta_p_0_c_u_s_in_h_0_. �cida rieste municipio, vendido Oreste Murara. Idem.
1930-João A. Zacke, bras. requer rransf. imp, de

terreno com a area de 129.000m2. sito a estrada Ja- Por preço de ocasião, um terreno com liragué Esquerdo, vendido a Ricardo Hruschke. Idem. de 9�2 rnã., na Rua CeI. Procopio Gomes de19õ1-Ernesto Oscar Kopsch, bras. requer licença veíra.construir um mausoléo ne sepultura de Ina Kopsch, , Tratar com o Snr, JOÃO COELHOinhumado no cemitério municipal süo a, estrada de

I
êxt Estrada NovaRio Cerro. Idem.

:}1932-Artur Henschel, bras. requer trens]. [mp. de Vende-seum carro de lavoura vendido a Guilherme Moeller.
Idem.
1933-Willy Siewert, bras. requer transf, imp. de

uma bicicleta, adquirido de Arnoldo Lemke. Idem.
19M-Oscar Kath, bras. requer transf, imp. de uma

bicicleta, vendido a' Erwino Ballmann. Idem.
1935-Reinoldo Volkmann. bras. requer rransf, imp.

de um carro de lavoura, vendido a Vitor Volkmann.
Idem
1936-José Picoli, bras. requer 'transf. terreno com Dois otimos terrenos, 200 rnorgos, visinho a

a area de 16.000 sito a estrada Três Rio, vendido a Vila de Garuva, garantido pare plantação, bôa casa
a Alfredo Adem. Idem. de madeira, bôa checare, 12 morgos de arrozeira,1937-Harry, Orburg, bras. requer transf. irnp, de todo terreno proprio pare arado e agua propria pare
uma bicicleta, adquirido de Bonifacio Petry. Idem. arrozeira, preço, Cr$ 30.000,00.1938-Conrado Mund, bras. requer transf. imp. de Tratar com Manoel Agostinho Dias no Pequeno
uma bicicleta vendido a Albreto Buchholz. Idem. Hotel em Iolnvílle á Rua 7 de Setembro.1939-Walter Towe, bras. requer transf. imp. de õx: �!�� � � 'X'��l!carro de lavoura, adquirido de Rudolfo Towe. Idem.

---

--V-e-n-d-e---s-e------- . H t'I\RINH.t DE TRIGO,1940-,Antonio Demarki. bras. requer transf. imp.
de procedencia ex-de um carl"O de lavoura vendido a José Demarcki.
trangeira, ses. 50Id Vende-se uma Máquina de Costura «Grützner»,em.

B I kgs. temos para941 AI B t I· b f sf 'mp de g.ande, propria para Alfaiate e uma icic eta.1 -- varo er o I, ras requer. ran . I .

48 prouta entrega.d I d'
.

'd dOta Informação na Esquina Rua Rio Branco n. 10 ,
um carro e avoura, a qUIrl o e -

Engenho nAU Limitadavio Ferrazza. Idem. em Jaraguá do Sul. K
1942-Heleodoro Veloso, br.as. requer transf. imp.

de uma bicicleta, yendido a �aria Jakowski. Idem.

��;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;�7;;;;;;;;�;�;;;;;;;;;;;;;;;-a1943-Frederico Meier, bras. requer transf. imp. alide uma bicicleta, adquirido de Alfredo Uecker. Idem. " 'i1944 -- Erf)esto Knebühler, suisso. requer transf. ANCO INDUSTRIA E COMERCIO ors,. C ATA RINA S/A. i:i:imp. de um carro de lavoura, adquirido de Ida Wa- [.loow. Idem.
Fundado em 23 de fevereiro de 1935 11::.1:1945-Herberto Gaedre, bras. requer imp. de uma

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00bicicleta, adquirida de Rolando Strelpw. Idem.
DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 111946-Bertoldo Enke, blas. requer fransf. imp. de,
Araranguá d S I :ium carro de mola (aranha) adquirido de Augusto 1 Blumenau

.

AGENCIA: Jaraguá OU!!Pereira. Idem. Brusque Rua CeI. Emilio Jourdan, 115 li1947-�athias Felipe de Souza, bras, requer Caçador End. Telegrafico "INCO" litransf imp.' de um carro de lavoura adquirido de �������i: Caixa Postal, 10 -Telefone, 7õ iiauo Strebe. Idem.
Cresciuma MATRIZ: ITAIAÍ iiCuritiba Faz lodaa aa operaçõ.a bancarias no Paiz. como cobranças. desco�I�8. 1Curitibanos empresümoa. financiamentoa mediante caução de titulo!, comer�lalB. :florianopol,is passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, medlante :

taxas modicQs. :ß�:r�a Abona em C I Corr�ntes os seguintes juros: liIndaial A DisposiCão, sem aviso, com retiradas livres iItuporanga
pard qualquer importancia 20 /0 �

. j����b! do Sul
Com Aviso de 30 dias e retiradas livres i

Joinville de Cr$ 1.000,00 õoi. 1Laguna Depositos Populares, com limite de Cr$ 60.000,bO 1Lages
dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 !���raans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% i

Piratuba Com aviso de 100 dias 5% 1;:.:Porto União Prazo Fixa de 6 meses 5% !
CI, m� �ee��:��o Com Aviso de 120 dias fi 1/2% II

I
Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% !iDr Arqu.emndes Dantas SS: )f;:qn�::o do Sul Os juros .ão pagoll ou capitalizados semestralmente

!:• WU
Taló A economia é'a base ·da prosperidade ;:!.:._au.�.aA

J TTlu'ibuacar-aso Deposite as suas economias nOR9'- VfllIl!'!IIV Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. iiUrussanga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas liRua Marechal Deodoro da Fonseca, õ43 Videira I Aos sábados das 9 às 11 ho�aB ii'-------

a::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

Venho por meio deste,
®í@ ®r@) ®'r@) ®Y@ retirar as palavras ínluri-

Uma Junta de bots, garentidos pera qualquer oses que proferi contra é)
d 8' 20 b d Cure seus males e poupe pessoa de Olga Früchtlng,serviço, novos, com peso e 1 a erro as e

seu bom dinheiro com-
por não serem as mes-carne. .

.

I prando na d dTratar com o snr, EDUARDO. �URARA

f
·

N
mas ver a e.

5x1 . Itapocusinho
(: a rma c I a o y a cor��NgTç:Jg ló�4J:

VENDE-SE de ROBERTO ltI. IIORST TERMEIER
a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe- !!.III ..

rece seus artigos á

I � �
I

Ilupreços vantajosos. nmornla
'

a
'

;:.=o,�J= U lJ u .

Secretaria da Prefeitura �unicipal de Jaraguá
do Sul, 20 de fevereiro de 1947,

IJosé Pereira Lima -- Secretario

:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dp. LUIZ DE SOUZ.A.
AD'VOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
ReRidencia: Benjamim Coilstant, 136 - Tel. 12

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!.::::::::::::::::

NUNCR·EXISTIU IGURL

PARA .FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COC[IRAS,
f K I E I R AS,
ESPINHAS, ETC.

Aviso
\ Ao sr. Leopoldo Ges
ser com sua familia, pare
não entrarem ne minha
propriedade sem. minha
licença, bem assim como
seus animais, porque não
me reeponseblliso pelo
que possa acontecer aos

mesmos

ALVINO BAYER
êxt Corupá 7 Rio Paulo

"MEDICAÇÃO AUXILIAI"
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS".

Vende-se

fLUIR Df I06UEIRA
o remédio que tem depurado
° sangue d. tres gerações!
Empregado com êxito nas:

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

MUDAS DE HOR
TALIÇAS.
(G EMUESEPFLAN

ZEN).

Benjamin Rie�tmann
Estrada Nova - Fundos

Aviso

4x2

Pro ibo á todas ás pes
sôes de entrarem em meu

terreno, sem minha licen
ça. Não rne responsablll
so pelo que possa aconte
cer.

Por preço de ocasião, urna chácara bôa. in
clusive casa, em Estrada Itapocusinho.

Tratar com o snr. LAUDELINO SOASES

õxl
HENRIQUE HEISE

Rio da Luz

Vende-se

Feridas
�czCimas
Uiceras
Manchas
Dartros

I

Espinhas
IJ Reumatismo
f Escrófulas

sifilíticas

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

Perdeu-se
Um relógio pulseira de

senhorlta
Pede-se, á quem o

achou, entrega-lo nesta
redação sob gratificação.
2xl

Aviso

area I ,.

Oli- SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! •.•

Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas-
Defezas Fiscais-
Contratos - Naturali

sações - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

2xl

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

'TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Correio �o Povo
Avisamos aos nos

sos presados leitores
que estamos proce
dendo a cobrança das
assinaturas para o cor

rente ano.
-------------------

Oonservas de qual
quer qualidade ':l:.a·
cional e estrangeIra
tem sempre em stock

a CaSH Real.

Figurinos de:,
Tricô
Renda
Crochê
Monogramas

na TlP. AVENIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FESTA DE
SANTA CRUZ

Edital de Citação de Réo p.u·
sente. Clinica �e· OI�os, Ouvi�os, nariz, fiaruanta

Dr. Arlftinlo Tavareso Doutor ARY PEREIRA OLIVEIRA, juiz de
Direito da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc.-

FAZ SABER; aos que o presente edital, com
prazo de trinta dias virem, ou dele conhecimento ti
verem, que pelo doutor Promotor Publico da Co
marca, mé foi dirigida a seguinte DENUNCIA:
Exmo. ônr. Dr. juiz de Direito da Comarca: O Re
presentante do Ministério Público desta comarca,adeante assinado, no uso de suas atribuições e com
fundamento no inquérito policial anexo, vem peranteV. Excle. denunciar Francisco Sabino de Olívelra, _---------------------;brasileiro, lavrador, solteiro com 32 «trinta e dois» O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É Aanos de idade, natural deste Estado e residente nes-

LOMBRIGUEIRA MINANCOBAte municipio no lugar Morro da Bôa Vista e Emilio
Behling, brasileiro, lavrador, casado, com 50 «cin-. .

\ Icoenra» anos de idade, natural deste Estado e resl- Vermifuga suave e de pruntodente neste Municipio, á Estrada Bôa Vista, pelo Ia- efeito Dispensa purgante e dieta!to delituoso que passa a expôr : "No dia 7 de feve- SERVE PARA QUALQUER IDADE, CQNFOR-reiro na residência de Emilio Behllng, realizava-se • ME o n. 1, 2, , e 4
.

uma festa de aniversario. La pelas vinte e duas ho- Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!ras deu-se uma briga entre Emilio Behling que pro- Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em
curava expulsar de sua propriedade a Francisco ôa- remediasbino de Oliveira, que em companhia de outros seus Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRAamigos, invadira a propriedade de Behling em de- MINANCORA para o Seu tilhinho.manda dos fundos: Behling então pediu que Fran- E um produto dos . Laboratórios Minancoracisco ôabíno de Oliveira se retirasse, seguindo-o - I O I N V I L L E -até o portão de sua casa. Foi ai que discutiram ren-

.;;.-
_do Behling vibrado uma pancada em Francisco ôa-

Ed" I d C·t
-. bino de Oliveira, que sacou de uma faca, ferindo Ita e I aeaogravemente seu contendor. «Auto de Exame de Cor- , .

po de Delito de fls. 2». Sablno de Oll velre tarnbern O Doutor Ary Pereira Oliveira Juiz do Direitosaiu ligeiramente ferido pois que Behling o agrediu da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santaempunhando urna corrente «Auto de Exame de Cor- Catarina, Brasil, na forma da Iei, etc.do de Delito de fls. 3» E como assim procedendo FAZ SABER aos que o presente edital com o
• _

tenha o denunciado Francisco ôebíno de Oliveira prazo de trinta dias virem, ou dele conhecimentocometido o crime previsto pelo artigo 129 do Codí- tíverem, que por .parre de LEONI RADUENZ DREgo Penal paragrafo 1°. n. I e paragrafo 2°. n. IV; e WS me foi dirigida a petição do teor abaixo transEmilio ßehlíng o delito previsto pelo artigo 129, crita:-PETIÇÃO-Exmo. Sr. Dr. Juis de Direito daoferece esta Promotoria Pública a presente denuncia, Comarca de Jaraguá do Sul. Leoni Raduenz Dreque espera seja recebida e afinal julgada e aprova- ws, brasileira, domestica, residente em Rio Cerro,da, afim de que sejam os denunciados
.

punidos nas deste Municipio, por seu procurador no final aspenas dos dlsposlttvos violados. Requer ainda ,sejam sinado, vem pela presente propor ação de desquitetomadas todas as diligências necesserlas para a for- contra seu marido Leopoldo Drews, brasileiro,- mação de culpa, a citação dos denunciados pare se motorista e residente em lugar incerto e não saverem processar e julgar, e bem assim, a intimação bído, com fundamento no inciso I, do art. 317, dodes testemunhas adeante arroladas, para oportuna -

Codigo Civil, pelo que, pro-vará o seguínte.ct=)mente dizerem sobre a denuncia, tudo sob es penas Que contraiu' casamento 00m Leopoldo Drews noda lei. - jaraguá do Sul, 18 de Março de 1947. (ess) dia 23 de novembro de 1940, no primeiro distritoPriamo Ferreira do Amaral e Silva. Promotor Publi- e séde desta \

comarca de Jaraguá do Sul.ã") Queco. Rói das testemunhas: Bernardo Eduardo Milke, o seu marido nunca foi bom esposo e até chegouresidente em Ieragué; Gustavo ôrcllberg; residente ao ponto de não querer concorrer para as despeem Iaragué; Alfredo Erigelrnenn, residente em Iare- zas de casa e manutenção do casal.ö) Que umgué; Curt Neitzel, res, ri! municipio. "E havendo sí- día. o suplicado abandonou a suplicante em casado designado o dia 12 de Maio proximo vindouro, da mäí desta, indo para São Paulo e não maisàs 14 horas, para ter lugar o interrogatorio do réo voltou á sua compahia. 4') Que em dias do meze tendo o Oficial de justiça certificado não haver de novembro de 1946,. a . suplicante foi advertidaencontrado o réo nesta comarca, e estar em lugar por sua irmã, a respeito do registro civil de umaincerto e não sabido, por isso mandeí passar o pre- criança, filha de Leopoldo Drews, publicado nosenre edital, pelo qual chamo e cito ao réo FRAN- jornal "Correio do Povo", de 16 de novembroCISCO SABINO DE HLiVEIRA, pera comparecer daquele ano; 5')Que para se certificar do referinesre juizo, na sala das eudlencias, no dia 12 de do registro, _a suplicante obteve uma certidão �omaio vindouro, as 14 horas, afim de ser interrege- registro da referida criança, a qual se acha regrsdo, sob pena de revelia. E para que chegue a no- trada com o nome de Antoninho Drews, filho deticia a publico, se passou o presente edital que será Leopoldo Drews e Elsa Buchmann. Assim sendo e

II C d 1\Ioveis I
afixado no lugar de costume, as portas do Forum, existindo de fato, uma separação de côrpos entre ,!""",�/llIIIIa",!"�s!"""'!l"'a!"'!"!"!""""'lIIIIe'lllll""''IIIII!'''''''IIIIIII!'''IIIIIII!'IIIII!'''''''IIIIIII!'''IIIIIII!'''IIIIIII!1IIIIe publicado pelo jornal local "Correio do Povo". Da- os .conjuges: devem ser recebidos os presentes --------do e passado nesta cidade de Iaragué do Sul, aos artigos e afinal Julgados provados, para ser decre I Vitbrio La:z:z:arisdoze dlas do mez de abril do ano de mil novecen- tado o desquite do casal, pondo-se fim á socieda- t::\ Jaraguá do Sul -=-_�D.omi�gos R. da Nova tê'tos e quarenta e sete. Eu, Ney Franco, o subscrevi. de conjugal sem quaisquer bens a inventariar nem � Moveis, Espelhos, Vidros e Vidraças. Corta- '-:'«ass.» Ary Pereira Oliveira. juiz de Direito. Està filhos a guardar, e condenado o suplicado ao pa

I
se Vidros. Moldures, para Quadros qualquer

I
conforme o original do que dou fé.- gamentos das custas. Encontrando-se o Suplicado tipo. _ CAIXOES FUNERARIOSJaraguá do Sul, 12 de abril de 1947; em lugar incerto e não sabido, se requer seja o Em estoque e sob encomendas.mesmo citado por editais na forma da lei, afim Enfeites para Caixões funerários.O Escrivão - Ney Franco.

de contestar a presente ação, ficando, desde já,

-1111 111-
citado para todos os termos e atos até sentença

A V I SO
-

-

final, sob pena de revelia Protesta-se fazer pro-:: ::
:: :: va do alegado, oportunamente, por todos os meios

.

GUA' L d1.:;.;:�·P'"::1.:1.: A��21illl I[21Ir§[CIill l.l.:::·K''.";::!..:�.� !�rit�o;:s:g:riá���;�a��eà�� t��t�����as�et:�� Posto. JA'RA .

..

t a.
:: ::

:I :: mes perícias etc. e o mais que permitido fôr. ComuIllca aos seu,s dlstmtos fregue-11 ii PROjp>BJIETA,RjHJ� n Ai! p�ndo-s.e a pre.sente o valor c"''$I.OOO,OO (um zes, que no corrente mês de Abril, não;;O :: :: :: mIl cruzeIros) e Juntando-se os documentos
ne-I efetua serviços de concertos de pneus eH II Rua Marechal Deodoro, N. 158 l� R lj cessarios

..
P. Deferiment? Jaraguá do Sul, 9-4 de

ca1"gas de baterias. ,

.. ..

"' .. 1947 Assmado)pp. ArqUImedes Dantas (Estavam �ii

S
H li �� coladas estampilhas estaduais no valor de cr$3,OO --::�������lílr::�����:::�:--;.�
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: ST 111��R�1�t���:�s;�t;;��2f'::;�?:!/ft�;��1 Kühn & Rengel

COMBUSTIVEL E ACES- �! certo e não sabido, mande! passar o presente �i- F E R R A R I A
"ORIOS LUBRI ::

E
ii tal de citação, pelo qual CIto e chamo ao dIto

Fabrica de ferramentas agricolas.
�

,
-

!!!! LEOPOLDO DREWS, para, dentro do prazo legalii ii fICAÇÃO CARGA DE !i ii contestar ou não a presente ação de desquite que Principalmente Machados. Enchadas Foi-�:!::::!O ::.�.'j:.�. BATERIAS E CONCERTOS DE iiN il 1he move sua mulher Leoni Raduenz Drews, fican- ces etc.PNEUS. H!! do, outrosim, citado para todos os termos e atos
g _::::�.:•.....•...•.....{.p:: :::::\ :::::: até sentença final da mencionada ação. sob pena ---------�-----------:>__________________:_:::_:::_:::_ de revelia. E para que chegue a noticia a publi- O!, ii! !e !!! !!!

i������S�A-O��G@�} �r��t�e d1::��� ���le�irxaâ�i�� �Og�r °d�r���tu�� onde' fo ruMp 'f õ·re i M H i s R H r H t oFabrica de MoveiS JOR E as portas do Forum, e publicado pela imprensa, '

I I D·
.

Of'
'.

I d E t do Dado e passado Fazendas - Gh,a.péos - PerfumesI
Especialidade em cadeiras de palha, tipo Colonial, Rus- i

oca e. IarlO lCia ? s a .

.tico e de assentos de madeira compensada. nestà CIdade de Jaragua do Sul, aos dez dIas do
• SuspensorIos - Sedasmez de abril do ano àe mil novecentos e quaren-· Etc., etc.AchilIes Sant'Anna { ta.e sete. Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi, POIS ISSO V. S. SEMPRE CONSEGUE NA CASA

. 4 Assinado Ary Pereira Oliveira-Juiz de direito-"Es-
lC"'Ml·CO B-u'hn�t Rua Dnque de Caxias s. n.

t ta conforme o original do que dou fé. �.L- JII,.- ....:a4 CORUPÁ - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Brasil 4. . Jaraguá do Sul, 10 de abril de 1947 Jarag�á do Sul������@�� O escrivão - Ney Franco

Professor Ca!edra!ico de Eliologia do los!ittu!o de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe GlO$ serviços c1inicos e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florlonópolis,
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por, concurso, da Assislencla PúblicQ do Rio de Janeiro Realízar-se-ã no dia 4 de Maio,1 a

festa da Capela' Santa Cruz, em- Jara
guasinho.

Havera: Churrasco, Galinha, Strudel,
Doces, Café, etc. - A festa será abrilhan..

fada par um ótimo Jazz.
Á todos convida a COMISSÃO.

formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL UMENAUSTA. 'CATARINA

SOCIEDADE ESPORTIVA
"GUARANY"

Ficam convocados os associados para se reu
nirem em Assembleia Geral Extraordinaria, no
dia 1°. de Maio próximo, às 9 hrs. da manhã, na
Séde Social «Salão Sohn», afim de ouvirem sobre
a prestação de contas da Diretoria, ref. á gestão
finda, e deliberarem sôbre a continuação ou ex
tincão da Sociedade ..

Dada. a relevância do assunto, roga-se o com

parecimento de todos sócios.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 1947.
. A DIRETORIA

�tRHENTo
",ttlEIROS

Sant Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO»

Baependi X
Gloria

Natal (USIS) 05 restos
mortais de 214 soldados
norte-americanos da ülrl
ma guerra, que haviam

sido temporariamente se

pultados aqui, foram ho
je levados pare

.

bordo de
um navio do Exército Nor-

fi 5 P O R T E 5
com toda violencia,· ou

.

.

'JUIZ apitava sem BITTER AGVIAmotivo algum, era um
_______•• • absurdo. Isso não é ser é um aperitivo' cientitíco.POR E� E. bom esportista, os nos-

"- --=sos parabens ao Gloria,
e o Alvi-aníl que conti-
nue firme. lhores do 'ataque. Nico
Aos 11' Gouveia abre deve jogar na defeza.

a contagem marcando o No Gloria. apenas Jo
Lento no canto esquerdo nas seu arqueiro e Ba
de Joãozinho.

.

tera, zagueiro direito tí-O Baependi reagiu, I dído na etapa inicial. Aos 17' mãis um tento veram bom desempenho.mas, era tarde, perdeu Esperava-se maís do clu- do Gloria por interme- Arbitragem: - Co-mode 3 a 2. be de Jaraguá, o qual dío de Bruda que mar- acima vimos já sabemos. Levou a,melhor aque- faria si não fosse aque- cou de cabeça. falhou o que foi o juiz, apitouIe que pior se conduziu Ie juiz que não serve lamentavelmente Clecio mal mesmo, não Faço ciente aos ínteressados, e pr íncípalmendurante os 90 minutos nem, para colocar fora neste lance. sempre com parecia ser arbitro. O te aos candidatos aos concursos para Agente Mude luta, o alví-aníl não de campo. Uma coisa, a moda de querer drí- quadro do Baependi: nicipal de Estatistíea, que a Junta Executiva Cenmerecia a derrota. interessante, I blar na porta do goal. Joãozinho; Heinz e José; tral do Conselho Nacional de Estatistica, em Re-O Baependí so quando a linha do Bae- Aos 25' novamente Clecio, Eti, Nico, depois solução n' 269, datada de ontem, modificou a es-
no segundo tempo logra- pendi ia ao ataque, ou Gouveia marca pro Glo- Nunes; Lourenço, Velho, truturação da carreira de Agente de Estatistica,ra recuperar terreno per- adversarios entravam ria, depois desse tento o Justino, Clovis, Nunes de- que assim ficou organizada:Gloria parecia que que- pois Nico.

Classe A cr$ 900ria colocar mais umas "MEDICAÇA.OAUXILIAR "B crS 1.000bolas nas redes, más NO TRATAMENTO DA "C crS 1.100aconteceu o contrário. SIFlLIS" "D cd 1.300Aos 15' da segunda fa-
"E cr$ 1.500se um petardo de Justí- FRACOS E ANÊMICOS!
"F cr$ 1.800no de tora da grande Tomem:
"G crS 2.100àrea, Iez com ·.que o VINHO CREOSOTADO
". H cd 2.400"SILVEIRA"couro vá as redes de

Empregado ClIm bitt nas: I' I crs 2.700Jonas.
"J cr$ 5.000

I
Aos 41' Niquinho livre Tosses

2. - Nos Estados do Paraná, Santa Catarinana camara lenta Iez o Relfriados e Rio Grande do Sul, as atuais Agências das elas-segundo tento para os
Bronquites ses A, B e C passam á classe B, ou seja, a elasseus, encerrando o pla-
Esor.ofufose corresponderá o vencimento de Cr$ 1.000; as dascardo
Convalescenças classes D e E passam a C, isto é, ficarão com CrSJoãozinlio a figura nu-

11.100 de vencimentos; e as demais Agências se-mero um da tarde pra- VINHO CREOSOTADO
rão apenas reclassificadas. sem alteração do res-tl d f t É: UM GEItADOR DE SAÚDE.lCOU e ezas espe aeu-

') pectívo vencimento, de acôrdo com a discrimina ..lares, pois aos 18' ehe-
. ção do item precedente.gou a defender um pe- impreseionanre na Base de 3. - Os concursos 'cujas inscrições foramna1ty. Parnamirim. I abertas por edital desta Secretaria-Geral, de 4 deNa zaga Heinz tambem As urnas dos soldados, fe�erei�'o .

de 1947, serão .realizad�s apenas emteve falhas e José este- cobertas com benderras dOIS nrveis, segundo deliberou ainda a Juntave firme, ajudando sem- norte-americanas, foram Central:preJoãozinhona hora 'H'. levadas num cortejo de Primeiro nível - classes BaDNo trío medio so Nu- cíncoente carros forneci- Segundo nivel classes E a G11:es tev� bom desemp�- dos pelas forças armadas 4. __ A idade minima para inscrição nos con-nho, Eh teve que aUXI- Brasileiras. Destacamentos cursos a que se reíe o presente edital será de 18
,

l�ar muit� o !ltaque. Jus- completos do Exército, e 22 anos, respectivamente, para o primeiro e
tino o bailarino, Velho e Marinha e Força Aéres para o segundo nivel.

.

� �_�_��__ .���_��L_o_u_r_e_n_ç_o_fo_r_a_m�o_s�m_e_- Brn�leiros pres�rnm ho- 5.-Asprov� � concu�odo prime�o�-R I
menagem aos Veteranos vel versarão sobre o programa aprovado pelasestoS mO rta I-s de 'So d -a morros. Tomaram parte na "Instruções reguladoras dos concursos" para o

,

!!II
cerimonie o Interventor do nivel médio, e as do segundo pelos programasd N t A

·
-

I Estado, o, Bispo de Natal, aprovados para o nivel superior.OS O r e- m,e r"1canos o comandante da base na- 6. - Os candidatos que se inscreveram paraval Brasileira, o cornan- os concursos dos niveis elementar e médio, se-I t EE U U dante das forças Aérea gundo as instruções anteriormente baixadas, terãovoam aos· Brasileiras e muitas altas suas inscrições automaticamente revalidadas para

.

• •

patentes das forças arma- o concurso do primeiro nivel.das. Milhares de cidadãos 7. __ A Secretaria-Geral do Instituto «Av.te-Americano pare serem do Rio Grande do Norte Franklin Roosevelt, 166 Rio de Janeiro», as Insdevolvidos á sua terra na- assistiram o BISpo dar a peterlas Regionais de Esiatistica «em Curitiba; FIo.tal. Esse embarque teve benção e ouviram o elo- ríanopolís e Pôrto Alegre» e as Agencias Munilugar após uma cerímonle, quente discurso que pro- cípaís de Estatística prestarão aos interessados���--------�'�-�'---��----��-��'I�- �riu re�rindo�e aos ho- qua�quer �formações complementares.mens Norte-Americanos 8. - Continuarão abertas até o dia 15 deCompanhta Inrernacíenal de Capltalizaçãe q�e tinham sacrificado,a maio as inscrições aos concursos para Agente de. Vida em defesa de sua pa- Estatistica dos Estados do Paraná, Santa Catarina������������������������������= tria, e �mbém.do B��I e Rio Grande do S�.e de outras nações aliadas. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2947.Ao terminar a corimonia
ouviram-se os hinos na- (as.) WALDEMAR LOPES, pelo Diretor da
clonals americano e bra Secr. Geral do IBGE.
sileiro, soando o roque de

,� _funeral quando as urnas
foram levadas pare bordo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_::::::::::.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

��:�::: re�::lr�::as. e Dr. Alvaro Batalha - NIÉDI���
bem como de clivar
sas vistas de tidos
os tamanhos V.S. en
contrará na

CASA REAL.

Amortização de Março de 1947
No sorteio de Amortização realizado na séde da COMPANHIA, com a aesierencla do Fiscal Federal, ne presençade portadores de TITULOS e do publico foram as seguin-tes Combinações Sorteadas.

. Todos os portadores de Titulos em vlgor são convidadospela COMPANHIA para receber os seus premlos pelo reernbolço garantido na sédada Companhia ou por intermedio de
suas Agencias locais. A COMPANHIA INTERNACIONALDE OAPITALIZAÇÃO é a unica Companhia de Capitalizaçãono Brasil que oferece es vantagens de sorteio progresslvodevolvendo desde o inicio do segundo ano de vigor do titu-lo as menselídades pagas junto com o premio.

T.S.Y. F.O.N. C.I.M.
P.H.U. T.X.M. I.O.V.

K.'l.X.
B.S.J.

EDITAL

Indutoterrnia, Bisturi Elétrico, Galvanocanterio
____________...---, Ralos Ultra Violetas e Infra Vermelhos

! � -RAIOSX-Grande numero de pes- Diretor !IMieo do Hospital "São José"soas se curaram do esto-
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA �A=,�="e=n=t=e=n=e=s=t=a=c=i=d=a=d=e==='=E=R=I=C=O==B=R=U=H=�=�=.��I==============g=====

Instituto Brasileiro de
J

Geografia e Esta
tistica.

SECRETARIA GERAL
Concurso para Agente de Estatística nos
Estados do Paraná, Santa Oatarina e Rio

Grande do Sul.

CIRURGIA PARTOS, MOI,ESTIAS DE SENHORAS
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS -DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

E

1D §abälo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da CllAo WEIZEt liNIlJ)[J§IlllAl·= jJollIDlfnllie

��\)�O V/Rat;.J ...-G() M �""":J..... At
O�WH.lU INDUSTRIAL
J{)fNVILLE

s�ßÃ� 'l'Re!,."•••
ESPECIALIDADE

concerva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez .
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..-
\
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