
Os principios que orientaram a I encenação,
.sem o s; mas consciência,

tendencia �e sim�lifjcélr e uniformizar e imprescindivel com o s medial.
a ortografIa. da língua, e que atraves III _ Proscreva o h do interior
de p_!ogresslv,?s aJustame�tos e �on- dos vocabulos, e,. do começo deles,
vençoes, saluc.lonaram '!lultas duvídas quando a etimologia o não justifica.
acerce de um sls,tema racl?nal de trans- Conserve o, todavia, nos digramas eh,
crev�r os vocabulos! flx�n�?-Ihes a Ih, nh, e nos compostos em que o se
grafia, podem, pera fins didäticos, ser gundo elemento vem ligado ao prl-
condensados nos dez preceitos se- -. '. .

guintes:
melro pelo hífen. - AssIm.: compreen-

I - Não escreva consoante muda der, repreender, coorte, lobisomem, de

nem dobre esse letra; conserve-a, po- sarmon.la, reavei, sem h; mas, c�m e�
rém, dobrada, quando ambas se pro- t� I.,:tr�. manha, malha, manch�, an�l
nunciam distintamente. _ Assim: As· hlglênlco, so�re-humano, pre-hístorie.

ma, sem th; oficio, com um só f; Iic-
- Escreva" a�nda, s�m h: ombro, on-

ção, com dois cc.
tem, erva; úmido, feia, Ieovä.

II - Elimine o s do grupo inicial IV - Substitua o k por qu, ou c,

sc, bem como dos compostos, quando antes de cei: e por c antes de outra

formados em nossa lingua; mantenha- qualquer letra; o· w, por u ou v, em

o, entretanto, em compostos, se vieram palavras portuguesas ou aportuguesa
já formados para o vernáculo. - Por das: e o y por i. - Portanto: breque,
isso: cena e ciencia, anticientifico e estoque e faquir, com qu; caqui e can-

gurú, com c; Valmor, com v, e

san-I
da uma: mãe, cãibra, acordão, - Gra

duiche, com u; tupí, com i. - Use, fe com i, e -não com e,' a 2a• e 3a• pes

porem, estas letras em abreviaturas; soa do singular do presente do indi

em simbolos de termos tecnicos e cativo e a 2a. do singular do impera
cientificos e nos derivados de nomes' nvo dos verbos terminados em uir.

próprios estrangeiros. Assim, escreva Por isso: aflui, constitui; retribuis, ins
com k as abreviaturas: kg - quilo- tituis. - Represente com o ditongo ai

gramas; km - quilometro; kw - qui- os vocabulos paroxlronos primitivos:
lowatr; e, derivados, como kantismo e Destarte: cãibo (vara); zãlbo (torto).
kepteriano. Com w: W; - oeste ou

VI -:- Acent.ue to�as as palayras
tungestenio;- w-watt; e os derivados: pr?paroxl!ona�, Inclusive os v�caDulo�
darwinismo, wagneriano. _ Com y, c�)a termmaçao pode pron�ncl�r com?
ortografe as abreviaturas: Y _ ürio, ditongo crescente. - .por ISSO. exerci

yd - jarda; e os derivados: byronía- to, com .acento a�udo, folego, co�odo
no tayloriste.

e Anton!o, co!!, clrcunfl�xo, por virem
, as vogare tonlcos seguidas de m ou

V - Transcreva com a subluntí- n. - Outrossim; magoa, regua, série

va i ou ou os dltangos orais; os na- e tenue, com acento na vogal base,
sais represente com êe, ãi, ão, arn, em, porque acabam em encontro vocali

en (s), õe, ui (proferido ui). - Assim: cos átonos.
cai, degrau, roi, pauis, azuis, com i e u,
respectivamente; com \ ãe, ãi e äo, ce- Continua no proximo numero
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NOTAS N o_.,r I ·0 I A S
As Ilhas Malvinas, :que eruelmen- : E, acentuou o Brigadeiro, que essa

re estão sendo disputadas entre a Ar-I coisa de «Impeachment» decorria de
gentina e Chile de um lado e .a Ingla- Constituição feit� com essa finalidade
rerra de outro, podem dar motívos pa- I e os fatos poderiam se repetir em ou-

ra seria inquietação mundial. I tros Estados.
A 2 de Janeiro de 1833, uma na-' -x-

ve britaníca, chegou ao arquipélago e Em fim deste mês regulavam as

tomou posse dele, faJHn�O -deseer o. seguintes cotações cambials:'
pavtlhão Argentino que ali tremulava e Libra
içando o inglez, numa sem serimonia Dólar
proprla de piratas. Franco francês
. Dali em diante os argentinos nun- Franco Suíço
ca deixaram de reclamar a posse e Franco belga
mesmo ainda o fizeram na conferen- Escudo
cia de Quitandinha, em 1947. Coros Dinamarquesa
A reclamações abranjem não somente Coroa suéca
as Malvinas c0f!10 as .Ilhas Georgias Peso argentino
do Sul e Ilhas �andwlc� do Sul. Peso uruguaio

Parece que a soluça0 do caso se- Peso chileno
rá apreciado pela ONU. Peso boliviano

O Chile reinvindica para si os ter- Corôa tcheca
ritorios da Antártica'

Em Laguna, nesre Estado. um

caminhão foi apanhado pelo trem, ten
do morte instatanee, o Tenente Gene
sio Quintenilhe e ficando gravemente
feridos mals tres pessoas.

:. -'-x-

O sr. Daniel de Carvalho, titular da
I1ffsta da Agricultura,. ap1'ovou os preie-

74,0255 tos apresentadós pelas Companhias
1838 Prada de Eletricidade S. A. o a Em-
0'0757. presul Brasileira, de loinvile, visando
4.2596 reforçar as instalações existentes para

0,4193 o fornecimento de energia elétrica, sob
0,7441 varias modalidades da zona daquela
3.83 - Companhia.
5.1162 .

--l..:X- r

45897 Segundo dados apurados peloSer-
9.5979 viço d.e Estatisca da Produção da
0.5979 Produção do Ministro da Agricultura,

-

I
relativos a.os preços medios de 16

0,3678 Pfººutos no comercio varejista em_

x-

Em Belo Horizonte, perambulava
pelas ruas um cidadão que ganhava a

vida engulindo pregos e parafuzos. Na
,semana passada o hornen sentiu-se
mal e foi levado ao hospHal em esta

do grave, constantando os medicos

que ele tinha no estomago cerca deum

qUilo de ferro, que foi preciso extrair
com operação.

.
No que concerne ao volume glo

bal dos 29 proautos: abacaxí, alfafa,
algodão, alho, amendoim, arroz, aveia,
banana, batata doce, batata inglêSll,

-x- cacau, cafe, cana de açúcar, cabbla,
A Inspetoria de Veiculos de Flo- centeio, cevada, cha da India, côco,

rianopolis, autorisou o aumento do fava, feijão, fumo, laranja, mamona,

Preço de passagens de onibus naque- mandioca, milho, tomate, trigo, tungue
Ia cidade. é uva, as estimativas, em 1947, apre-

O áto deu motivo a varios pro- sentam-se levemente inferiores às de
testos entre os quais o da Camara 11946: 56.882,866 contra 57.593,366 to

Municipal, que o aprovou por unani- neladas. Contudo, o volume estimado
midade e por iniciativa do Vereador para 1947 mostra-se sensivelmente su-

Gercino Silva, da UDN. perior ao alcançado em 1945, quando
- x - o total dos aludidos produtos alcan·

O Juri de Caçador acaba de con- çou 52.678,143 toneladas.
denar a pena maxima os assassinos Embora a estimativa p�ra 1947
do Dr. Moacyr Sampaio, fato que coloque alguns dos produtos essen

ranto empolgou a opinião :publica. ciais em situação de inferioridade, no

Os condenados, praças da Poli- confronto com os totais atingidos em

cia Militar, foram expulsos da corpo- 1946, as sUras coligidas pelo Serviço
ração e cumprirão pena na Penitenciária. de Estatística da Produção mostram

-x- não somente que foi leve o decresci-
a Brigadeiro Eduardo Gomes mo, em relação a 1946, mos -- e isto

conferenciou com o snr. Ministro da é o que importa. principalmente no ca·

Guerra sobre o caso politico do Piauí, so - de .qualquer modo .superiores às

hofe já regularisado. Fez ver a neces- relativas a 1945 e a 1944. Acham-se
sidade de se prestigiar o poder afim nesta situação produtos como arroz,
de evitar a reprodução de fãtos tristis- feijão e milho. A produção do primei
simos e desprestigiantes para o país. ro somou 35.174,449 sacos, em 1944;

O eminente Director dds Rótas 35.782,746, em 1945; 46,198,634, é 1946;
Aéreas fez questão de declãrar ao sr. e, em 1947 (produção estimada), ....
Ministro da Guerra que ele, pessoal- 45.17�,191 sacos. Quando ao feijão, os
mente, e a UDN faziam questão fecha- dados aS5im se alinham: 17.375,339
da em tbroo desse ponto, afim de que sacos, em 1944; 16.707,439 sacos, em

venha ser respeitado o voto popular. 1945; 17.016,590 sacos, em 1946; e, em

PUl"O

em FlorianopoJis e no das 25 capitais
do pais, englobadamente, o movimen
to se processou do seguinte modo: nas
25 capitais do pais; emquanto o preço
medio do açucar era, em 1936, por kg.,
de Cr$ 1,23, em agosto de 1947 atíu

gia a Cr$ 4,00; o arroz, tambam por
kg. em 19'36, Cr$ 1,27 e em agoslo
de 1947, Cr$ 3,60; a banha, por kg.,
em 1936. Crê 4,32, em agosto de 1947,
Cr$ 28.10; a batatal por kg., em 1936,
e-s 1,38; em agosto de 1947, Cr$5,30;
o café em P9, por kg., em 1936. Cr$3,21;
em agosto de 1947, Cr$11,47; a carne

verde, por kg., em 1936, Cr$1.7U; em

agosto de 1947, Cr$ 6,50; o charque,
por kg., em 1936, Cr$ 2,90; em agos
to de 1947, CrS 13,80; a farinha de

mandioca, por kg., em 1936, Cr$ 0,58;
em agosto de 1947, Cr$ 2,10; (\ feijão,
por kg., e:n 1936, Cr$ 0,93; em agos
to de 1947, Cr! 3,60; o leite por litro,
em 1936, Cr$ 0,95, e em agosto de

1947, Cr$ 3,20; a manteiga, por kg.,
Cr$ 7,77 e Cr$ 32,10; o milho:, Cr$0,38
e Cr$ 1,40; os ovos, a duzia, Cr$2,26
e Cr$ 2,16 e Cr$ 916 e Cr$ 910, o
pão, por kg., Cr$ 1.62 e Cr$ 1,ó2 e

Cr$ 6,40; o sal; Cr$ 1,60 e o toucinho
Cr$ 3,28 e CrS 1360.

B nesse base làubir.am os produ-'
tos em todo o estado.

1947 (produção estimada), 16.777,277
sacos. E, no tocante ao milho: .'....
92.912,355 sacos, em 1944; 80.775,944
sacos, em 1945; 95.059,969' sacos, em
1946; e, em 1947 (produção estimada),
90199,637 sacos.

Outrosl produtos, entretanto, igual
mente rélacionados na categoria dos A Comissão de Preços fixou em

essenciais, tiveram �cresciada a pro- todo o estado em 30 centavos o preço

dução, em .1947, como se vê da rela- da caixa de fosforoso

ção a seguir: bànana, 92.716,672 ca- - x-

chos, em 1944; 107.310,636, em 1945; I
117.002,938, em 1946; e, em .1947 (pro
dução estimada), 123.691,466 cachos;
batata doce, 659;125 toneladas, em 1944;
967,921, em 1945; 924,074, em 1946; e,
em 1947 (produção estimada), 1,051,454
toneladas; cana de açúcar, 25.148,948
toneládas, em 1944; 25.178,584, em

1945; 28.300,356, em 1946; e, em 1947
(produção estimada),· 28.444,390 tone

ladas; côco, com a produção estimada
em 154.068,800 frutos, tpara 1947, con
tra 136.009,200, em 1946; laranja, ....
27.804,157 caixas, em 1944; -28.621,051,
em 1945; 29.967,136. em 1946; e, em

1947 (produção estimada), 30.084,781
caixas; tomate, com a produção esli-'

mada em 107.586,5 toneladas, para
1947, contra 86.818,9 em 1946; 58.903,0,
em 1945; e, 41.486,5. em 1944. E, final
mente, o trigo, cuja produção estima

da, para 1947, ascende a 287.018,7
toneladas, contra 248.057,7, em 1946;
233.298,0, em 1945; e. 170.586,4 tone

ladas, em 1944.

-x-

Segundo o Boletim do Departa-,
mento de Estatística de São Paulo, em

1945, existiam, na Capital daquele Es-·

tado, 21.025 automóveis comuns dos

quais 20.629 particulares e 396 oficiais.'

Existiam tâmbém, no mesmo ano, 903

auto-ônibus, 32 auto ambulâncias e·

1.032 motociclos. No que se refere a

automóveis para cargas, o número to

tal de caminhões era de 12.432 parti
culares e 782 oficiais, alem de 185 au

tomóveis para transportes de volumes.

Existiam ainda 226 automóveis para

serviços especiais, como irrigação, au
to-socorro, etc. O total d.e bicicletas
existentes na Capital de São Paulo,
n�sse ano, subia a 22.447. Os carros

para passageiros, a tração animal,
eram em número de 1.470. Existiam

ainda 6.782 carroças de duas rodas e

626 de quatro rodas, e 16 carros de

boi. O número de carrinhos de duas
ou três rodas, movidos á fôrça huma

na, era de 2.777.
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-D-E-S-C-·A-S-C-A-D-O-·R-" Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
e DeblJlhador de Milho de ROBERTO M. HORST'

a que dispõe de maior sortímen-
IIII.IIIII.

POP U L A R"
to na praça e oferece seus artí-

••
. gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
�����

PARA fERIDAS,
E C Z E M ·A S,
.INflAMAÇÓES,
COCEIRAS,
F R i E I R A 5,
ESPINHAS, �ETC.

De�ulfiD
num D SÓ

�8 � sacos

operocão

�e milHo
por �ora Rua Marechal Deodoro Fundos

Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss •

Industria Comércio
Germano Stein' S. A.

Dormitórios modernos e simples
jogos pera sala
jogos pera cosinha

Guarda roupas colonial
Guarda roupas para casal e solteiros
Guarda comida e guarda louças

Bufes e pennadeíras

ICadeiras-Moch-os - Camlselros

II U�li�!l�r.-iiEliii!!illl!lil=�!i=Ii!i!iiEi!li!i!iiEi!iiiliiEil·ii
Camas-Taboas de lavar roupa

II -- �e -. --) ·0 n ''Z"JijeiW'

IFebres (S��;:'IU��I!�as: �i SV. 4Vtv C e

I
Maleitas, Tremedeira 'I _ _

.

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - n f(···
.. · · .. · ···.. · .. ·····.. · ·· ..··········.. · .. · ·· _ _ _

�!

I "Capsulas Antisesonlcas III CHUVA E SOL '?... �
I Ull

ii
- , :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.':::::::::::::::::::::::::::::::::::

.... Minancora" UI II Resguarde-se, comprando um bom Guarda j: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I
,

Em Todas as Boas Farmacias III1 Chuva ou Sombrinha ne C a s a' So n is"�---_...__...----_._--..

II E um produto dos Laboratorios MINANC0RA I !! ii Dr.. Waldemiro Mazurechen
_; Joinville - Sta. Catarina- m lj de FRANCISCA BUCH ii

.!!!!!!!E!!U_:;;'�_!Ei!E;!_;i=::!!.!!!i!!!Ei!;;;;;!!!!.lg ii ::
-, --- ...�:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'

. _ ..

................................................_ _ .

........................_ ..

:::::::::::: _ .

Dr. Alvaro Batalha - MÉDIfJO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, [[
.

DOlilNÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho·
.

- R.A lOS X-
Diretor Médioo do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

easa 81 S.'81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JA�AGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e: Ultra-curtas
Indutotermia' - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

Clinica �e OI�os, Ouvidos, nariz, fiarOHnta ...!PAa.·.tt'..........(lv•• ego •• tf'!!""'

•.............��r-.._
. '..... ..��..•... " ..eil·· FE ..

•••�. CA .. "
..

I��· .��

I/MONOPOLlO··'
i!.:

�
:.:.i:.. " .:••

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

Dr. Ar....inio.TaVall'8S
Polesser Catedratico de Biologia .do .Iostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe lIIos serviços cllnlcos e cirurglcos do espeCialidade no

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

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

INo'iidade
Uma bôa caneta

constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Gra-

fica Avenida Ltda.

I Av. Getulio Vargas. 350

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA . MINANCOHAformado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U MENAUSTA. CATARINA 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 à sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

.
remedias

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MIHANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Labnratorios Minancora
- jOINVILLE

�í�������'"
�����-.....

)

Bcmoo Popular e Agrícola
00 Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU

AGENUAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

� Raizes alpinas com-

!� põem o fam oso esto-

� macal

� Bitter Aguia
...,.."...".,����

(LIIIB Df I06UIRAABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Depositos com juros- ti dispos!ção-(sem limite) retirada livre
Á disposição conta �pei:ial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . .

Dep. inicial Cr$50.000,00 cjretíradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 50/0
Depositos com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas

� mjevíso prévio de 50 días 5'/.; 60 dlas 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dias :7"/. �} Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2'/.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o } Javíso previo de 2 meses pera retirada, quando findar o prazo do deposito.

�Dep. POpulareS-(limite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com refi-

Iradas semanais serr evíso até Cr$ 1.000,00 5/12,/.
Dep. Iimilados·(Limi're até Cr$ 50.000,00) Dep, inicial Cr$ 20.000,00 com

retiradas de 5.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(limite ati cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 .

com �
'retiradas sern aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. .... 7'/. �

\ .

Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,
passes. depositas em contas corren.tes, deposl1:os de valores, etc. etc.

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO' PAIZ

======Serviço atencioso e rápido======

.• Casa de Moveis IVitá'rio Lazzaris
� Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova�
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

.

II
se Vidros. Molduras

pa.
ra Quadros qualquer

II tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Cai:cões funerários.

o remédio que tem depurado
o eangue d. tres gerações I

Empregado com êxito naa:

Feridas
Eczemas

•• Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas

�1��1111 Reumatismo
Escrófulas

sifilítícas
I :.!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::�i

ii MOSQUITOS?.... II
SEMPRE o MELHOR!... :: r:

ELIXIR DE NOGUEIRA . li Combatam-os, comprando um bom Mos- .1\
Grande Depurativo do sangue .• CASA SONIS::

"MEDlCAÇAO AUXILIAR II quiteiro ne

FRANCI�CA BUCH II
NO TA RTAMENTO g u 11

SIFI LIS" . �.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Y

SEMPRE o- MESMO! •••

�®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)@Y@)®f@@Y@)®Y@)®!@)®Y®@i'@®�.(@ Tosse, Asma, Brcnquíte, Rouquidão, e. Resfriados --

� TODA§ A§ MOLE§TIA§ DO ßPHRUHO RfSPIRHIÓftlO �
� Encontram alivio imediato com CI uso do �
@) IncolDparavel @j

L!l!!Y�!!�!!!J
8Et�S E DEMAIS .

AfECÇÕES DO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atenaão ---- Aten�ão
,

'

:'Liguida�ãoTofal
POP motivo já conhecido a

[HiH [RI[O HRUfin�

�oooooooooooooooooooo,�oooooooooooo�

I Adolf Herrn. Schultze !Il
zss

MARCENARIA EM GERAL 00
00 Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00. CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 Mantem um estoque permanente de todos os tipos 00
00 de MOb�lia�, especialmente p�ra escritorio. 00
00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE: 00
00 Dormitarias, Salas de Tantar 00
00 Cópas, Escritorios, Moveis rusticos e outros. 00
00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00
� Cadeiras w

2::8::S Poltronas fixas e. giratorias
�

00 Mesinhas de c.entro e para radio 00
00 E entre murtos antros. a 00.
00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
00

Afamada pela sua eticiencia, substitu 00
�

indo as Caixas Registradoras de w
� elevado custo.------� - -

�

Heinrich Geffert e 01- � Toda a Mercadoria á pronta Entrega 00
ga Breitha�p�. . 00 RUA RIO BRACO, 964 - TBLEFONE, 75 00
Ele, b,rasllelro, so.lt��ro ·00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00

â��e��l����te d�:::t�Il�t 000000000000000000001100000000000000000000
dade, á Rua Presidente

Epitacio Pessôa, filho· de
Heinrich Geffert e de
Bertha Geffert.

. Ela brasileira, solteira,
Especial de luxo, con- doméstica, domiciliada e

versivel, Radio, etc. pneus residente nesta cidade,
e maquina a toda prova, á Rua Coronel Proco

vende-se em condições.En- pio Gomes de Oliveira,
trada Cr$10,000,00,restante filha de Walther Brei

a combinar. Tratar com thaupt e de Ida Brei

o snr. Vitor Raduenz (OU thaupt.
com o Delfino no BAR

CATARINENSE). E para que chegue ao co-

nhecimento de todos, mandei
------------,--------

passar o presente edital que

�r JE �.J 1Th IEea
� IE será publicado pela irnpren-

'I!/ 1\1 lUJ t::5> sa e em cartório onde será

afixado dur ante 15 dias. Si

âlguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

fins legals
IRENE PEDRI, aliciai

casar-se:

Irene PeJri, Oficial do

Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca Taraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
.. Faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei

afim de se habilitarem para

Edital N. 2350 de 25-2-1948
Geraldo Otto Afonso

. -Eskelson Q Hilda Schunke

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado, e

I residente neste, distrito,
em Rio Cêrro, filho de de

,Rodolfo Eskelsen e de

Clara Hadier Eskelsen.

Ela, brasileira, solteira
lavradoura 'domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio Cerro, filha de

Guilherme Schünke e de

Berta Kruger.

Edital n? 2351 de 26-2-48

está fazendo a l:iquidação fi-

nal com gröndl!l dI!1eOnlol:'
tudo, pelo custo; ílPrDDl!il�m.

V"CORREIO DO 'POV�AVISAMOS aos nossos presados .leirores queI estamos procedendo a cobrança das esslnaru-

� ras para o corrente ano. �

IE�nt21� �e (CntatC21� �C
.

JRé1lll§ Â1Ul§tIillOtC§
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di

reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, ETC.
�

Faz Saber aos que o presente edital, com o

prazo de trinta dias virem ou dele conhecimento

tiverem, que pelo Doutor Promotor Público da co

marca. me foi' dirigida a seguinte DÉNUNCIA: -Ex

mo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca. O Re

presentante do Ministério Público, abaixo assina

do, no uso de suas atribu ições, vem, com. funda

mento no inquerito policial anexo, perante V. Ex

cia., oferecer denuncia contra JORGER SALVA

DOR e ARM-ANDO ZANCHET, brasileiros, soltei

rOB, naturaes do Rio Grande do Sul, este mecâni

co e aquele serrador, o primeiro com vinte e cin-

co (25) e o segundo com vinte (20) anos

de idade, pelo fato delituoso que passa

a expôr:-"No dia 31 de outubro do ano proximo
passado, os aousados pelas sete horas, no distrito

de Corupá, desta Comarca, na loja de Henrique
Funck, adquiriram uma mala pelo preço de Cr$..

50,00, dando empagamento, ao comerciante, uma,

nota de Cr$ 1.000,00.-Este após dar o trôco veri

ficou tratar-se de uma cédula falsa a que recebe

ra isto após examina-la detidamente.-Fez então

com que seu filho Manfredo avisasse imediatamen

te a autoridade policial. Os acusados que já ha

viam passado outra cédula adulterada ao comer

ciante Alvaro Bertoli, residente em Retorcida, fo

tarn presos pelo Sub-delegado distrital de Corupá,
pouco antes de tomarem o trem.-E como assim

procedendo tenham os denunciados cometido o cri

me previsto pelo artigo 289 do Código Pena!, ofe
rece esta Promotoria a presente denúncia que e8-1pera seja recebida e afinal julgada provada, afim

de que sejam os denunciados punidos nas penas

do artigo citado.- Requer sejam tomadas as dili

gências necessárias,para a formação da culpa, a

citação dos denunciados para se verem processar

e julgar o bem assim a intimação das testemunhas

abaixo arroladas para oportunamente dizerem so

bre a denuncia, tudo sob as penas da lei.

Jaraguá do Sul. 26-1-48.(assinado) Priamo Fer
reira do Amaral e Silva.-Promotor PúbIico.-Rõl

das Testemunhas:-Henrique Funck, Alvaro João

Bertoli, Leopoldo Sachs, Henrique da Cunha Frei

tas, Max Thieme Junior, todos residentes em 00-

rupá, excepto Alvaro João Bertoli, morador em

Retorcida".-E havendo sido deisng digo designa'
do o dia 16 de março proximo vindouro, as 14 ho
ras para ter lugar o interrogatorio dos réus e ten

do o Oficial da Justiça certificado não haver en

contrado os denunciados nesta comarca e estarem

em lugar incerto e não sabido, por isso mandei

passar o presente edital, pelo qual chamo e cito

aos ditos Jorge Salvador e Ar�ando Sanchet, pa
ra comparecerem neste Juizo, na sala das audien

eias, no dia e hora supra referidos, afim de serem

interrogados, sob pena de revelia.-E para que

chegue a noticia a público, se passou o presente e

dital que será afixado no lugar de costume, ás

portas do Forum, e publicadO pela imprensa local.

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos treze dias do mez de fevereiro de mil

novecentos e quarenta e oito.-Eu Ney Franco, es�
crivão, o subscrevi.-·(a) Ary Pereira Oliveira.-Juiz

de Direito.-Éstá conforme o original, do que dou

fé.-Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 1948. O
Escrivão: NEY FRANCO

I
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H Com cursos de aperfeiçoamento no ..

ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. l!

ri Doenças de Senhoras - Partos - Clínica li
Conforme noticias da Suécia nos pacotes S E f ii Geral de Adultos e Crianças. ii

o e per metido UM QUILO OAfÉ E NENHUM fU- li Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. H
::

.

TELEfONE N. 3 OI ::

MO NEM CIGARROS. . ii Jaragná/do Sul - Sta. Catal'Íoa 11
Grande é li miséria na Europa.

..

::

A P E LO: Queremos e podemos ajudar! Todos
�-�,--

querem ajudar como e com que podem.Vende-se

Um terreno com um mor

go de
.

rerra, sita ,a. Rua

Benjamin Constant.
Tratar com o sr, Agente
do Correio e Telegrafos.

l! CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS· - NARIZ E GARGANTA, i1
-

..

moderna e primorosamente instalada do !�

ii DR. SADALLA AMIN II
H CONJUNTO DE APARBLHOS MODERNOS, UNICO NOS H
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E .PARANÁ ii

.

li «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 11
::

::
::

_ doinville -
::

ij
�
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e····································:·

ti B�bidill? !
.

.

fr:::::;:;::::::::::��;:�;::::::::fl
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li

SARDELAS (Hering) !!
:: . !!
:: recebeu e oferece !!
ii ::

II fnuen�o RHU lt�ß. 'il
�.�:: ::::::::: ::::: :::: ::::::::_::::;: :::::: :::::: :::::: :::��.i

S E F
PACOTES PARTICULARES: Aceitam-se de

1 - 5 de Março,

ATENÇAO! '

A C H TUN G!
Bezugnehmend auf unser 10. Mírteilungsblarf

geben wir Ihnen bekannt, das laut Nachricht vom

Hilfswerk in Schweden nur n o c h e i n K .i I o

C a f é in ledes Paket beigepackt werden darf und

k e i n Tab a k sowie Zigarren oder Zigerretten
.

Comité de Socorro á Europa Faminta

februar 1948 R. H. Waidner, P.

·

Boss Ltda)
·
·

.
.

.. ·""··...·\··Ä··�··*··...·���··,:·..··.:;,

Dr. Renato �altep
MÉDICO

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

��� ...............�

� Grande numero de

pes-!� soas se curaram do esto-
.

Uma caminhonete Chevro-

� mago,
usando

let 57, tipo comercial, ce-

pocidade 1.000 quilos. .��A���
Informações no Posto

Karsten.
Iaraguä do Sul.

Gaitas Rohner Madi n

Germnni. acaba de rece-

iiii---:-:::::::-: ber a Casa Real.
CD � 8 :;'g' �mCD D..::J D..
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Contratos - Naturali

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.
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o Precedo

C,AXIAS

Edital de Emplacação de Veiculos

do dia ...-----------
PRATICA IDEAL

-53·
Quase tôdas as doenças
são suscetiveis de cura
nos primeiros tempos de

.

evolução, e, quantomenos
avançadas se acham tanto
mais seguro é o êxito e

menor o custo do trata
mento. Infelizmente, não
sentimos o . momento
exato em que as molestias
começam. Graças, porem
aos grandes recursos de
que dispõe a medicina
podemos surpreendelas
quando apenas ss iniciam
Dai, ser util, mesmo aos

que' não se julgam doen
tes, o exame medico

J
-

Thl d� periódico.nesta cidade, com o sr. oao, Ie e F
P d J

'

B dí aça-se examinar pelo Faço saber a 'quem in- Nos dias 19 e 1� dee ro ose osco, ire- Aos "4 anos de idade, medico e lo d ti t
... U

t d I
I pe en IS a, teresser, que esta delega- Março serão emplacadasor o grupo esco ar e faleceu día 26 em JOI'n- no mi

.

...J •

Iílh d d
- mimo '..1.0 seis em ela està procedendo ao

'

'1 d C
'

bI o o sa.u oso jorna. - vílle, onde se encontrava seis ê S N E S
na VI a e orupa, as i-

Ii t H B á
.

m ses. -

emplacamento dos veícu-
.

I t d I dí
.

Is a. enrique osco, J em tratamento, o sr. João
CIC e as aque e tsrríto.

ialecido e de dona Semi- 'I'hiedke, antigo industri- ................---.......................-...

los automotores e bicicle- Todo veiculo que 8 par-
ramis Duarte Silva Bos- aI nesta cidade. i BITTE'R AGUIA .---.�

tas, .devendo os proprie- tir do dia 25 de marçof for
co, diretora do Grupo E. O

. teríos, pare esse fim apre- encontrado em trânsito
Teresa Ramos,de Courpá.

extinto q�e gosava é um possante estorne- sentar alem do certificado sem a nova placa, será
d� .grande estima no mu-

� cal," feito de raizes me- �
de propriedade, � prova apreendido e seu, proprie-mcipio, do qual era ve- dicinais.

'

do pagamento do � imposto
I
rarío multado, na forma

CONSOR/IO WERNER EN lho morador, exerceu . d r Iv - KE ha anos atividade neste
�-.._� e ícença-munlcipa e de regulamentar,

Dia 28, realizou-se o A nubente é professo-' 1 d
quitação com o I.A.P.E.T.C, .. .

t d h'
jornai, como re ator da Nenhum veiculo será Delegacia Auxilier de

;_c:_ol_�_�_�e_:_R_fv_de_O�_n_:_;E_�:_c_�_�_.I_t�_�_a_;s_�m_�_�_\_�_:_�n_/_�_�_�_��_:_id_i_n� :!��;�����;:.� r���;i�����"���3��\:.I: ��1!��1:�r�:���� ;�:;�\d:J:;:::�
CORREIO DO POVO e deixa desse H TI poderão tomar iconhecl- Co_mISSarIO de PoliCIa,

consorcio uma filha, do- '.:'.:
e elone N' 39 - C. Postal, 19

::::i::::i
•

A gerencia avisa que pagamentos. JARAGUA' DO SUL mento no carrorio da de- padrão G, resp. pelo exp.
na Otília Gosch,' casada iiestá procedendo a co- Outrossim comunica- .

d trí I W
:: Santa Catarina egacia. de delegacia.

brança das assinaturas e mos aos assinantes de
com o m us na erner li

.i.:iPede aos prezados assi- tora da séde e aos de Gosch., li
A enlutada familia des- �� A.SSINATURA ANUAL ii

��t:�i�:���:h��:: iFE��lli��a�:t�����: �� t���!J�o c�mp'������ ii Cr$ 35,00

.�::::.!:!::::!varam sua assinatura do reio, podendo para isso
do Povo" envia sentidos i.:.: DIR. RESPONSAVEL

corrente ano, satísíase- deduzir as despezas pos- pezames.
!!

Paulino Pedri

rem com brevidade seus tais. \�::::,,��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:�.:

ESPORTES
UM VERDADEIRO DESFILE DE AZES DO COURO

,
Teremos hoje a tarde

I
ca que foi um empate der e outros mais. No

:um futebol cem por cen- de 2x2. Baependi treaparecerá
to sensacianal. O Caxias No tricampeão de Ioín- Walter que em 47 serviu
virá integrado por I todos \ ville teremos ja oportu- o glorioso Exercito Na
seus valores. No onze nidade de ver Rubinho cíonal no Rio de janeiro.
preparado pelo tecnico I Nhônhô que enfrentaram Henrique, Heinz, Nunes,
Arthur Paulo Lange, ve-] o Botafogo do Rio quan- Eti tambem medirão for
remos o.arqueiro Bosse

I
do este exibiu-se em gra- ças contra o alvi-negro,

que pratícou 75 defesas mados catarínenses, e a- vice campeão Iolnvílen-
no jogo contra o Ameri- l índa Pé de Ferro, Kon- se de 1947.

-

BAEPE"�DI x t
Rerla Jucksch Mazureehen

CONVITE
MISSA DO 10. ANIVERSARIO

A Iarnílla Waldemiro Muzurechen convida seus

parentes e amigos pera a Santa Missa, manda
da rezar pelo 10 aniversario da morte de Herta
Iucksch Mazureehen. as 7 horas dia 4 de Março,
na Igreja Matriz desta 'cídade,

Pelo comparecimento a esse ato de cari
dade religiosa desde ja agradece.

Ieragué do Sul, 28-2-1948

Enlace CALDAS-BOSCO
Realizou-se ôntem o

enlace matrimonial da
senhorita Romílda Cal
das, professora do G. E.
Abdon Batista e filha do
sr. Francisco Joaquim
Pereira Caldas, militar,
falecido e de do Anita
Mayer Caldas, residente

Torneio de ·'SOCCE"
Inscreveram-se pelo

clube Rio Branco, para
o torneio de "bocce" os

seguintes jogadores;
Carlos Vasel, Primo

Chiodini, Demetrio Maio
chí, João Ambrosí, Faus
tino Rubíuí, Guilherme
Spengler, Alberto Maio
ehí e Domingo Chiodini.

------------.------- --------------------, -Levo ao conhecimento de todos que rrensferü
Aviso . Nova Constituição do minha Iole,

-

(CASA TOBIÀS), da Rua Preso Epltacío.
Transferi minha ôape- EsostbardeO'a LReeinddaO. Imposto Pessoa 652, pare a Rua Marechal Deodoro da Fon-.

tarta a Rua Mel. Deodoro
em frente ao Bazar Elite Sociedade Grafica AVENIDA LIda. seca 368, onde espero merecer a mesma atenção.
e ao lado da Comercial Jaraguá do Sul, A. O. Vargas, 350 que me fora dispensada, no antigo endereço.
Ltda.

NEME ANTONIO TOBIAS

��Elm��;Locais Sement&s Novas, ínporta
ção Americana, tem a
venda na Casa Real.

Henrique freiberuer .......-...�..........._---

-------- � Bitter Aguia Puro

Figurinos Novos
I
abre o apetite e

.

Ultimos modelos tavorece a digestão
Na Socied. Grafica Avenida LIda. I __._..________................ANIVERSÁRIOS

- Dia 25 transcoreu
sua primeira primave- FRACOS E AN�MICOS I
ra a galante menina Tomem:
Belkis Terezinha, filha VINHO CREOSOTADOdo casal Alvino Correa •. S I L V E I R A ••

e sua esposa Irene Cor- ImprBgado CGII bitt nas!rêa.
- Transcorreu dia '27 Tosses

do corrente o aniversa- Resfriados
rio do snr. João Marcat- . Bronquites
to, índustríal nesta eída- Esctofulos.
de.

c I
_ Ainda dia 27, das onva eseenças

.

Er f'l I
VINHO CREOSOTADO

memnas IZa, I ha do É UM GERADOR DE SAÚDE.
snr. Lauro Braga e Erica, . A ••

filha da Snra. AdeliaReif. Idade; Ines Prestíní, de
_ Dia 28 asnra. Frítze 16 meses de idade, filha

Fiedler, esposa do snr, de.Daniel Prestini; .Ari
Ma;x Fiedler e da snra,' Kaiser, de 10 a.nos, fIlho
Trindade G. BIasi resi- de Rodolfo Kaiser: Lu
dente em Curitiba.' �ia Kaiser, de 18 anos,
Aos aniversariantes os fIlha de Rodolfo Kaiser;

parabens do "Correio do Ingrita Laube, de õ anos,
Povo" filha de Vilibaldo Laube'

.

Maria Francheschi, de 1
DOlIOS. No cartorio do ano, filha de Angeloregisto civil desta cida. Francheschi; Francisco

de foram inscritos os 0- Bosshammer, de 61 anos
bitos de José Justino residente á Estrada Ja�
Rodriguesj de um ano de raguá.

COM U N ICAÇãO"

o Melhor Sislema de 'Pr.,paganda. .

é anunciar no CORREIO DO POVo.

_- O Sr. Prefeito Municipal, recebeu do Centro,
de Saúde de Joinvile, a comunicação que se segue
no seguinte teôr:
Comunicamos aos interessados que no. dia 15 de
março do corrente ano, terão inicio as aulas do,
Curso de "Práticos de Enfermagem" e "Parteiras;
Práticas", de acôrdo com a Portaria n' 15, de 12-,
III-1-946 do Departamento Nacional: d'e Saúde.

.

As inscrições, que deverão ser :lleitas no Cen
tro de Saúde de Joinville, serão encerradas no dia.
ts de março do corrente ano.

.Jolnvílle, fevereiro de 1.948� ..

(a) Léa da Silva Jardim

Encarregada do Serviço.
Afim de eientificar a quem interessar 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.

,. ����� --I _ ...

«J) §a1b210 (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla CRA� WIETZIEl liNlI))l[J§II�JAl = JJollIDlfRHe

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA!

s�ßÁ� ,!IRÇt�
. ".

ESPECIALIDADE _

.' .
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