
A atividade agricola decresceu em 715 quilos em 1935, pare 550 quilos I a falta de adubação quimica e organl
nave Esrados da Federação, cornpa- em 1944. O café, de 478 quilos em ca - caiu de maneira assustadora.

rando-se a area cultivada no país em 1934, para 270 quilos em 1944. A cana Prova de que o poder público ne-

1959 com a de 1945. Esse decrescírno, de açucar, de 47 toneladas em 1951, nhurna preocupação dispendeu com a

de quasi 1 milhão de hectares - pre- para 57 toneladas em 1944. O côco, .regeneraçäo dos solos, está, em que

cisamente 969.186 hectares - corres- de 8.190 quilos em 1931, para 3.540 de uma insignificante produção de

ponde a termos sern cultura as areas quilos em 1944. O feijão, que em 1951 25.�01 toneladas de adubos quimicos
atualmente cultivadas do Acre, do deu 1.316 quilos, em 1Y44 baixou a em 1942, caímos pera 13.682 toneladas

Amazonas. do Pará, do Maranhão, do 773. O fumo, de 1.125 quilos em 1931, em 1944.

Piauí, do Rio Grande do Narre, da pera 909 quilos em 1944. A mamona, Essses Indices denotam uma sl

Paraíba, de Sergipe e de Mato Grosso, de 1.111 quilos em 1954, pera 893 qui- ruação de queda acentuada no ritmo e

e l/lO do Ceará. los em 1944. O milho de 1.550 quilos na eficiencia de trabalho, na produtl-

E d I dem 1932, pera 1.359 quilos em 1944. vidade da terra, na capacidade de re-
Em contraste, poder-se-ia apontar

sta situação esa enta ora pode- F I
.

d d
' Ir d d h pe

ina mente, o rrtgo esceu e um ren- cuperação da fertilidade, e na diminui- os numeras avu a os o pen or -

ria ser atenuada, si o rendimento das d de rnil cull h
' .

f" I t t d c laça-o
h

imento e rm qui os pur ectare em ção das safras agricolas.
cuano o reia a es an o a espe u

culturas por ectares tivesse subido, 1951, para 519 quilos em 1944. �
, do zebú, e apontando o tipo de politi-'

forçando assim uma diminuição da ôe tirarmos a media aritmetica
oe nos reportamos a pecuária, en-

ca de estimulo que se adortou para

área geral. Infelizmente 'isso não se dêsses algarismos, chegaremos á con-
contraremos algarismos não menos melhoria dos rebanhos.

deu. O rendimento do algodão, por clusão dolorosa de que os rendimentos graves. Em relação ao rendimento da car-

exemplo, de 1941 para t944, caiu de por hectare das culturas assinaladas Em 1939 foram abatidos 4.262.811 ne de porco o mesmo fenomeno se

673 quilos para 627 por hectare. O decairam 42,4%. bovinos; em 1943, 4.591.846; em 1944, verifica, pois a diferença entre o nú-

arroz, na mesma superficie, teve em Isto significa que, além de uma 4.031.157. Os dados estatisticos consl- mero de animais abatidos e a produ-

1958 um rendimento de 1.562 quilos; redução de quasi um milhão de hecta- gnam um total de 785.580 toneladas ção da carne, entre 1939 e 1944, apre

em 1942, de 1.777 quilos; em 1944 caiu res, a produtividade das terras do de carne em 1959; 682.945 toneladas senta um decrescimo de 26%, escreve

para 1.478 quilos. O cacàu desceu de I Brasil por varias causas - inclusive em 1943; e 624.987 toneladas em 1944. loboletim' Informativo da C.N. C .

fI

..

Comparando-se a tonelagem de
carne produzida com o número de bo
vinos abatidos, chegamos ii conclusão
de que: em 1939, peso de cada boi
abatido era de ·184 quilos: em 1945,
de 148 quilos; em 1944, de 155 quilos.

Essas quedas equivalem a uma

redução de t 9% e 15% fornecendo in

dicação insofismável de que o setor

pecuario durante o rempo da guerra
esteve abandonado.

,

Na hora do

aperitivo. tome
Um Calice

de

BIlIER AGUIA
Puro
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NOTICIAS

A efeméride do dia 26
do atual, assinalou a da-

ta natalicia da senhora
Thereza Passos Ramos,
virtuosa esposfl do sr.

Hermilio Ramos, DO.

Agente da Estação de
Cargas da RVPSC nesta

cidade.

Condecorada Locais
Dona JVlaria
Scheibel

de Consumo, e pessoa de

grande destaque nosmeios

ANIVERSÁRIOS sociais deste municipio.

Dia 23 transcorreu êI' Na mesma data aniver

data natalicia da Srta. An- sariaram-se o sr. Werner

gelina Pedri e Domiciana G.osch, industrial, e dona

de Oliveira. Herta Pieske Gosch, es-

Transcorreu dia 24 uI posa do sr. Walter Gosch,

timo o aniversario do fe- um dos diretores da f a

Hz casal Etelka Ruysam brica de Calçados Gosch

Wolf junto com o seu es- S. A.

poso Eugenio Wolf, que Ainda na mesma data

residem atualmente em os Srs. Erich Th, Bräuer,
Garibaldi,. residente em Joinville, 0-

Ainda na mesma data tacilio Ramos, Romano

transcorreu o aniversario Moretti, e o menino Nes

natalicio da snr. Seme tor Pedri.

Mattar, do alto comercio Hoje a menina Darli fi
local e Presidente do lha do sr. Waldemar da
Clube Aimoré. Costa, residente em

__
São

Ontem passou a data Francisco do Sul, Viajantes. - De Pelotas,

natalicia do sr. Dr_ Artur Aos aniversariantes as encontra-se em Jaraguá,
Urano de Carvalho, digno felicitaçõ,�s do "Correio em vis�ta a sua famil�a, o
agente Fiscal do Imposto I do Povo . I snr. Joao Doubrawa FIlho.

Não os esqueceremos. Em 15 de março reu- mais de 60 anos, Iora a I com um pedido de man-I rante do sr. Presidente Gd

Havemos de erguer na nír-se-ha aCamara Fe- Belo Horizonte e ali mor- dado de segurança quP Rerl1D1ica conseguío faze

derel pera retomar os rera e tora enterrado. aindalnão foi despachado. um acordo entre o Gover-

seus trabalhos nor- Agora, descobriu-se o -x- nadar e a maioria da As-

rnaís. crime, tendo um dos fi- O governador de Ala- sembleia.

Um dos primeiros pro- lhos denunciado os de- goas, celebre pelos atos Foi organisada uma co-

[etos a serem discutidos mais. àtrabiliaros que praticou, missão comnosta daquele
será o aumento dos ven- -- x- parece que retornou maís representante, de um do

cimentos dos funcioná- Foi preso em São Pau- calmo de sua viagem ao Governador e outro dos

rios civis e militares. lo o ex-deputado comu- RiO, Declarou que quer deputados pare estudar os

Tambem serão com- nista Gervásio de Azeve- sair pobre do governo e casos dos desenrendlmen-

templados, os inativos, do. já aceita a colaboração tos. ,/

que perceberão mais 50.% O antigo parlamentar dos udenistas. -x-

quando de vencimentos vermelho levava gran- -x- Rebentou uma greve ge-

inferiores a 'dois mil cru- des quantidade de mate- Em São Joaquim, nes- ral ne estrada Leopoldina,
zeiros mensais e 20% r.ial de propaganda para te Estado, verificou-se um exigindo os empregados
quando perceberern'maís, distribuir entre as forças desastre de avião de Ia- melhoria de ordenados.

do que essa quantia, do exercito em Piquete. tais consequencias. Todos os depositas im

não tendo porem direito A policia ainda desco- Com rumo a Floriano- portantes daquela ferrovia

ao abono :

para alu- I briu que esse partido polis vlaleve vindo de .estão sendo guardados por

guel de casa. havia remetido Cr$. .. Porto Alegre, o avião tipo forças do Exercito.

-x- 1 tO.OOO,OO para o socor- "Bonanza", pilotado pelo - x -

praça publica a estetue A policia de ôabíno- ro vermelho .no Uruguai. aviador civil, lndustriel Em Recife foram vis os

que merecem. i polis, Minas Geraes, des- Herminio .Pêna. voando rumo ao Sul, dois

cobriu um crime ali ocor-
-x- Trazia como passagei- díscos voadores, no dia

rido ha um ano. A maçonaria brasileira ras sua esposa, uma filha 18 do corrente,

C d S c,
Tres filhos de José tambem não anda muito e o snr. Helio Silva. -x-

.

. ena· e angue em orupa Brandão, auxiliados pe- bem. Dois grupos dispu- Notando deseran]o pro- Foi adiado pare data

la mulher deste, mata- tam a posse do Grande currou aterlsser , indo de não fixada, o Congresso
ram-no a machadadas e Oriente, no Rio. encontro a um pinheiro, Rural do Estado de São

enterraram depois O cor- Houve polemica, tabé- morrendo todos. - Paulo, que estava sendo

po no quíntal. fes e até
.

tiros. LA oja -x- convocado sob o patrocl-
Inventaram depois que foi fechada e agora o O caso do Piauhi vol- nio fio Governo do Esta-

o velho, que contava caso foi parar na justiça, tau a calma. O represen- do.

Monte CastelolNOTAS
��==�- -�������-

Em 18 de Fevereiro te-,
ve inicio a grande bata

IR<l-. que culminou, no dia
21, com a brilhante vito
ria dos braves soldados
da força Expedicionaria
Brasileira.
Entre os heroís que tom

barem no primeiro dia de·
luta, lá estava um jovem
Iaraguaense, Gumerclndo
Silva.
Que a sua bravura, o

seu arnor a patria, seja
.um exemplo pera o futu
ro e que o seu ato, como
o dos que tombaram

depois, não
.

sele es

quecido.
Temos uma divida de

honra para comprir com

os nossos 52 pracinhas,
dos quais 4 ficaram no
solo italiano.

ANO XXVIII - JARAGUÃ DO SUL - 5a ..-Feira, 26 de Fevereiro de 1948 - Sta. Catarina - N.1.475

Domingo ultimo, coru-j quando
Vitoria passou in

pá foi teatro de uma de- juriando-a, avançou con

ploravel cena de sangue. fra ela e lhe deu profun-
Vitoria Ferrazza, casa- do golpe no pescoço. Uma

da,. costumava provocar companheira e dois cava

uma empregada da fami- lheiros que sahiram em

lia Lischka, chamando-lhe socorro diil vitima tambem
nomes que ofendiam sua foram feridos e tiveram
honra. que fugir.
Domingo, cdnsada des- A vitima ifoi internada

ses vexames, a mocinha no hospital, em estado
armou-se de uma faca e, grave.

NOTICIA Dr. Aderbai
R. da· SilvaTerça-feira, dia 25 do

corrente, o nosso brilhan
te colega "A Noticia" viu
transcorrer o 25' aniver- Regressou dia 24 de
sário de sua existencia. sua viagem aCl Rio de Ja-
Sem duvida, é uma da- neiro, onde fora tratar de

ta auspiCIosa, não assuntos de interesse do
somente para aquele diá- Estado, o snr' AderbaI

rio, como para a impren- Ramos da Sil va, gover
sa catarinense, que tem nadar de Santa Catarina.
nele um dos mais autori- O ilustre chefe do po-

sados orgãos. der executivo catarinense,
"Correio do Povo"

a-I
teve festiva' recepção por

presenta os seus votos parte do mundo oficial e

congratulatorios. seus amigos.

A
O governo dos Est.ados

Unidos mandou condeco

rar dona Maria ScheibeI,
residente em Corupá, nes

te municipio, mãe do ma

rinheiro Artur Scheibel.
Artur Scheibel perdeu a

vida em 20 de abril de

1944, no torpedeamente do
navio mercanfe" Paul Ha

milton".
O mesmo navio tinha

na equipagem mais um

catarinense, o snr. Alfredo

Silva, que era de Floria

napolis.

A aniversariante que é

pessoa muito bemquista
em nossos meios sociais,
pela sua fina educação e

espirita caridoso, recebeu

diversas congratulações
de todos àqueles que a

estimam, entre os quais
estão' as desta folha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Muni�i�al ae Jara�uá no �ul Clube Atletico BAEPENDI COMUNI�AÇãO
AVISO o Sr. Prefeito Municipal, recebeu do Centro

REQUERIMENTOS DESPACHADOS .

de Saúde de Joinvile, a comunicação que se segue
A Diretoria avisa aos senhores portadores de no seguinte teôr: .

Apolices da extinta Sociedade de Atiradores Ja- Comunicamos aos interessados que no dia 15 de

raguá, que procurem á respeito, impreterivelmen- março do cerreute ano, terão inicio as aulas do

te até o dia 28 de Fevereiro dêste ano, o Secre- Curso de "Práticos de Enfermagem" e "Parteiras

tario do Clube, snr. Francisco F. Fiacher, em seu Práticas", de acôrdo com .a Portaria n' 15, de 12-

e critorio á rua Marechal Deodoro N' 204. III-1-946 do Departamento Nacional de Saúde.

Pela Diretoria: As inscrições, que deverão ser feitas no Cen-

ALFREDO KRAUSE-Presidente tro de Saúde de Joinville.vserão encerradas no dia
15 de março do corrente ano .

Joinville, fevereiro de 1.948.

(a) Léa da Silva Jardimtm�rela ne T ran��orte� Fre�lel �,�,
Assembleia Geral Ordinaria

Encarregada do Serviço.
Afim de cientificar a quem ínteressar possa,

mandei publicar a comunicação acima, no Jornal
local e Radio Jaraguá Ltda.

Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de 1.948

MANOÉL LUIZ da SILVA
Secretário.

-

DESCASCADOR
e Debulhador de Milho

·'POP U LA R"

De�ulüH
num a' só

�a � sacos

ODerH�ÕO

�e milno
por �ora

São convidados os senhores acionistas a com

parecerem á assembleia geral ordlnaria á realizar-se
no dia 20 de Março de 1948 as 9 horas, ne restden
cio do ônr. Germano Enke a Rua. Epiracío Pessôa
n. 258 em Jaraguá do Sul, pare deliberarem sobre a

seguinte ordem do dla:

Indüstrla Comércio

G�rmano Stein S. A.

Dia 26-12-47
5390 - Ernesto Lessmerm-bres. transf. imp. so

"bre um automovel particular vendido pare Artur
Emmendoefer. Como requer.

5589-Euclides V. Garcia-bras. baixa imp. so

bre dois carros de lavoura. Idem.
3375-Artur Reif-bras. baixa imp .. de Industrias

e Profissões sobre mercador de gado. Idem.
. 3375-Benjamin ôtein-bras. transf, imp. de um

carro de lavoura de um animal vendido a Alfredo
Schumann. Idem.

3575-Pedro J. Garcia-bras. baixa sobre dois
carros de lavoura. Idem. ,

5D76-Alvino Corrêa-bras. baixa imp. sobre

Ium carro de mola de um animal. Idem.
5377-João Wíesr-bree. imp. sobre um automo

vel de aluguél vendido o mesmo para fora do mu

nicipio. Idem.
3578-Ernesto Czernieviez bras. baixa imp.

sobre Ernpreza de Transporte. Idem.
2579-Alvino Müller-bras. transf, imp, sobre um

camíonete adquirido de Marquardt & Cia. Idem.
3380-Guilherme Berner-bras. transf. imp. so

bre um carro de lavoura vendido a Evaldo ßerner.
Idem.

.. .

5381·- Durval Marcarro-bras. baixa irnp. .sobre
duas bicicletas. Idem.

3582-0swaldo Thlern- bras. baixa imp. sobre
um carro de lavoura, vendido pera fora do munici-
pio. I5�8��JoaqUim ôchíocher-bras. transf. imp. ter- Iaragué do Sul, 6 de Fevereiro de t 948.

reno vendido a Alfonso Floriani. Idem. FELIPPE FRENZEL Diretor-Presidente
5584-Ricardo Leone bras. baixa um carro de

mola (Troly) Idem.
5585-Guilherme ôchrnídt-bras. baixa imp. so-

bre uma bibicleta. Idem.
.

3386-Alberto Morettl-bras. baixa irnp. sobre
uma bicicleta vendida a mesma pera íore deste mu

nicipio. Idem.
5586-Artur Reif-bras. baixa imp. sobre um ca

minhãozinho. Idem.
5õ87-Pedro Maffezzolli-bras. baixa imp. sobre

um carro de lavoura vendido pare fora �o munici

pio. Idem,
5387-Ernesto Czernleviez-bras. baixa imp. so

bre uma bicicleta. Idem.
5388-Conrado Hasse-bras. baixa imp. sobre

um caminhonete. Idem.
, DIA 7/1/48

l-Alfredo D. lanssen-bres. licença construir
muro no alinhamento de seu terreno sito -a rua Mal.
Deodoro da Fonseca. Como requer. .

2-Alexandre Avancí-bras. transf. imp. de uma

bicicleta adquirido do sr. Pe. Alberto Iacobs. Idem.
3-Rudolfo Krelss-bras, transf, imp. de um

motocicleta, adquirido de Ernesto Lesemann. Idem.
4 Manoél Marques-bras. licença para estabele

cer-se com negocio de Generos allmentlcios, Fumos
e Bebidas, a estrada Iaragué. Idem.

'

2943:_Willi Files, por seu procurador Roberto
Grandberg. alvará, de Habite-se para alugar sua ca

sa sito a rua Abdon Batista. Como requer.
5267-Luiz Iarckbras. alvará de Habíte-se pa-

re alugar sua casa sito a rua Rio Branco. nesta ci
dade, Idem.

5268-Alberto Bauer-bras. alvará de Hablte-se
pare ocupar sua casa sito a rua Mal. Deodoro da

seca, nesta cidade. Idem. ,

5269-Alfredo ôchulze-bras, alvará de Hablte-se
para ocupar sua casa, slro a rua Mal.. Deodoro da
Fonseca. Idem.

.

5274-Silvino Plazera-bres. de Habite-se pera
sub- colocar parte de sua casa sito a rua Mal. Deo-

5275 - João R. Loos-bras, alvará de Hebíte-se
pera alugar sua casa sito' a rua Domingos R. Nova.
Idem.

5-0Uo Eweld-bras. bras. baixa írnp, Ind. e

Prof. sobre Material de Constuçäo por não desejar
continuar mais com esse ramo de negocio. Idem.

6-Al1tonio José Rocha-bras. transf. lrnp. de
açucar

'

vendida a Esperidão Pinheiro. Idem.
7-Otavio Cielusinskl-bras. licença fazer pe

quenos reparos na parede dos fundos da casa de
propriedade de Ema Ewald, 'Situado a rua Duque de
Caixias (Corupa . Idem.

1°. Apresentação, discussão e
.

aprovação do
balanço, relatorio da Diretoria, e parecer do conse

lho fiscal referente 6 exercicio findo de 1947.
2<'. Eleição da nove diretoria.
50. Eleição do conselho fiscal.

4,°. Assuntos diversos.

A V I S O
Acham-sé a dlsposêo dos senhores acionistas

no escritorio desta Empreza na Avenida Getulio
Vargas n. 554 os documentos a que se refere o artigo
99 do decreto-lei 2.627 de 26 de Setembro de t940

Ieragué do Sul, 6 de Fevereiro de 1948

FELIPPE FRENZEL Diretor-Presidente

-1111====1111-
�'p'� L�O��ll� [arSí�fi ri{"il
1l II

PROPRIETABIO
li All11011 H ��

H 1�
Rua Marechal Deodoro, N. 158 ii S li _

II s: SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- II R I! ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA,
ii :;

SITO DE LUBRIFICANTES: H

T
il II moderna e primorosamente instalada do

iiT ii COMBUSTIVEL EACES- !! li !! DR. SADALLA AMIN
!� ii

SORIOS, LUBRI� li E H H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS

li 11 _ ii ii ii ESTADOS DE SANTA CATARINA B PARANA

1:::.1:::.'O :.!:::l::·::
. FlCAÇAO CARGA DE H H ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"»

BATERIAS E CONCERTOS DE HN H H HORARIO: 10-12 e 4-� da tar�e - Hora marcada: 2-4

PNEUS. H i: li _ ..Jolnville -

�t:::::::::::!.} ;,.�:::::::::::::} :�:iiiiiíiíiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiii��iiõiiiiiiiiii"'iiiiíiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiíiíiiiiiiiiiõõii

Secretaria da Prefeitura MuniciPi!l de Jaraguá
do Sul, 28 de Janeiro de 1948.

, "MEDICAÇAO AUXILIAR
.

JOSE PEREIRA LIMA NO TA RTAMENTO
Secretário Municipal. SIFILIS".

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Admini'stração do Governo Federal)

pa.. a .811a 8mSWIMwa I!RI�'III.
MAM�!i••1 III EllIe&11 �

Iaragué do. Sul.

Vende-se[LIXIB u B06UIRA Uma caminhonete Chevro
ler 57, tipo comercial, ce

pocidade 1,000 quilos.
Informações no Posto

Karsten.

o remédio que tem depurado
o sangue d. tres gerações!
Empregado oom êxito nas:

Feridas
Eczemas

�",Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

, sifilíticas
SEMPRE o MESMO I •••

SEMPRE O MELHOR! .• :

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

Uma Ih,ha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros 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.

ap.JlI�.91 1)1 I.IIJJR,ie
BOMBAS para usp domestico e fins indust�iais: Marca HAUPT, rotativ�s

conjugadas com motores monofaslCos de 1/4 H�" �'[arca LILLA.

com valvula elevadora acionadas por motores trlÍasICos de 1 GHP

servindo até 50 metros de profundidade.

Artngo§ JE!etrnc(Ü)§ �ara (()) Rar
Sortimento completo a �ariado de LUSTRES, CASTIÇAIS, LOBOS, e

, ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qQalquer capacidade.
AnoBsa SEÇÃO DE INSTALAÇÖES atenderá com presteza a l1.ualquer

pedido de instalação de luz e força.

I Casa de Moveis IVitõrio Lazzaris
� Jaraguá do Sul -=--_

Rua Do�ingQS R. da Nova 'i'
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

Itipo. - CAIXÕES FUNER�RIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões funerários.

�@!@)@f@)@f@)®Y®@t@)®'?@®r@)@Y@)®Y®@!@®Y@)®Y@)(§)l@(@ Tossef Asmaf Bronquitef RouquidäOf e Resfriados -

� TODA§) A§ MOLE§)TIA§) DO' ßPßRnH� RffiPIRHIÓRIO �
(® �ncontram alivio imediato com o uso do @}
(@' I n C O Dl. P a p a v e 1 -@5

� P�ilDríll dI! ßOgieD Pl!lDll!nll! I
@) o PEITORALMAI§)�ONDE(jIDO NO BRA§)IL

_
@)

����@,;@®;..®@J®��@l®�@,;@®;.®@}i
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CORREIO no POVO

.IMPOSTO SI INDUSTRIA E

PROFISSAo.
De ordem do snr. Cole

tor, torno publico que no

corrente mez de fevereiro,
arrecada-se imposto acima,
reíerente ao 10. semestre do
corrente exercício.
Os Contribuintes que não

fizerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfazel-o

no proximo mez de Março
com a multa de 20%.

Exgotados os supra cita

dos prasos, serão extraídas

as competentes certidões de
Tome, saúde, usando,

dividas para ter legar a co-
como aperitivo, o gran-

brança executiva, de estomacal
Coletoria Estadual de Ja-

raguá do Sul 4 de Fevereiro B_I_TT_E_R_A_GUIA
de 1948.
ELEODORO BORGES

escrivão

EDITAL

Sementes Novas, inporta
ção Americana, tem a

venda na Casa Real.

6Et�S f DEMAIS

AfECCOES DO

ft:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::�'l
ii MOSQUITOS? g
::

::

11
• •••••

ii
:: Combatam-os, comprando um bom Mos- ::

ii
::

II quiteiro na CASA SONIS ii
ii

ii
:: fRANCISCA BUCH ::

::
::

�.�::: :::::::: ::::: :::::: ::::::::: :::::: :::::: ::: :::::: ::: ::::::: ::::: :::::: :::�:. ::::::.:::::: :::::::::::: ::::::::::::::�:.:}
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BITTER AGVIA
PURO

--------_ PREFEITURA MUNICI

PAL DE JGUÁ. DO SUL

E_DITAL

OOOO�OOOOOO�OOI'OO�OOOOOOOO

� Adolf Herrn. Schultze ;
00

MARCENARIA EM GERAL

00' Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da

I
CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos
de MobiliaS, especialmente para escritorio.

00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE:

00 Dormitórios, Salas de Jantar

Cópas, Escriturics, Moveis rusticos e outros.

MOVEIS AVULSOS COMO:

Cat�����nas fixas e girator�as IMesinhas de centro e para radio

E entre muitos outros. a

00 Caixa Registradora marca "RECORD"

00
Afamada pela sua eticiencia, substitu 00

00
indo as Caixas Registradoras de '00

Não sofra de índíges-

� Toda a Mer:�d��1� :u;���t;-Entrega--- 00 :;t��;sÄguia Puro
00 RUA RIO BRACO; 964 - TELEFONE, 73 00 .-----.----- _

00 Jaraguá do Sul ' Sta. Catarina 00 VENDE-SE
OOOOOOOOOOOOOOOO�lfOOOO�OOOOOOOOOOOO Setenta e seis morgos

de terra, contendo arro

zeiras, uma casa de ma

deira, inclusive rancho.
Sito a Estrada do Sul,

km 18 de Joinville.

Preço Cr$ 25.000,00

Tratar com õ snr. JOÃO
FBRNANDES.

Aos Ex-Com�atentes �a fEH
Convite

Convida-se os Srs. Ex-Combatentes da Força
Expedicionária Brasileira, deste municipio a com-

- parecerem no dia 2 de Março, as 9 horas da man"

hã, na séde do Clube A. Baependi, afim de trata

rem da Iermação da Associação dos Ex-Comba

tentes do Brasil, Secção de Jaraguá do Sul.

Pelo comparecimento antecipadamente

gratos.
A COMISSÃO ORGANIZADORA:

,

Haroldo Schneider, Jorge .Ersching, Walter

C. Hertel, Guilherme H. Emmendoerfer, Germano

Karger, Helmuth Udpadel, Fidelis Stinghen, José

Ribeiro, Hary BIosfeld e Amandus Colin.

No"idade

Vende ... se IIli=ii=ii=ii!5;;�i�m=il=i!=!!=l!!.m=!i=n=m!E!il!!!11
------.---- Dez morgos de terra, s:iF b'

(Sezões, Malárias, pj

,FRACOS E AN�MICOS!
ínculsive s�o, ranho e 1""1' f'!j' r"'5 Impaludismo iii

Tomem I

uma casa de material,

1::'1'
� � 'Maleitas, Tremedeira 'I'

VINHO CREOSOTAiJ)O
sendo um otimo. pon.to - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - II

• • 5 I L V E I R A • • para qualquer negocIO,::.
' "'.

ImprBgadocolibitaulS:
sito a Estrada do Sulill "Capsulas Antisesonicas m
km 18 Joinville. ...

. ••"

Tosse. I Preço Cr$ 45.000,00
_

�I M inancora" �I
Resfriado. Tratar com o snr. JOAO I"ii iii

1I==t .. Bronquites FERNANDES. .� Em Todas as Boas Farmacias �..

ElcroFulos. MI ' III
I!. E um produto dos Laboratorios MINANCORA.R

!I!H���iR��§���� 1!li=!!=!!�!!i�g���!!=!i�i���r�!!=!!=!���i

��

c;
.•••.....•..•...•••.•..•......•.••.. :.

1 B�bidíß1!
���������.

.

Boss Ltda.l
.

.
.'

: .,..•....•...:;.:;..:;.-..�.......•':';:."..: .,

Dr. LUIZ DE SOUZ.A
ADVOGADO

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

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

.

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

�-------.--------

Kühn & Rengel
FERRARIA

fabrica de ferramentas agricolas.
Principalmente Machados, Enchadas foices, etc.

..

Bitte Aguia Puro

se encarrega de cuidar

do seu estomago. I A��mer�ial fia.
Escrituração Mercan

til » Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas fiscais-

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais'

em geral.

De ordem do Sr.
Prefeito Municipal

tt::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i
de Jareguá doSul,

::

•• (?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·i..: torrno público que

II CHUVA E SOLv., Ii ii S�;�:�A�e(H�:��) ii !��·�:F��e��r::,���
:".!.:I Resguarde-se, comprando um bom Guarda .:1.:1 ·.;.i ii cadação na Tesou-

li recebeu e oferece H Jaria da Prefeitura

.!!.: ..:I
Chuva ou Sombrinha na C a s a So n i S ,I:;;.! II floeßho RHU U�8. II fi:::�Z:��iJ���

de fRANCISCA BUCH ,.� _ ).1 LrIuCPE!Ç' °aimPäosãto dei........................................................

J:j A( enov ç o anua

�.�:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::!..;
S I atividad eS industriaís ,

��� comerciais e profissio-
Cure seus males e poupe seu naís e engenho de assucar.

r�
..&et1ZG'!fD"

'�.�, FboAmRdMinhAeirCo'IAcomprNanOdoVAna
Não satisfasendo

o pagamento no re-

CALCADOS de ROBERTO M. HORST
ferido mês, ficará o

a
O contribuinte sujei-

C. I' R GO !II :0";'; ::!��·:�f�:�'.;��i,::;n: to a mnlta de 20%

11 �IP' gos a preços vantajosos, sobre o referido im-

, ;

,

�ão O� m�l�or�� G mai� �arato� I :P:a":r�a�oosoruO'a30s-J:: �������;�::i�;i::
Prefeitura Muuici-

KmllM�trr:dko§c�kadl�§.1 compras �:i:�����gi�li
(Gij§cllil Irmãos ,§: Ao · ca!roc�;i�� ���6�: : Tesoureiro

,CAIXA POSTAL, 11

�
casa que mais barato

RAGVA DO SVL· S. Catarina
- vende.

, Rua CeI. Emilio Jourdan

/

.ß_iSß:;Prlile:clli_ç�Q;t N. 62 Jaraguá do Sul.

Uma bôa caneta
constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Gra-

fica Avenida Ltda.

Av. Getulio Vargas. '350

é um aperitivo cientifico

MILHOES
DE PESSOAS TÊM USADO COM

BOM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIFllIS ATACA TODO O ORGANISMO I
C) Figado, o Baço, o Coração, o

e,tom.go, os Pulmões, a Pele

Produz Dores nos Ossos, Reuma.
, tlsmo, Çeguaira. Queda do Cabe

lo Anemia, e Abortos.
Consulte o médico

• toma o popular depurativo

ELIXIR 914
Inofensivo ao organismo. Airada.
val como um licôr. Aprovado ee

mo auxiliar no tratamento da SI.

FILIS e REUMATISMO da I\1es·
ma or�gam, pelo D. N. S. P.

PARA fERIDAS,

E C Z f. M A S�
I N F l AM/>. ç Ô ES,
eCCEI RAS,
F K j E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Verrnitugo suave e de pronto ,

efeito 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 própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

, remedias

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

.

MINANCORA para O seu tilhinho.

E, um produto JaS Laboratorios Minancora

- jOINVILLE

Segures
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES '

TRANSPORTES - AUTO

MOVEIS,

� faei I fazer boa diges
tão, quando se use o

Bitter Aguia Puro

f(::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::11
ii Correio �o Povo ii

IIIJua MI. Deodoro N. 136 ii

ii T:��::��:'::�:�91!
[ Cr$ 35,00 ii
IL;:::::�:::=�:::,:::J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESP'Ö RTE·S
POH. E .. E..

Vitoria ' do Flamengo \ bio e Airoso. sempata, terminando o4 x 3. As equipes For- A marcha da contagem. primeiro período com 3 x
maram assim: Neso abriu a contagem 2 pró Flamengo.Flamengel - Silveira; aos 11 de lula, logo após, Amandus despacha umOtacilio e Ar indo; Jordan e aos 18, o Acarai empa- petardo aos 30' e marca(Osmar) Pedrinho e Ni- ta por tntermedio de o terceiro pró onze local.quinho; Ibralm, ôorínha, orestes. lbrelm aos 25' O Flamengo animou-seNeso, Loca e [Darcy [gor- marca o tento numero e aos 39' conseguem odito) ACARAI-Arno; Le- dois. Aos 33' Cardoso tento da vitoria de eurovinos e Lucindo; Girola torna a empatar. Nova- ria do mesmo Ibraim, queOrestes e Nesinho; Aman- mente Ibraim aGS 39' de-I foi o artilheiro da tardedus, EH, Cardoso, Turi- com tres belos tentos.

O ACARAÍ NÃO RASGOU O CARTAZ DO FLAMENGO

Domingo teremos a tar
de esportiva mels empol
gante de Iaragué.
Irão defrontar-se, as 15

Hipismo IIORMIO Df "H�CCf"
Em Guarä-Mirirn terá

lugar dia 7 de março uma

importante tarde turfisrice.
A principal corrida é

entre o cavalo "Mirim"
do sr, João Batista Olin�
ger, e o "Ratinho", do sr.
José Batista.

Inscreveram-se pelo du
be Rio Branco, pera o
torneio de "bocce" os se

guintes jogadores; Carlos
Vase], Prima Chiodini,
Demetrio Malocht, Domin
gos [Chiodlnl, Guilherme
Spengler, e Alberto Maio
chi.

IDelego Âll1lXo �e lP��[�n(àl
, .

Edital de Emplacação de Veículos

al--------...--,...----------------pBANCO INDÚSI�J!oE.�O.�I�R��.,�oEJ,��TAßINA S/A. li
DBA..ElrU�m��e�n!a�u�IAS EM: ;�::R��NTEQRAUZADO �:: �:���:���:�� ':.!::I:::.·AGENCIA: Jaraguá do Sul
�:����� Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

'.;:i:.'Canoinhas End. Telegraflee "INCa"
Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 73 ii

�c�u�r�l.. tt�iibbuaamnaos MAT.R1LZ: I TA J Aí

i:::.;::Ê::;:::.Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.empresümos. financiam.entos· mediante caução de titulos comerciais.florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em eustodíer, medianteGaspar taxas modicaS'
lbirarna abona em C /Correntes os seguintes Juros: iiIndaial Disposição, sem avlso, com retiradas livres iiItuporanga
jaraguá do Sul pera qualquer importanciajoaçaba Com viso de 30 dias e retiradas livres
L�gn:��e de Cr$ 1.000,00

_ 30i !::;:'Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,60�!t�! dep. iniciais a partir de e-s 20,00 !:!!:!Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%Piratuba tom Aviso de 100 dias 5% HPorto, União Prazo FI'xo d 6 "-0/ i!Rio de Janeiro e .meses
u /0

.::�:i:Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2%Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% i::.:.S. francisco do" Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestr�mente�'alóaquim A economia é a base da prosperidade I.!..Tijucas Deposite as suas economias no

a"�!���:�,,·,,'=,=='''''='''''',:::�::.:!�:�;i![:�:H��:�::�:::,,:::,�t
Aviso

{?:::�::::::::::::::::::::::::::::::;:.:::::::::::::::::�·i
ii Correio �o Povo "
II �j;�i�:d'����{: lila

"

.:: Santa Catarina ::

II ASSINATURA ANUAL II Dr. Arquimedes Dantas
ii e-s 35,00 ii al>�GGa.e!l DIR. RESPONSAVEL i1
ii' Paulino Pedri ii:: ::

�.�::::!�:::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::l}

Transferi minha Sapa
taria a Rua Mel. Deodoro
em frente ao Bazar Elite
e ao lado da Comercial
Ltda.

Henrique Fr2iberger

O Flamengo apesar de bons azes da pelota. dades, não teria aconteci-não contar com o concur- O resultado não do isso. E' apenas um
so de Cílo e Arcy, alcan- podia ser outro. q Fla- conselho, é verdade ou
çou uma magnifica vito- menge venceu porque não?
ria, abatendo o Acaraí soube melhor aproveitar, O ARBITRO
por 4 a 3 E' 10gi4!0 que e mereceu esta vitoria que Apenas faltou energiao clube de loinville tem lhe é muito digna. ao apitador Müller.Deixoumelhor preparo tecníco, Domingo vimos nova- de marcar alguns impedifisico e um conjunto mais mente uns "surúrús' que mentes e tatfues, no malshornogenlo. u Acaraí a- estavam pera sair. Será apitou a contento.presentou um onze com possível que este clube A PRELIMINARelementos "pescados" na .da rua Marechal Deodoro, Serviu de aperitivo. Ó
semana anterior do prelio. não sabe perder? Por par- encontro entre asplrentes'Neelnho foi um deles, te do Acarai assistimos do Acarai e Baependi na
apareceu em Iaregué sem jogadas bruscas. O publi- qual o quadro de Angeloo Acarai esperar; recebeu co paga o ingresso mas venceu por 6 x O. Tentosum convite do gremío ru- é pare assistir um jogo de de Batista (3) Manoel,bro, e só teve que jogar. futebol e não "touradas". Clecio e Argentino.E não há duvida que o ACARAf X BAEPENDI· Juiz, apitou a contento."eleven" do Acarai foi de Os torcedores do Bae- Beependi-e-Ooeta; Angerespeito mas, porque não pendi estiveram contra o lo e Frutuoso; Clecio, Balvenceu? Acarai, e isto não vai. É lock e Nunes, Elpidío, Ba-Porque não teve esta preciso rnals união entreos tista, Manoel, Argentino emesma técnica, e nem veteranos clubes de nossa Adernar.conjunto. .

cidade. ôl 'o Acerat tivesse Acarai - Carizzo; Albe-O rubro-negro é um re forçado seu quadro com no evícror; Mario, Bana-quadro formado de ama- elementos do alvl-anll, e e Pedrinho; Beras, Cabe-Idores, verdadeiros jogado- não mandasse trazer ele- ção, Renolrlo, Cardoso eres de sangue novo e com mentos de outras. 10caH� Lico.
" I

C·A·XIAS X BAEPE' NDI I Gaitas Bobner Iladi in.

lI" GernulDi. acaba de rece-
horas, o Caxias de Ioln- amantes do futebol acor- ber a Casa Real.
velle e o Baependí, desta rarn em messe para

aS-I Icidade. "sistir esse sensacional [o--.

IE' de esperar que os go, Nova -Coustítuíção do
A I rn O ç O d e H o rn e n a gern ��bar�o'a ��nd�� Imposto I
Domingo ultimo, em viam esses jogadores dei- Is Sr: Alfredo Krause, Sociedade Grafica AVENIDA LIdo.sua séde o C. A. Bee- xado de receber por esta- presidente do Baependi e jaraguá do Sul, A. G. Vargas,350pendi ofereceu um alrne- rem servindo ao Exercito. pelo sr, Sargento Niloço aos seus associados, Em nome do Clube Ia- Gomes que com o snr.Waltter Balleck e EI- lau o Sr. Artur Müller, Pascoal Guedes, ache-pidio Silvano da Silva, I tendo agradecido o sr. vam-se em Iaragué porfazendo-lhes. tambem a Walter Bellock. delegação da Liga A tlelientrega das medalhas do I As medalhas foram co- ce e foram convidados detorneio 1946, 1947, que he- locadas nos jogadores pe- honra.

ASSOCIA-SE A FEB'IDomingo proximo, por
convocação de diversos
de seus componente, os

expedicionarios de Jara
�uá levarão a efeito uma

reunião, num dos salões
do C. A. Baependi.
Nessa ocasião será cria

da a seção do municipio da
Associação Cararinense
dos Ex-Combatentes.

Dr. Renato '\Valter
MÉDICO� i

H
!! CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

..ii Com cursos de aperfeiçoam!'Jlto no iiFaço saber a quem in- Nos dias 12 e 13 de ii Ri'o de janeiro - São Paulo e Buenos Aires. gteressar, que esta delega- Março serão emplacadas �l Doenças de Senhoras - Partos - Clinica iicia està procedendo ao ná vila de Corupá, as bi- 'H Geral de Adultos e Crianças. ::emplacamento dos veícu- cicletas daquele dlstrlro.] ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. iilos autornotores e bicicle- Todo veiculo que a par-I ii . TELEfONE N.3. iitas, devendo os proprie- tir do dia 25 de março, for H' "al'aguá do Sul - Sta. Catarm3 iItarios, para esse fim apre- encontrado em trânsito ::
sentar alem do certificado sem a nova placa, será

I
de propriedade, a prova apreendido e seu proprie- CII'ßI'C.!I de Olhos, OUUI'dßU�,' n�rl'l, r.�rU�ßt!ldo pagamento do! imposto tario multado na forma U U II U u U Uu u Ude.lic,:_nça municipal e de I regulamentar.qUltaçaocomoI.A.P.E.T.C. DI'. T Dr. ArDlinio TaV8W"eSNenhum veiculo será e ��acla AUXI Ia� de

l7ofessor Coledra!ico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolisemplacado sem a respeti- POIIClli de Jaragua do
va vistoria, exigindo-se os Sul, ·16 de Fevereiro
requisitos constantes do de 1948.
Regula�ento ?O Transito, JOÃO SOUZAdos quaIs os Interessados ..".. .

poderão tomar Fconheci- COmISSarIO de PolICIa,
mento no cartori� da de- padrão G, resp. pelo exp.
legacia. I de delegacia.

Ex-Chefe Glos serviços clinicos e cirurglcos da espeCialidade no
Hospital de Caridade de Florianópolis.

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.
Ex-Interno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

formado péla faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

�tRHENTo
",tOE1ROS _

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

r?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::\i
ii Procure seu premio .'.. ii
'ii Os pre�ios sorteados pela G��� ��� i� ii
li pela Loteria Federal de 31-12-47 São:- li
II �:::� ::�::i�: :�:::: !I;.�:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::��l

r:;:;;;;;;;;'�7;"''';;;;:;;;;�''�
�

S"."
1-PA GAR a assinatura. �1l ao 2-LÊR o Jornal. �l,

�: : S-A VISAR a redação quan- �::.lldo mudar de residencia.: .

c-:;���··�:;,,··,.··*··,,::,,:;,,·"·��,:;�··:·:"..:_:.a
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