
t

Assinale com circunflexo o e e o o

fechados da sílaba tônica - das pala
vras que possuem homógrafos, para
dlsrlngul-las das que têm essas vogais
abertas. Portanto: sobreponha' o cir
cunflexo em: agôsto (substentlvo) pa
ra distinguir de agosto (forma verbal
de agostar - desmaiar); aquêle adi.
demonstr.) eaquele verbo aquelar - a

tinar com); dêle e. dele a forma do
verbo delir - apagar" extinguir); fêz

(verbo, barrete e nome de cidade e

tez (sedimento); nêle, nêles (contração
da preposição em com o pronome pes
soal êle, êles) e nele, neles (moeda
francesa antiga); tôda (adje-indefin, e

e toda (pássaro de Portugal). - Não
acentue a vogal final tónica dos oxíto
nos acabados em i ou u, seguidos ou

não de s, a menos que companhados
de outra vogal, formem hiato. POl" is

so, sem acento agudo: Iuract, aqui, ali,
bambu, Caru, Biguaçu; mas, com êsse
acento: aí, caí, saí, ltalaf, Anderer, país,
Piraí, baú, Cámboriú.

VII - Sobreponha o acento agu
do ou circunflexo, conforme o caso,

nas vogais e, e, o, i ou u das pala
vras paroxítonas que terminam em I,
n, r, s, x. Assim: lápis, éter, hífen, fá

cil, látex, com acento agudo; e, allô
far, têxtil, cânon, tênis e ônix, com
circunflexo. Ponha, 'ainda, o acento

agudo na prepositiva do ditongo aber
to das palavras acabadas em éi, éu,

ói, e no e da terminação em ou ens

das palavras oxítonas de mais de uma

sílaba, e, assinale com o circunflexo o

penultimo o dos paroxítonos que têm
o o fechado do hiato 00, seguido ou

não de 5. - Portanto: bachereís, as

sembléia, chapéu, jóia; alguém, tam

bém, convém, parabéns, com acento

agudo; e, abençôo, perdôo, vôos, com

circunflexo.

VIII - Marque com trema (**) o

u sonoro depois de g ou q e seguido
de e ou i. - Assinale com acentb
grave (''') as contrações da preposição'
a com o artigo e a com os adjetivos
e pronomes demonstrativos a, e, ainda,
a sílaba prerônlca de palavras deriva
das. - Destarde: agüentar, lingüiça,

cinqüenta, tranqüilo, com trema no u; 1
nomes enclíficos ou mesoclítícos: pro

com acento gFave: à, às, àquele (s), vo-o, escrevo-lhe, di-lo, ei, far-te-ia;
àquilo. - Com o acento grave na vo- c) Nos vocábulos formados por

gal prerônlca: avozinha, cafézinho, fá- certos prefixos: extra-oficial, anti-higiê
cilmente,

'

nico, contra-almirante, supra-sensível,
IX - Faça uso limitado do ap-ós- super-homem, pan-americano.

trofo. Empregue-o, apenas, pare indi-
car supressão de letra no verso; pera .

d) Nas p�lavras formadas por

reproduzir pronúncias _. populares, ou,
preflxos o� .SUfIXOS, que represe�ta�

ainda, pare anotar a supressão da vo- f<?rmas adj�t!vas: greco-ro�a�o, hístö

gal, em certas palavras compostas. rlco-geogréflco, lus.o-braslle!r?,. �u
Portanto, assinale com apóstrofo as per-homem, pen.emeríceno-Irelet-mlrtrn.

elisões usadas na poesia: c'roa, esp'« Assinale pelo hífen a divisão sllé

rança: as prosódias populares: p'ra, 'bica, uma só vez, no fim da linha; e,

n'égue, d' amigo: e, copo-d'água, em regra geral, faça a partição dos

pau-d'alho, pau-d'arco, por se tratar de vocábulos de confomidade com a so

compostos. letração, e não de acôrdo com a etl-

X - Empregue o hífen apenas mologia. - Divida, pois, as sílabas:
para ligar os elementos de palevras consoa"!te. os exemplos q�e se seguem.

compostas que mantêm a sua depen- pneu-mä-tl-co, nup-ci-al, fi-lho, l!1a-nh�,
dêncía fonética. a-do-Ies·�en-!e, Ins- pe-ror, bí-sa-vô,

tran.sa-flên-ti-co, pror-ro gar, res-sur

gir, tn-re-lec-çäo, oc-ci-pi-tal, a-ni-mais,
i-guais, :a·ve-ri-güeis, ca-Iu, cru -éis,
[ói-as, vá-rio, quais, sá-bio; sé-ú-de

ca-lr, [e-su-í-te, mi-ú-do, arn-bí-guo.
guer-ra e-e-qui-va-ler.

Por isso use-o:
"

a) Nos compostos cujo conjunto
constitui uma 'unidade semântica: arco
-íris. pé-de-meia, pára-choque;

b) Nas formas verbais com pro-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� :.",• ..,:��••
*
••
*
••

", *
••
*
••:.+�� '!.••.:;.,:; ••.:.�••.: ••••..:_:.,:;,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�::.;.
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CAIXA POSTAL, 19

gado bovino na estação
ferroviaria local, queria
mos chamar a atenção
da policia, pois que, são
feitas pelamanhã hora,em
que as creançasvão para
as �scolas e correm

elas graves perigos.
Era preciso um enten-.

dimento para que a des

carga e toque da tropa
pelas ruas, fosse feita

I
em outra hora.

Locais o ao chão. Mas o Mano- Cuidado com os malandros.A
el, que mesmo sendo delegacia de policia re

Ingralo. O sr. Conrado velho não é sopa, levan- cebeu comunicação de
Hass vindo com um �ca- tou-se de um pulo e deu

que estão em
_

circulação
mihão de Joinville. 'en_ uma �nxadada na cabeça diversas notas adultera

melancia e romar aguerdente, foi tomar controu na estrada' um do animal, tocando ent�o das de 10 para 100 cru

banho, falecendo em virtude de um a- preto que lhe pediu uma a este
.

a vêz de cair - zeiros e de 50 para 500.

taque. passagem até Rio Testo. Com mal� �mas p�nca- Qualqner nota nessas

-x- Condoido pelo estado das o _bOl fICOU estlra�o condições deverá ser

Depois da Rumani a, Hungria, de miseria do infeliz le- n� chao e o
_

operano apreendida e seu pessa

Bulgaria e Albanla, chegou a vez da vou-o a seu lado. Em f?l para o hospitel, on�e dor apresentado a dele-,
Checoslovaquia cair nas garras dos Jaraguâ, o motorista foi fIC�:>U em observação I gacia. '

comunistas.
- a uma casa comercial pois _

quexava-se de do- -Na noite de t: dp
O presidente Benes foi obrigado tratar de um negocio e, res Internas. .

corrente, ladrões pene-

a renunciar, tendo começado o expur- ao voltar ao seu veiculo Sobre a descarga de
traram no Bar 'Rodovia-

go geral na administração, deu pela falta do seu rio, onde depois de ar-

passageiro e tambem do rombar um móvel rouba-
seu revolver, que deixa- rom cerca de Cr$ 250,00.
ra no caminhão. -A delegaçia de po-
A policia tomou co- Na hera do licia avisa que deu seve-

nhecimento do caso. aperitivo. tome ras ordens ao destaca-

O boi fugiu. Dia 1°. ao
Um Calice

mento policial paramul-
descaregarem uma tropa tar teda e qualquer pes-
de gado vinda de Gaiaz, de soa que for apanhada
uru dos boís fugiu e poz transitando de bicicleta
em polvorosa a cidade. DllTER AGUIA pelas calçadas (passe-
Perto da Rua Angelo ies) da cidade.

Piazera, (, animal eníu- Puro
recido investiu contra o

operario da prefeitura,
Manoel Felipe, jogando-
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ANO XXVIII - JARAGUA DO SUL- 5a. Feira, 4 de Março de 1948 Sta. Catarina - N.1.477

NOTAS" NOTICIAS
Na Força Pollelei do Estado [o

ram promovidos por merecimento, á

major o capitão João Eloi Mendes,
á capitão o Tenente Rui ôtokler de
Souza, á 1's Tenentes os 2°8 Aderbai
Aleentere e Gilberto Silva.

Por sntlguldede, éÍ capitão o i:
Tenente Leônidas Cabral Herbster e a

t· Tenente o 2',Teseu Domingos Mu
niz.

-x-

O ministro da Viação mandou
baixar em diligen cia o prccesso refe
rente ao aumento de tarifas na Rede' A [unta Parlamentar da Aronautica,
de Viação Parana-Sta. Catarina.

I
dos Estad.os Unidos, em seu relatorio

- x- ao Parlamento, declarou que a guerra é

Está terminada a greve da Esrra- eminente e os americanos devem estar

da de Ferro Leopoldina, tendo o ln-} preparados pera ela.

qàerlto em andamento, apurado a agi- -x-

ração comunista. Depois do grande desastre de avia
Cerca de 60 estrangeiros serão ção com um avião da' Fab, no interior

expulsos como egiradores. do Pará, onde perderam a vida 16
-x- brasileiros, outro aparelho caiu ôn-

Anuncia-se que o Cardeal D. Leme, tem em Londres, morrendo todos os

virá ao Paraná no dia 11 de abril, passageiros em numero de 19.
afim de presidir o Congresso Euca- - x -

ristico. Todos os partidos de Belo HoM-
���.������������__

����������������

-x- zonle assinaram um manifesto convo-

O Cabido Metropolitano conferiu cando o povo para na praça publica RIO� (A N) - Exibindo amos- serão cobradas de acôrdo com as eS�

ao sr. Otavio Mangabeira, governador se manifestar contra a alta do preço tras do produto, um negociante local pecificações baixadas pelo decreto ß.

da Bahia, o titulo de cônego" hono- de custo dll vioa e as explorações dos informou á reportagem que exportado- 7.785, de 3-9-1941, e na conformidade

ris causa. tubarões do comercio. res argentinos tentaram invadir, nova- do art. 50 do decreto-lei n. 354, de

-X- -x- mente, o mercado brasileiro com a fa- 15 de ma;ço de 19l>8, obedecendo á

O snr. joão Colin, prefeito de A Associação dos Comerciarios mosa «manteguila», há tempo lançada seguinte tabela por dez (tO) quilos:

joinville, apresentou aCamara Munici- do Rio aprovou a tabela que aumenta entre nós como manteiga, e que não FARINHA DE ,MANDIOCA
paI um -relatorio das condições em que os vencimentos dos empregados entre passava' de margarina de inferior qua· I _ Classificação Cr$ 0,03
recebeu (] Prefeitura. 500 a 800 cruzeiros.

.

lidade_ II __ Reclassificação CrI 0,03
Para pagamento de uma divida de -X-.. -x- III _ Arbitragem Cr$ 0,0l>

Cr$ 1.062.000,00, havia em càixa ape- RIO, (A. N.) - ConSiderando I' De acôrdo com recente numero da "Art. 28 - As despezas relativas

nas Cr$1.117,70. , in�o�stitucion�1 a cobrança da t��a revista norte-americad «Oil Forum», de á classificação dos produtos amiláce-

Dos 10 veiculos automotores exis- ,adicionaI do Imposto de renda, o JUIZ 1947 a produção mundial de petroleo I os
serão cobradas de acordo com as

tentes, apenas dois estavam em con- da 2a. Vara da Fazendo P. acaba de nos sete primeiros meses do corrente especificações aprovadas pelo decreto

dições de receber consertos, pois os conceder um mandato de segurança ao ano, acus�u um aumento de 8,1%, com n. 12.278, _e na conformidade do art.50•

demais eram ferro velho, embora a sr. Carlos M. Campo�, contra o ato relação á produção em 1946. do decreto-lei n. 334, de 15 de março

folha de pagamento dos motoristas do �eleg�do daquele Imposto que de- A produção média diária aumen- de 1938, obedecendo a seguinte tabe

fosse alem de 160 mil cruzeiros anuais. t�rl!lmou a s�a cob�ança. Na sua de- tou de 7.380.300 barricas em 1946 pa- la, por dez (10) quilos:
-x- CI.S�O. o maglstr�do esclarece q�e a Ie· ra 7.976.700, barricas em 1947, embora

-

T

Viajou para Curitiba, o snr. Leo- gltlmldade do tributo se caratenza pe- no mes de julho do corrente ano essa AMlDO� �U _

FECU ......AS

berto Leal, secretario da Viação, que la sua inclusão no orçamento, ou a média tenha baixado para 5.900 barricas.
I - Classlflc.a�ao _

Cr$ 0,06

foi ajustar os termos do memorial a sua criação em lei_ II Reclasslflcaçao Cr$ 0,06

ser enviado ao Presidente Dutra, para Mas isso não acohtecill, porque
--x- III - Arbitragem Cr$ 0,08

a encampação da R. V. P.S.C. pelos �s a�icionais em. questão não foram O sr. Secretario da Agricnltnra TAPIOCA
Estados do Paraná e Santa Catarina. mclulda� na Lei .de Orçamento �e 'baixou a ,seguinte portaria:' I _ Classificação

-

-x- 1�46, c�lando t�l. trIbuno para 1947. � Ärt. l'-Os artigos 27 e 28 do Re-
II _ Reclassificação

'Foi nomeado vice-consul da Italia VISt� .dISSO, ? j�IZ decret.ou que �. Lei guIamento aprovado pelo decreto n.
III _ Arbitragem

em Santa Catarina, o snl": Dr. Dömeni- 31 e mconstltuclOnal, pOlS contrarIa os 312, de julho de j946, passam a ter a
.

co Nata. artigos 73, paragráfo primeiro e para-' seguinte redação: . �AS�A
-x....... gráfo 43 da Carta Mdgna. Dai a i1e- "Art 27-As taxas de classificação I - Cla�slfl�a.çao _

. I::m jOinvillt, o marítimo Manoel galidade da Diretoria Regional do Im- que incidem sôbre a farinha de man- II - Reclasslflcaçao

Eliteu Vieira, depois de comer uma posto de Renda contra o impetrante. dioéa e demais produtos derivados, JII '7" Arbitragem

-x-

Gaitas -Bobner Madi n

Germoni. acaba de rece-.

ber a Casa Real.

Cr$ 0,08
Cr$ 0,08
Cr$ 0,08

Cr$ 0,05
Cr$ 0,00
Cr$ 0,86

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 5a. Feira, DIA 4-5-48 - Pag.2

rr�f�����E�����srrL�������!�. �ul E�.n��frll�eA�!�ann��� �e
l fßBHlêß Ôf ·M'��F�;�mißi

8-Julio Hàss,-bras. transf. imp. terreno doado':' O Doutor !uy Pereira Oliveira, Juiz de Di-!l G'uilhel1ne' •• G. -)Gàê4ke & Fiihos
a Arnoldo Germano IulloHass. Idem. reite da Comarca de Jaraguá ,do Sul, Estado de I '"

f
- "",>",;' �,' i

9-Julio Hess-bras. 'transf! irnp, terreno doado Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, ETC: ,

r

Rua Marechal Dú:idoro Fundos
a Guilherme Hass, com a area de 1,25.000 mts2. I:? i- Faz -Saber aos que o presente edital, com o Entrada ao 'lado do Foto Atelier Hans Loss
tuado ai estrada Isabél. Idem." prazo de trinta dias virem OU dele conhecimento

10-Roberto f'tllwoch-bres. transf, imp.' 'terreno tiverem;' que' poro Doutor' Proflotor Público da co-
r

Dormitórios modernos e simples
com CI area de 75.500 rntsê, situado a estrada Cerni- marca, mê foi dirigida e s�gu.inte DENUNCIA: -Ex- Jogos paril})ala
nho Morro' (Corup�)' Idem. mo: Snr. Dr. J'tiiz 'de Direito da Comarca. O Re- Jogos pera -cöslnha

presentante do Ministério "Público, .abaíxo assina-
• Guarda roupas colonial

.

21/1/48. do, no uso de suas atribuições, vem, com funda- 'Guarda roupas pare casal e solrelros
11-João ßocker-bres. transf. imp de uma bi- mente ncinquerito pblicial anexo, perante V. Ex- I Guarda comida e guarde louçascíclete adquirida de- Rudolfo Oesterch; Come, requer. cia., -oferecer denuncia centre- JORGER SALVA -

Bufes e pentiadeiras: 13-Arnoldo 'Leonardo Schrnirt-bras. transf. imp. DOR e AR�1ANDO ZANCHET, brasileiros, soltei- � Cadelrea-Nochea-Cemlsetroaterreno edqulridn de Dominio Dana Francisca, com tos, <na,iura,es do R'i'ci Grande d.,o S,ul, es.te mecân. i- _,
I

d 707 2 O 2 I h Camps-Tahoas de lavar roupaa aree e ,o mtsê, sito a estr. tapocuzin o. co e aquele serrador, o prrrneiro com vmte e cm-
.

.

Idem., ,
' ,

.
"

eo �25) é o segund� co� vinte (20) anos InJi't ·0, "e "O
..@:::::ft\ "O "Si ..-- .'at. ..

14-Germano Gascho-bres. transf. Irnp. terreno de Idade, pelo fato I delituoso que passa
... C $ G G ..,-fCC ;;

com a area de 15Q mts2. sito a estráda Itepocuzlnho a expôr:-"No dia 31 de outubro do ano proximo ] _

vendido a Bruno Maass. Idem.
.

passado, os acusados pelas, sete l�oras, no dis�rito 1 =111115-Artur Mathíes-bras. rrensf imp. tereno ado de Corupä, desta Comarca, ne loja de Henrique = 1=================11111-�uirido de Henrique Karsten. Idem. Funek, adquiriram uma mala' pelo preço de Cr$..
..... ..... . ...

'

:::-
, "16-Francisco Lehnert-bres; transf. imp. sobre 50,00, dando empagamento, ao comerciante, urna, (r'

..

···ii la' � t
,:..-. .. ...:�

Ufm carro de lavoura adquirido �e Antonio ,Tobias. nota de Cr$ 1.000,'OO.-Este após dar o trôco veri- B p ii onnn n .. ar,Q, on ,:i:'l.•:!:K ..:1.:1dem. .' ,.

ficou tratar-se 'de umacédula falsa a que recebe- ii.!! uUpU U O üll
. 17-Erwino Grürzrnacher-bres. baixa imp. de ra istó após examina:là 'détidamente.-Fez então �i ii .

.'

A::uma bicicleta vendido pera fora do mu�icipio. Idem. com que seu filho Manfredo avisasse imediatamen- iiO li PItOPRIETARIO .I�.� '.::.�18-Victor Baumenn-bras. trarisf, irnp de um te a autoridade policial. Os acusados que já ha- H !! Rua Marechal Deodoró, N. 158
carro de lavoura adquirido de Adolfo Bier. Idem. viam passado outra cédula adulterada ao comer- H i!

. ti S H
19-".Junlro Alberto :Meier-bras. transf. irnp. terre-, ciante Alvaro Bertoli, residente em Retorcida, fo- ii !! '�l

'

ii
no adq�irido de Gustayo. Marquardt. Idem.: ram presos ,pelo Sub-delegado di�trital de Corupâ, H S 11

...
:r

...
:i R

..
:i.i·.•..:i. 20-W. Weege & Cla. LIda. everbação de to- pouco antes de tomarem o "trem.-E como assim ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-

dos os impo�tos nos livros desta. rep&rt,rtã()/_ por- ter procêdendo tenham o.s "denunciados cometido o cri .. �� ii SITO DE LUBRIFICANTES,
..

11'"mudado. a <deu,omi,na,ÇãO"d,� firm� �paréi' "Industria e 'me prê"Ísto pelo a�tigo 289 ao,' CÓdi�O, .Pena!, oie- H:r �� COMBUSTIVEL"E ACES- .�.;:i .It, :!!.I.�ComercIo W. We,ge !S.A; tde:n. �, ,rece esta PromotOria a. presaZYfe",denUnCIa que es- II II

.

21-Marcelo' Menel--bras. transf. p. seu nom� pera �eja recebida e afinal jUlläda Jtr0vada, lilfim li . n SORIQS, LUBRt- ":!.'.!�. E' '.:�.· ..:1.',Imp. �e. um carro de lavoljlra adquirij10 de Fidele de que sejam os dt111Unciados puni.dos nas penas fi ' ii FICAÇÃc) �'tARG'J\ DR
VoItollm. Idem. ' ,I do artigo citado.- Requer sejam tomadas as dili HO 11 BATERIAS E CONCERTOS D"fi

::

N
!!

25- Erminio Moser,-bras. t�fe�ça'" par.� .estabe- g.ências necessárias. para a formação da culpa, a H
"

H ':':�...:�.:
..;::::�':':::::':.'....:..�.:i.;,lecer-se com, um açougu,e nl dlano e fabnca de CItação dos� denunCIados para SB verem processar::;; ... PNEUS.

banha a rua Presidente Epitacio Pessôa. Como re- e julgar o bem assim a intimação das testemunhafl ,.�;:::::::::::::�j-
quer. I abaixo arroladas para oportunamente dizerem so-

24- Oswaldo Merer�-bars. transf. imp. terreno bre a deuuncia, tudo sob as penas da lei,
vendido a Wa�ter Weller. Idem. Jaraguá do Sul. 26-1-48,(assinado)Priamo F�r- OOOOOOOOOOOOOOmDâOOmU�OOOOooooOO2�-:-Evansto Freiberg-bras. baixa imp. sobre reira do Amaral e Silva.-Prpmotor' Público;-ijQl im ' A ....�lf H'

i
<

"S h tt � 00uma biCicleta. Idem. .
,

.

das Testemu,nhas:-Henrique Funck. Alvaro João

a
UVl, erm. c u ze

0026-Äd,elaíde Klüppel-bras., licença para estdbe· ,Bertoli" Leopoldo Sachs, ·:aenrique da Cunha Frei- MARCENARIÁ EM GERAL

ilecer-se'c'Om sapataria. Idem.
"

ltas, Max Thiem� Junior, todos residentes em 00- ,� --

27-Rgidio Bussarello·bras. baixa imp, Engenho ru,pá, excepto Alvaro João Be I,(toli, morador em Oterece móveis "CIMO" de todos os tip05 da',,;
C�ntral de'Agu�rden�e. Id�IJl,

. .' ::aetorei.da"'.-E havendo si�o dfi�ng digo designa' 00 CIA. INDUSTRIAL DE Mp VEIS. ,"
'

: .

i

28-!\1anoel AdrIano-bras. bmxa Imp. sobre um do o dIa 16 de março. proxlmo vI?douro, �s 14 ho- 00 Mantem um estoque permant:nte ,de to'dGS (,s tIP(!)S

Icarro de ret� vendi�o para fora do municipio. Idem. ras par� !�er lugar o: lllterro��torlO �os reus e ten-
00 ,dt: MobiliaS, cspecialme,nte para esc!'itorio. �

30-Pelmo Chlodmi-bras. licença para estabe-' do o OfICIal da Jlls.tlYa certifICado nao hav!3r ew
� INSTALAÇÖES COMPLETAS 'DE.' f

Iecer-se com ferraria a estrada Jaraguá neste muni- contrado os ,denuncIl,l.dos.nesta .comarca e estar.em � D
-

. ,1
S I cl í' t

(,

cipio. Ufern. em lugar incerto e não sabido, por isso mandei �, Or?llt�nos'M a a� e t,an ar

t
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" �
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I h
. � Copas Escntvrt:Js oveis rus ICDS e ou ros.

Iu3-Sellp!ro NI�olodelH-brasó"lk.ença< construir pas,sar o pre'sI'Hlte edItal, pelo qua c amo e cIto 00 ' \'.", -,' <

C4!sa de madeita em sua propriedaê1e, para' moradia aos ditos Jorge Salvador e Armando Sanchet, pa-

.�
MOVEIS AVULSOS COMO: -"

-

propria, Idem. 1'a comt>árecerem neste Juizo, na sala das audien-
, Cadeiras, 0054-Vitor Bernardo Emmendoerfer-bras. licença bias, no dia e hora supra" referidos, afim.. de serem

.

I Poltronas fixas e giratori.as "

'

;construir. meio-fio e calçamento em frente o predio interJ:ogados, .s�b pel;a .de revelia.-E para -que 00 Mesi!nhas' de! c,entno e para radiO
.

oode reside a rua Mal. Deodoro da' 'Fonseca,' nesta chegue a notICia a publIco, ae passou o presente e- 00 E entre mUItos outros. a .

cidade. Idem:
,

,

'

ditaI que Mrá afixado no lugar de. cos,tume, ás, m3 ' CaiJ.{a Registrado�<J. ma�c� "�ECORD_" 00
37��mandus Colin-bras. licença construir uma portas do Forum. e publicad? pela Imprensa local.. 00

" Af�mada pela ,sua eÍlcI�nCJa, �ub�tItu 00
casa de tijolos em sI propriedade sito nos fundos Dado e passado nesta C1daße de ?aragua d? � iOdo as Caixas RegIstradoras �e 00da rua Abdon Batistá. Id�m. Sul, aos treze dias do mez de fevereIro de mIl � elevado custo.-·------ ,; �

58-Karl Hçnzle alemão, licença constuir muw novecentos e quarenta e oito.-Eu Ney Franco, es- � < Toda a Mer.�adoria á pronta Entrega �

no alinhamento da, cerca existente, medianre assina- crivã?, ? subscr�vi.--(a) Ary Pe:e�ra Oliveira',-J,uiz 00 RUA RIO BRACO, 961 - TELEFONE, 75.. ,��
tura do termo de compromisso. Idem.

. d� DIreIto.-:-Ésta conforme, o oflg�r:al, do qpe d,O:U·r 00 Jaraguó do Sul, Sta. 'Catanha�.
59-Alfredo Chulze-bras. iransf. 'Imp. de três fe.-Jaragua do Sul, 13 de feye:eIrq de 1948.' O OOOO��OOOOOO�UOO�OOOOOOOO�OOcarros de mola de um animal adquirido de Bauer&, Escr'lVao: NEY FRANCO � ,. '

SchuItze. Idem. '
. .

40-Walter WelIer-bras. t_ransf. imp, de um au-
tomovel adquirido de Frederico Barg e Filhos. Idem.1 '

41-Edmundo Fiedler, bras. transf. imp. de uma Nova Constituição do
bicicleta adquirido de Lothar Sonennhohl. Idem. Estado, Lei' do Imposto

42-Alfredo Horst-bras. baixa imp. sobre nm So?re a R�nda.
carro de lavoura vendido para fora do municipio. SOCiedade Graflca AVENIDA Lida.
letern. Jaraguá do Sul, A. O. Vargas,350

'44-José Panstein-bras. transt. imp. de uma bi-
"

ciclet� adquirido ,de Eqgar Bar.g. leiern. "'. .

45 - Bertold :panstein-bri:ls. transf. imp. terreno
adquiriqo de Leopoldo Pânsfein-bras, transf. imp, ter
reno adquirido de Leopoldo Pansteil1. Idem.

FARMACIA NOVA

:::::::::::::::::::::::::::::::'�::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Cure seus males e poupe sel{
bom dinheiro comprando na'Dp. LUIZ DE SOUZA

ADVOGADO
Escritorio:' Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34' de J;lDBERT8 M, HORSl'

éesidencia: Ben]'amim Constant, 136 - Tel. 12 a que dispõe de maio,r sortimen-,
�\ to na praça e oferece seus arti-

:::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: gos á preços vantajosos .. '

-I Rua Mal. D�odoro, 30 - Jaragua
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Secretaria da' Prefeitura Municipal de Jaraguã

do Sul, 28 de JaneIro de 1948

Feridas
Eczemas

•• Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas,

-

Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas

JOSÉ PEREÍRA LIMA
Secrétário Municipal'

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

Empregado com êxito nas:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Pag 3êe. Feira, DIA 4-3-48 -

Levo ao conhecimento de todos que tr.ansferi

minha loja, (CASA TOBIAS), da Rua Preso Epitacio
Pessoa 652, para a Rua Marechal Deodoro da Fon

_..-----------; seca 368, onde, espero merecer a mesma atenção

AVÓ! MÃE! fiLHA! que me fora dispensada no anrlgo endereço.

TODAS DEVEM USAR

Rt�ln� �mlil J;)P. R�n:�� c�altep li
Irene PeJri Oticial do I H CIRURGiA GERAL E ESPECIALIZADA ;

..l.
Registro Civil do l° Distrito !! Com cursos de ap�rfeiçoame�to no

_
. :�

d C J 'd SI:: RIO de Janeiro - Sao Paulo e Buenos Aires. ii
a omarca aragua ou, ii C.

. ii

Estado de Santa Catarina ii Doenças de Senhoras - Partos -

.

Ilníca g

Brasil. ii Geral de Adultos e Crianças. ii
Faz saber que comparece. �; Consultório e Residencía: -ao lado da Prefeitura Municipal. H

-
,

ibi d
.

:: TELEfONE N. 3 ::

Sul, Rua Cei. Eml'll'o Jeurdaa n. 62
ram no cartono .ex! In o o� ii· Jaraguä do Sul - Sta. Catarina ii
documentos exigidos pela lei :: ii

�-� afim de se habilitarem para
........

Prefeitura Municipal de Jaraguá �o Sul

EDITAL : Boss Ltda. ::

·

·
· -
.......................................

De ordem do sr. Prefeito Municipal faço publico que até
o dia 31 de Março do corrente ano, todos os proprietarios ou

ocupantes de terrenos são obrigados, de acordo com a Lei n. 53
de 24 de junho de 1937 a:

i0_Roçar as testadas das vias públicas municipais na dis
tância minima de 15 metros em ambos os lados, não sendo

permitida capoeira em altura superior a 1,50 metros.

2°-Limpar e éarpir as valetas, drenos, sargetas, corregos
e ribeirões afim de darem escoamento ás aguas.

3°-Derrubar·· as arvores frutíferas, uma vez que prejudi
quem a projeção do sol nas estradas.

4°-Podar as cercas vivas em uma altura maxima de 1,50
metros.

50-Lançar no mesmo dia, os detritos e vejetaes da limpeza,
para dentro dos terrenos numa distância nunca inferior a 2 me

tros.:
A metragem fixa será de 600 metros, por lote sendo que

a Prefeitura subvencionará por metro exedente com 20 reis,

quando de um ládo e 40 reis quando em ambos os lados.
Os infratores das disposições acima, serão multados na im

portância de Cr$ 30,00 a 50,00 e duplicadas em cada reincidencia,
alem da indenização de que trata o art. 5 da supra referida Lei.

Iaraguá do Sul, 1 de Março de 1948

Verdi F. Lenzi, Fiscal-Geral

Atenção --..- Aten�ão

�Liquid8ÇãoTofal
, ,

POP motivo já conbeeido a

[n�n [RI[O BRUfißi
está fazendo a liquida9ão :fi-

nal com grilnd�l dl!ll!Onlol:
tudo pelo custo; ilProDl!ill!m

�
.

Bl!bidül?

flUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS

IimDrega-n com vantagem para
tombatsr a. Irr.,ularidades das

funções periódicas das lenh'Oras

É Calmante e regulador dessas
funções

FLUXO·SEDATINA
pela ILta comprovada e'lcácia '.
multo receitada. Oeve .er u!lada

com confiança

FlUXO-SEDATINA

Especial de luxo, con

verslvel.. Radio, etc. pneus
e maquina a toda prova;
vende-se em coudlções.En
trade Cr$ 10.000,OO,restante
a combinar. Tratar com

o snr. Vitor Raduenz (ou
com o. Delfino no BAR
CATARINENSE)..

casar-se:

Edital N' 2352, de 28-2-48.
�����-��������__������_�������. Leopoldo Alf�do Engel

hardt e Hilda Behn ke

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente em Corupá, filho
de Carlos Engelhardt e

I de Martha Linke Engel-
hardt. '

I Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente 'neste distrito,
em Itapocuslnho, filha de
Alberto Behnke de Alma
Schütze Behnke.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar Q presente edital que

.

será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dut ante 15 dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legals
IRENE PEDRI,otiCial

ft --------------..--�1aA

BAHCO INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DES. CATADINA S/A.
,;

Fundado em 23 de fevereiro de 11:135
---._-�-.. CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00
DEPENDENCIAS EM:' I

RESERVAS CR$ 4.000.000:00

rir:�:enn;�á AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 ii
�:��1��as End. Telegrafico "INCa" l.i.;Concordia Caixa Postal, 10-Telefone, 73

ii
Cresciuma ' MATRIZ: I TA JAí!!
Curitiba Faz todas as 1)peracões bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. ii
Curitibanos emprestlmos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. ii
Florianopolis passes. etc•• aceitando documentos e valores em custodia. mediante ii'

Gaspar
taxas modicas ii

Ibirarna l:'.bona em C /Correntes os seguintes ju�os:- H
��:;���nga Disposição, sern aviso, com, retiradas livres· li
jaraguá do Sui pare qualquer Importancia 2°/9 H
joaçaba Com viso de 30 dlas e retiradas livres i1
joinville

.

de e-s 1.000,00 3°io ii
t:��:a Deposltos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M ii
Mafra' dep. iniciais a, partir de Cr$ 20,00 ii
Orleans

.

e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% H
Piratuba Com AVIso de 100 dlas 5% ii
Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5% !i
�i� �������o Com Aviso de 120 dias 5 1/2% H
Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% II
S. francisco do Sul Os luros são pagos ou capitalizados semestralmente ii

+TS·!u�/b!ac:ra;ouim �Po:t:����!!o�a�n�ase da prosperidade 1:.:.1:Banco InJustria e Comercio Je Santa Catarina SIA.

�f3d�r�nga HORRIO: Das 9,39 ás 11.30 t das 14 ás 15 horas ii

a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:;::�:����;::���:::::�;.:�:�.:��::��::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::b

NEME ANTONIO TOBIAS
.

��·�II[;{W7Jl�rJ
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo 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

remedios

Compre hoje mesmo. uma LOMBRIGUEIRA

,

MINANCORA para o seu tilhinbo.
E um produto dos Laboratórios MinancoJa

- ]OINVILLE

H CLINICA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, H
!! moderna e primorosamente instalada do . n
�j DR. SADALLA AMIN I!
!! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ H
ii «Rua Abdon Balista - defronte "A Noticia"» H
lO.

..

ii HORARIO: 10-12 e,4-6 da-tarde - Hora marcada: 2�4 ii

�� - .Joinville - ii

�linica �e OI�os.
_ OH!i�;G, nariz, fiarlßRla

Dr. ArDlIßIO Tavalrres
ofessor Catedratico de Biofogia do lostitlulo de Educação de Florianópolis
Ex.Chefe cios serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

• Hospital de Caridade de Florianópolis,
.

Assistente do professor David Sansan, no Rio de J.aneiro.

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

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de janeiro

BL U MENAUSTA. CATARINA

I
,

,

','

.

COllRI CISPI.

08101 DOS Cl·
'

BUIS ( DfllAlS

AftCCnU DO

tDnKO CURUDD.
:.r,o'ill1 (:-ch Im tAo R

POR 'EXCU(NCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i! Correio �o Povo ii
II Rua MI. Deodoro N. 136 ii

II T���::��:':::��911
O S V E R M E S Figurinos Novos ii e-s 35,00 ii

.,

Ultimos modelos !I DIR. RESPONSAVEL n
ii�:;��u�e: c;:;:!��al�r�� .

Na Socied. Grafica Avenida Llda'lll:::,,::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::JJ
Ainda agora, os jor-

. nais relatam que a na- As Armastureza está acabando
com os gafanhotos em

Montese. Joaçaba e toda aquela
E

zona.'
Domingo ultimo, as 9 instalada. Aprovada a pro- PoP· ultimo usou da pa- Os acridios são ataca-

horas, reuniram-se num posta foram eleitos, pera lavra o sr. Artur Müller, dos por vermes, que os

dos salões do Clube Bae- constiruirem essa diretoria que agradeceu a deferen- matam aos milhões.
pendi, diversos elementos provlsorla, os snrs. Harol- cia do convite pára aque- Ontem, encontrei o

da Feb, afim de fundarem do Schneider como pre- Ia reunião, fazendo votos meu amigoW.W., que por
,'a seção municipal da As- sidente; Jorge Ersching, pera que a Associação conta propria mandou

soclação dos Ex-comba- vice-presidente; Walter continuasse na sua carn- reparar a estrada da cí
tentes do Brasil, tendo Carlos :Hertel, tesoureiro penha civica, exaltando a dade ao Rio Cerro, onde
também comparecido, por e Guilherme Humberto grendesa da luta na Irelta encalhavam dezenas de
convite especial, o depu- Ernrnendoerfer para secre- e que a juventude de ago- caminhões diariamente.
tado Artur Müller. rarlo. Pedindo a palavra ra e do. futuro, sempre ti. Felicitei: o 'por aquele
Para presidir a reunião o sr. Jorge Ersching, pro- vesse em sua lembrança g.esto patríotíco e de ca

foi aclamado o sr. ser pos que fossem nornea- a bravura e heroismo dos rId�de para com ?S mo

gento Haroldo Schneider, dos delegados da Associa- que lutaram longe da pa-
torístas e ele, meio es

que convidou ao sr, [Guí ção pare Corupá e Ne- tria pela SUéJ' integridade _.perançoso, mostr?�-me o

Iherme Humberto Ernmen- reu Ramos, sendo a pro-I e honra. Disse ainda que, Jornal com a notícía dos
doerfer pera secretariar. os posta aprovada e designa- não tinha duvidas em re- ve�mes.mata:gafanhotos,. serviços. dos os snrs. Bruno Schei- presentar o pensamento e perguntou: será q�e
O presidente explicou bel e Venicio Carlini, os do Ciube Baependi, pondo aqui pelo Jaraguá, nao

então os fins da reunião, I quais
tambem serão con- a disposição da nove aparecerá um verme ta

que outra não éra, que siderados membros do agrimiação a sua sede, pa-buracos?!
unir em torno de uma a- diretorio. pera que ali pudesse ela
gtemiação locai todos a- Com a palavra O' SI'. funcionar ..
queles que alem-mar luta- Esrefano Meier, propos Estiveram presentes os
ram em defesa da Pátria. que a instalação solene da seguintes pracinhas: Ha-
Com a palavra o ear- Associação tivesse lugar roIdo Schneider. Bruno

genro expedicionario Bru- no dia 14 de Abril, data ôcheíbel, Guilherme Hum- BITTER AGUIA r

no Scheibe!, representante da Batalha de Montese, berro Emmendoerfer, lor- é o grãnde estomacalde Corupa, propos que precedida essa instalacão ge Erschlug, Walter Car-
ross� designada uma di- de uma festa civica e ho- os Hertel. Esrelano Meier, da época.
retorla provisoria para menagem aos pracinhas Angelo Vicenzi, Venicio
tratar da orgenlseção dos de Ieragué que em Pistola Carlini, José Ribeiro, Hel-

---

estatutos e representar q tem deposírados os seus muth Utpadel, Amendus L"-"CA ISassociação ernquanto 'não corpos, dados em defeza Colin, (Harry Blosfeldt e \,._;
fosse ela definitivamente da civilização e liberdade Germano Karger.

do mundo.

Fundado em 1919 TELEFONE N. 39CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI

ANA XXVIII - JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA - N°. 1.477õa, Feira, 4 de Março de 1948

A550aIAGdO' DOS
fiX-.aOmBATEnTE5

dos Estrangeiros
Apreendidas durante o estado de guerra, pode

rão ser requeridas á Delegacia de O. Politica, pare
devolução.

Fundada em Jaraguá a agremiação dos pracínhas.
Instalação solene na data da Batalha de

Edital Protestode
Faço público que ache-se em meu cartório pa

ra ser protestada por falta de pagamento na data do
vencimento, uma Nota Promissória no valor de Cr$.
5.000,00 (cinco mil cruzelros) em que é devedor E
rich Bosse e credor Willy Germano Gessner, e co
rno o. devedor reside fóra desta Comarca, pelo pre
sente o intimo para no prazo legal efetuar o paga
menlo, ficando notificado do protesto si não o fizer.

Iareguã do' Sul, 27 de Fevereiro de 1948'
MARIO TAVARES DA CUNHA MÉLLO.

Tabelião.

TERRAS EM CUBATAO - JOINVILLE
28 Morgos

. Vende se ou' troca-se, por terreno em Jara-
guá do Sul. •

Aceita-se tambem outras propostas.
Para melhores detalhes é favor dirigir-se aos

Snrs. Osny M. Ayroso-Jaraguá 99 ou Luiz G.
Ayroso Sobro.+Itapocúzínho

BREDERODES

�tRHENTo
�t\1EIROS

{�Inimsarios'
- Dia 1° fez anos :«

---------------------------------- sr. Vitor Bernardes Em-
mendoerfer, comerciante
nesta praça.
- Dia 2, o sr. João

Giroala.
Dia 6 assinala o nata

licio da menina Odete
Samos.

- Ontem os snrs, Re I
ginaldo Kretscbmann, IDomingo, as 9 horas, O praso pera inscrição lIa, Constantino Rubini, Ernesto Silva e dona

em disputa dos premios pera esse torneio termina- Marcelo Demarchi, Vlrgl- Maria Vailati.lnstlruídos pelas firmas rá sabado, ao meio dia. Iio Rubini, Alvaro Piaze- Na mesma data aindaMax Wilhelm, Seme Mar- Inscreveram-se maís os ra, Horacio Rubini e Bíl- aniversariou-se a exma.
lar, Bebidas Boss e este segulutes jogadores:: vío Bortoliui. senhora Clara Albus, di-jornal, terão lugar os pri- Rio Cerro: Vitorino' Ce- Retorcída: Otaviano gna esposa do sr. Josémelros jogos do gigantes.. rutri, João José Bertoli, Tlssl, Augusto ôertí, Fri- Albus, proprietario da
co torneio de i'·bocce". Leopoldo Klotz, Guirher- dolino Becker, Antero "Casa Rea!", acredita do

lO) � A � Ir �o
o

Os dois jogos serão me Giese, Ervino Bloe- Dias, Marcelo Dias, Alfre- estabelecimento comer- p. P({)f illlW p trl\ nrnct]efetuados na cancha da dotn, Joaquim Catarina, do Benkendorff, Alvaro
.

� \�� o �o � ,\UI .

\\f <O.l
Rua Rio Branco, nesta Beno Raduenz e Carlos Bertoli e Jacó Becker. cial nesta praça.

I V Icidade, entre as equipes Gielow. Rib. Grande: Alidio FIo-
- Hoje transcorre a Edital de Em, acação de eicu os

de Retorcida X Barra Rio Estrada Itapocú: Augus- rlani, Pedro Garcia, AI- data naialicia do sr. Car
Cerro e Cidade x Rio to Pereira, José Gregorio, berto Fontana e Otavio los Rutzen, vereador á
Molha. Sebastião Pereira, Letore Dana.

.

Camara Municipal, da
Logo em seguida serão Lombardi, Manoel Luiz Estrada Nova Ervino qual é vice-presidente e

feitos os sorteios dos de· da Silva, Rodolfo Pereira, Menegoto, Francisco Fodi, comerciante em Corupá.
mais jogos, entre os qua- Henrique Pereira e Artur João Matlíias Werbinen, O Clube Atletico Baepen.
dros de Itapocusinho, Zimmermann. Hilario Picoli, Alfredo di,que sucedeu a Socieda
Francisco de Paula, san-j Barra Rio Cerro: Luiz Funke, João Sanganski, de de Atiradores Jara
to Antonio, Itapocú, Riô Bortolini,. Francisco Giro- Tarcisio Mota e Erminio guá, comemora sabado
Cerrö e Ribeirão Grande. Moser. o seu 42° aniversario de

·fundação, pelo que para
--------------------------------- aquela noite e no dia
PI------------------..... I�__....._..._... seguinte organisou um

O W Id
·

.

M �
� N- f d

.

d' � grande festival.

r.
.

a emlrO, azurec en � _ao so ra e
-

In Iges·
� .'

Haverá tiro ao alvo,
� toes, use. Jogo de bolão tudo em

e.IA BI SaUBI. ����� �rgs�Ja de valiosos pre-

Rua Mal. ,Floriano n. 152 - JARAGUA
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curias e Ultra-curtas
Indutotermia - 8isturi-eletrico - Electro-cauterização

I-Raios Inira-vermelhos e azuis.
----------------------�

ESPORTES
TORNEIO DE "SOGCE"

............-,-, -vrrr.-

-rr-.-, : ..::..:::::.'::.__ ..

••••�._ ••••• ---- --- •• _ o .... .��.:..:.:� ;_.:;�;:: ;:;;.:: __ : ;.:_:;; •• _: :.

Faço saber a quem in- Nos dias 12 e 15 de
teressar, que esta delega· Março serão emplacadas
cia està procedenão ao ná vila de Corupá, as bi
emplacamento dos veícu- cicletas daquele distrito.1
los automotore3 e bicicle- Todo veiculo que a par
tas, devendo os. proprie- lir do dia 25 de março, for
tarios, pard esse fim apre- encontrado em trânsito
sentar alem do certificado sem a nova placa, será
de propriedade, a prova apreendido e seu proprie
do pagamento do; imposto

I
tario multado na forma

de licença municipal e de regulamentar.
quitação com o I.A.P.E.T.C.

DI' A '1' d�enhum veiculo flerá e ��acla UXI la� e

emplacado sem a respeti- POhClli de Jaragua do
va vistoria, exigindo-se os Sul, 16 de Fevereiro
requisitos constantes do de 1948.

Regula�ento �o Transito, JOÄO SOUZAdos quais os Interessados
poderão tomar conheci
mento no cartorio da de
egacia.

-

Comissario de Policia,
padrão G, resp. pelo exp.
de delegacia.

FRACOS E ANtMICOS I

Tomem:
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I.pregado eDIl IIÜI JUS:

rosse.
Resfriado•
Bronquitet
E.crofulo••
Convllescençll$

VINHO CREOSOTADO
t UM GERADOR DE SAÚDE.

����

!
Façaboa digestão usari- �
do, antes das refeições, �
usando calic de � ----------------------Bitter Aguia Puro �

.....--------------
__....._____.._____. Dr. Arquimedes Dantas

\,

A•••GA.e
féORREIO DO POV�AVISAMOS aos nossos .presados leitores que'tlamos procedendo a cobrança das assinalu•.

ras para. o corrente ano.
.

�

•

Sementas Novas, inporta
ção Americana, tem a

venda na Casa Real. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 543

CI
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


