
Seß orlto nze Mey
Faz anos amanha a

senhoríta IIze Mey, fino
ornamento dá nossa me

lhor sociedade, e filha di
léta Jo respeitavel casal
Léo e frida Mey .

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

ANO XXIX - JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 12 de Setembro de 1948
O menino Altan Batalha
filho do Dr. Alvaro Ba
talha.
Altan sofreu ferimentos

- Sta. Oatarina - N. 1.507

o Levantamento do Comércio Interior EM PISTO IA Jornolisto Ralisto Pereiru
Transcorreu dia 3 o a

niversario natalicio do sr.

Batista Pereira, ilustre Jor
nalista parriclo que, ne

Capital do Estado, honra
a Associação Catarinense
de Imprensa da qual é
Presidente.
Dirigindo a Imprensa

Oficial do Estado, dêsde
sua fundação, vem, erra

vés o ternpo, demonstran
do apreclavel capacidade
edmlnlstr atlva aliás lógo
reconhecida por quantos
com êle privam.
Onde quer que se apre

sente a emprestar a sua

colaboração honésta e de
sínrereesede é lógo cha-
mado pare a primeira fi-

lIa para os postos de des

Casamento exquisito taque e de responsabthda
____

de, assim foi na A. C. I.
e assim fatalmente seria
na Câmara municipal de
florianopolis onde vem.

na Presidencia, desenvol
vendo atuação de verda
deiro magistrado.
"Correio do Povo" sa

úda tão digno patricio e

apresenta cumprimentos
pela sua data natalicia.

Tema pera um lindo ar

gumento cinema tográfico:
Lord Derby, o homem
mals rico da Inglaterra,
casa-se na abadia de West

minster, com Elizabeth fit
te Ledes, que não tem um

centavo.
'

Lord Derby, de trinta

anos, ao enamorar-se de
Elizabeth, deu vida a um Prefeito Wal�emar firu��H
verdadeiro argumento de
Hollywood faz anos hoje o Sr.

A jovem, até conhecer Walderner Grubbe, Prefel

seu atual esposo, teve a to municipal.
sorte sempre contrária e I S. s. certamente terá 0-

se viu obrigada a deren- portunidade, hoje, de se

der-se da miséria. vêr alvo das muitas ma

Mas agora casou-se na nifestações de aprêço que

Abadia de Westminster, lhe serão tributadas por

onde contrairam nupclas seus inúmeros amigos e

a princesa Elizabeth e o admiradores.

duque fhilippe, e seu es- 'Correio do Povo", ao

poso fez vir de Paris um ensõio da data, apresenta

grande cabeleireiro pera cumprimentos ao distinto

que penteasse Ellzebeth. ariiversariante.

o lavrador Carlos Ktm- alta autoridade munící

bunde, residente em Co- pal já referida, regres

rupá, por seu procu- sou a Corupá onde lhe

rador bastante, apre- foi dada a importancia
sentou ao Exmo. Sr. Dr. de Cr$ 300,00 (Trezen
Juiz de Direito desta tos cruzeiros) em troes

Comarca, em data de 10 de uma sua declaração
do corrente, uma queixa de que o querelante
-crime nos seguintes "HAVIA SIDO VITIMA

termos: DE UMA QUEDA", ou

-«Exmo. Snr. Dr. Juiz I melhor, como diz o vul

de Direito da Oomarca go, que �'CAIRA SOZI-

de Jaraguá do Sul. NHO" ... ;
,

Carlos Klabunde, bra- Que, vencido pela pres-
síleíro, viuvo, lavrador, são que lhe faziam, pre
residente em Corupá, tendeu escapar á assí

nesta Oomarca, por seu natura de tal documen-

Lacaios
procurador bastante que to alegando que não po-
esta subscreve, vem pe- deria assinar seu nome

ff::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1i rante V. Excia queixar visto estar com o braço
ii [l 'ri D ii ANIYERSARIDS -se de OTTO LANGHAM· gravemente machucado

ii lJ�rr�W u� r ��� ii MER, brasileiro, casado, e os dedos muito incha-

H H Colheu sua primeira flor residente tambem em dos e sem mobilidade;

ii ii n? jqr.dim de sua exisren- Corupá, pelo fáto seguiu- De nada valeu essa a-

H ASSItIATURA PARA 1949 !� era, die 7 do corrente o te: legação pois lhe foi eníí-

1::==:.:. Todas as pessôes :.�! galante menino Alceu su No dia 22 de agosto ada uma caneta entre os

que tomarem uma vo dos Santos, fil�o do I
de 1948, as 21 horas, dêdos e, em seguida, sua

assinatura anual pa- casal Man?el J.oao dos mais ou menos, nas íme- mão foi "ajudada por al-

re o ano de 1949 re· S.�n!os funclOnarlO ferro· diações da casa de Leo- guem" a assinar o seu

ceberão desde já e Vlal'1�, e de sua esposa poldo Eickhoff, onde se nome na tal declaração.

gratuitamente, o Eduvlrge M. dos Santos. encontrava na compa· Agora. porém, incon-

"Correio do Povo" Da. Ilda Hufenuessler. nhia de seu filho Mario formado com a manóbra

até fim de De:lembro ii Transcorre hoje o ani- Klabunde, de 14 anos de de que foi vitima, vem,

de 1948. ii' versario natalicio da Ex- idade e ao qu.al fôra fa- respeltosamente, dizer a

ii ma. Sra. Da. Hilda Hu zer uma visita, foi ino- V. Excia. , na esperança

A OERENCIA ii fenuessler esposa do sr. pinadamente agredi- de encontrar justiça em

:: ii Rudolfo Hufenuessler, di- do pelo querelado OTTO Juizo;

!::"i:.':. ii retor das Industrias Reu- LANGHAMMER, que di- Que, com êsse proce-

Façam seus anun- ii nidas Jaraguá S. A. zendö ser proibido tran- dimento e diante do ates-

ii cios de felicitações ii A aniversariante dama sitar pelas ruas, depois tado médico incluso, vê

i::::i::::
de Bôas festas e ii de grande desta que social das 18 horas, desferiu se que o referido Otto

ii em nosso meio apresen- tremendo sôco no que- Langhammer cometeu o

feliz Ano Novo, ii tamos cumprimentos. relante que,assim atirado crime previsto no artigo

H nesta fulha. ii Hoje comemora 6' an i- ao, sÓlo, machucO'u o seu 129, § 1 , n' I, do Codigo
,.� � versario o menino Alva- braco direito de tal for- Penal.
........................................................

1'0, filho do nosso assi- ma 'que ficou incapaci- Assim, para que seja
nante Snr. Alfonso Nico- tado para o trabalho até o acusado punido ofere-

luzzi. hoje; ce o Splte, a presente
Dia 14 o sr. Rudolfo Que, uma semana após queixa, que espéra seja

Ehlert; e Reinaldo Soa- a agressão, isto é, no recebida, na fórma da

res. Jr. Dia 15 o jovem dia 30 de agosto, veio a lei, requerendo que se

Wilson Luz, filho do Snr. Jaraguá do Sul apresen- procêda ao respetivo e;

Nestor Luz e Waldemar tar queixa a Delegacia xame de côrpo de delito

Gumz, comerciante em de Policia sendo, porém por médicos da séde da

Itapocuzinho; Dia 16 o sr. impedido por alta auto- Comarca de vez que,

Albano Lyra, residente em ridade municipal que o em Oorupá, devido o fá

Guara-Mirim; Dia 17. a fez voltar para Corupá to do agressor ocupar o

menina Ivone. filha do afim de ali "fazer um cargo de Intendente e

Snr. Leopofdo Reiner; acordo" com o seu agre- sér amigo intimo do úni·

Dia 18 a Vva. Ana ÚUHlZ, sor; co médico ali residente,

residente em Rio Cerro. Que o querelante é. não se poderá conseguir
A todos aniversariantes um lavrador simples, nãõ um exame isento de sus

as felicitações dD "Correio conhece o vernaculo· e, p�ição.
do Povo". . por isso, orientado pela

A adoção de "Guias de Exportação" para mer

cadorias expedidas de um Estado para outro Telegrama de Pistóia

pare a imprensa romana

informam que uma lãrn
pada vorlve foi instalada
no cemitério militar bra
sileiro de San Cooco.
O vice consul brasílel-

1'0 em Florença e o chefe
da missão militar brasilei
ra em Berlim estiveram

presentes a cerimonia re

llgiose, oficiada peld ca

pelão Oliveira, do Brasil.
Uma coluna de marrno

re foi erigida no cemitério,
com a imagem da Nossa
Senhora, e em frente da

imagem arde a Iampada
votiva.

A melhoria do levanta-I merciais das várias Uni
mento do comércio inre- dades Politicas da fede-
restedual por via interio

res, considerada de ina
diável necessidade para a

boa marcha da politica e

conômica da federação e

de cada uma de suas u

nidedes, foi objeto de Re
solução da Assembléia
Geral do Conselho Na
cional de Estatistica, ora

reunida em sua sessão
anual.
Através dessa Resolu

ção, a Assembléia acen

rúa a importância do 12-
vantamento das impor
tações e exportaçoes
interiores pera a dererml

nação das balanças co-

ração e diri e encarecido

apêlo ás duas casas do

Congresso Nacional, no

sentido de que seja decre

tada, o mais brevemente

posstvel, a obrlgarorieda
de de adoção da "Guia
de Exportação" pare mer

cadorias expedidas de um

Estado para outro.

Aos Governos Regio·
naís, é formulado um vo

to no sentido de que se

jam imediatamente remo

vidas tôdas dificuldades

que se apõem ao êxito
do regular levantamento
do comércio mterestedual.

A Transferência da Capital da República
Expressivo pronunciamento do Conselho Nacional

de Estatistica sobre o assunto

Numa de suas últimas Ile brasileira.

reuniões, a Assembléia- Pela mesma Resolução,
Geral do C�n�elho Nacio- I o P�enário do Conselho
nal de Estatistica aprovou Nacional de Estatlstlce

importante Resolução re- sugeriu o exame, por par
lativa á transferência da te da Comissão de Esru

capital da R�pública pa- dos da Mudança da. Ca
ra o Planalto Central do plrel. da convenléncle e

Brasil. possibilidade de ficarem
Na resolução em aprê- atendidos, nos' planos- re

ço, a Assembléia exprimiu Iativos á transferência da
seu voto de louvor ao Pre- sede do Gôvêrno Fe
sidente da Republica pela deral, vérios pontos, a

firme e esclarecida deci seu ver igualmente funda
são com que resolveu en - mentais, entre êles a ime
frentar a transferência da diata interiorização da Me

Capital federal pera o tröpole Brasileira e o as

Planalto Central e o seu seguramente, á cidade do

regozijo parríönco pela Rio de Janeiro, de foros
feliz orientação imprimida polirlcos, base territorial

pela Comlssão de Esru- e suporte econômico cor- ------.---

dos, presidida pelo Gene- respondentes ao seu ritmo
ral Dialrna Poli Coelho, de vida e á sua írnportân
aos seus primeiros rreba- cia como centro de civi
lhos relacionados com allização e cultura.
Transferência da' merrópo-

General Atcio Souto

faleceu no Rio de Ja-I ção no golpe de 29 de

neiro, vitimado por um outubro de 1945, cabendo
colapso ,cardiaco, o gene· lhe a mitlsão de notificar
ral Akio Souto, chefe da o sr. Getulio Vargas da

Casa Militar da Presidên- resolução das forças· ar

cia da República, e figura madas. Depois o gen. Du

das mais ilustres e pres - tm chamou-o para chefe

tigiadas do Exército Na- da Oasa Militar. Foram

cional. prestadas honras de che-
O general Alcio Souto, te (je Estado. O corpo es

que foi promovido a as- teve exposto ii visitação
pirante a oficial em maio pública no Palacio Guana

de 1913 e a l' tenente em bara.

junho de 1922, era intei- O gen. Alcio contava

ramente dedicado ii caser- apenas' 45 anos de idade.
na. Teve destacada atua-

••
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::u:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\

H
. ::

�! Resultado da Tômbola do Terreno: ii

ii 1°. Prêmio: N°. 0151 Terreno - Artur Breithaupt, Jaraguá do Sul

2°. Prêmio: N°. 0936 Vaca - Rádio Jaraguá Ltda., Jaraguá do Sul
3°. Premio: N°. 1211 Relógio - Dominio Da. Francisca. Joinville

:: 4°. Prêmio: N°. 0832 Relógio - Parucker & Irmãos, Joinville

II 5°. Prêmio: W. 0747 Corte Casimira - Fritz Lorenz, Timbó

ii W. 89 Rudolfo��e�?u���o�� Pôrco

1:::::1::::.li No caso de quaesquer dúvidas ou informações queiram procurar

ii A COMISSÃO
��::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1

QUEIXA CRIME

Atrope lamento graves na perna e pé
Sexta-feira, por vólta esquerdos tendo sido in

das 18. horas, foi atrope- continenti hospitalizado
lado por um caminhão, e submetido a delicada
na ponte Abdon Batista, I intervenção cirurgica.

Ginasio São' Luiz
A Comissão pró-Ginasio São Luiz vem, por

intermedio deste jornal, agradecer a todos os que;
nas festividades de 5, 6 e 7 do corrente auxilia

ram na medida do possivel e por qualquer forma

para a efetivação do programa prefixado.
Para ciencia de todos a Comissão participa

que o movimento financeiro foi, o seguinte: Renda
bruta - crS 108.625,00 (Cento e oito mil seiscen

tas e cinco cruzeíros): Despezas - Cr$ 18.456,00
(Dezoito mil quatrocentos e cincoeta e seis cru

zetros); Renda Liquida - Cr$ 90,169,00 (Noventa
mil cento e sessenta e nove cruzeiros).

A todas as pessoas que, em maior ou menor

escala contribuiram para esse resultado a Comís
são consigna aqui o seu melhor agradecimento e

aos que não puderam comparecer ao local da fes

ta, afim de levar o seu auxilio, comuuíca-se que
o livro de honra continúa a disposição de quan
tos queiram ainda ajudar.

Profunda e antecipadamente grata.
A OOMISSÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Domingo, DIA 12-9-48 - PAG.2

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Dp. LUIZ

DEPENDENCIAS EM:
Araranguä
BJumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

��-��-m�-r�i-aIL-�a�,I���DfE�=;mNo Vale do Itajaí
/

Matriz BLUMENAU íAGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, Escrituração Mercan- 1- Guilherme A. G. Gaedke & FílhesJaraguá do Sul, 'presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul til _ Contabilidade -

Registo de Firmas - Rua Marechal Deodoro Fundes
Defezas Fiscais· •

Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Lo s •

Contratos - Naturall-

.......................................................................................................................................................... �
.

DE SOUZA.

-

'de ROBERTO M. HORST
--------- a que dispõe de maior sortimen-

Bitte Aguia Puro to na praça e oferece seus arti-
gos á preços vantajosos.

se encarrega de cuida r
Rua Mal. Deodoro, 3D • Jaragua

do seu estomago.
--------.....---------------_I���

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

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

PARA fERIDAS,
tez f: M A S,
! N F L AMI', c,: Ö E 5,
CCClIRAS,

.!� KíEIRASJLc S P I N H A S I E TC.

I

Dormitórios modernos e simples
Jogos pera sala
Jogos pera cosinha

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

Bufes e pentiadeiras
Cadeiras-Mochos -Camíselros
Camas-Teboes de lavar roupa

Depositos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre . . . 3°10

�
A disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 6%
Dep. inicial Cr$50.000,00�c/retiradas sem s/aviso Cr$ 20.000,00 . 5%
Depositos com aviso-Ret. diaria até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas

�� mjevtso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dlas 6'/.; 90 dias 61/2'/.; 180 dias 7'/.
l Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' t. Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o

i
aviso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

t Dep. populareS-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep. inicial o-s 20,00, com retí-
� radas semanais serr evlso até Cr$ 1.000,00 5/12'/. .

, Dep. limitados-(Limife até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.00.0,00 com FOGO - ACIDENTES -

retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 61/2'/. i TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/. t _.

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

i
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ ����

� Serviço atencioso e rapido \._'ure se�s l!1ales e poupe seu

} bom dinheiro comprando na

��������' FARMACIA NOVA

---------------.....--------------------- tt:::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::�i
i II Correio do Povo li
'II Rua MI. Deodoro N. 136 II
:: ::
:: Telefone N' 39 • C. Postal, 19 ::

; � i i
li JARAGUÀ DO SUL ii
:: Santa Catarina ii

H ii
ASSINATURA. ANUA.L
Cr$ 35,00

DIR. GERENTE
Paulino Pedri

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CATADINA S/A,
':�:::I�������;�:�I;�:" �:� ::���:���:�� II�

Rua ��d.E�i:;�!�i��d��iNl�50" i::!:: I !I.' Boss Ltda]Caixa Postal, 10 -Telefone, 73 f
UATBIZ: I TA JA í ii

�"':':'''.''.''.'''::''':':':':':':':;'

Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran
i:.i:.ças, descontos, ernpi estimos, financiamentos mediante cau- FRACOS E ANÊMICOS I

ção de titulas comerciais, passes, etc., aceitando dacu- H Tomem:

mentos e valores em custodia, mediarite taxas modicas II VINHO CREOSOTADO

.ß.bona em C /Correntes os seguintes juros: l!
.. 5 I L V E I R A ' •

Disposição, sem avlso, com retiradas livres li Empregado coa Axitt use

pare qualquer importancia 2° /0 H Tosse.
Com Aviso de 30 dias e retiradas livres ii Resfriado.

de e-s 1.000,00 3°jo li
Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M H

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 !!
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii

Com Aviso de 100 dias 5% H
Prazo Fixo de 6 meses 5% ii
Pom Aviso de 120 dias 5 1/2% ii
Prazo Fixo de 12 meses 6% ii
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as 'luas economias no

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA.
HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

os sábados das 9 às 11 horas :: -

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b �@!@@!@@!@®!@)@!@®í@@'i'@@!®@'i'@®í@@!@@'f@)@�
_ � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �

(@ TODA§ AS MOLE§TIA§ DO HPßRnH� RfSPIHHIÓRID @j
.� Encontram alivio imediato com o uso do �.

Incornpa1'8vel
..

it®@).@@M.@®A®�®A®®A®@,i@@,;@@;...@®A®@.i®®A® J:l

A
c:
:::r
::J

Ro.
JJ
CD
::J
tO
CD

.'CONTRA..SE Eil TODA PARTI

AVÓ! MÃE! fiLHA!
, TODAS DEVEM USAR

flUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARÁ DORES

ALlYIA AS CÓLICAS UTERINAS
.Emcrega-se com vantagem para
tombat.f .s Irregularidades das

funções periódicas das lenhoras
.

é C.lmanto e rflgulador dessas
funções

FlUXO-SEDATINA \

pola sua comprcveda eficácia'
multo receitada. Deve aer U!IIIlda

com confiança

FlUXO-SEDATINA

É UM GERAD'OR DE SAÚDE.

BITTERAGUIA PURO
é a vida do seu es

tomago.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIHA MINAHCORA
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, ) e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i emedios

Compre hoje mesmo uma . l.OMBRIGUEIRA
,

MINANCORA para o seu filhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

- jOINVILLE

�-------------------------
Dr. Arquimedes Dantas

A.V8G••8
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

.

CI

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Casa IRUtO .JI,aMI
Jaraguá do Sul -x- Santa Catarina

Onde comprarei mais barato

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Domingo, DIA 12-9-48 - PAG. õ

�oooooooo�OOOOOOJ'OO�oooo��oom D [ n I Q T D n r I \/Il
00'

Adolf Herrn. S�hultze � neu O nu lJ v
00 MARCENARIA EM GERAL 00 Irene PeJri, Oficial do

00 Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00 Registro Civil do 10 Distrito

00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 da Comarca [araguá do �ul,
00 Mantem um

..
estoque permanente de tod?s (JS tipos 00

Estado de Sant� Catarina

m::! de MObIlias, especialmente para escritorio. W
F b

BrasIl.
2'm � m:í az sa er que comparece-
00 INSTALAÇOES .CO.MPLETAS DE: 00 rarn no cartório exibindo os

� r DOr?lltonos, Sala� de [antar 00 documentos exigidos pela lei

00 Copas, Escritori JS, Moveis rushcos e outros. 00 afim de se habilitarem para

00 MOVEIS AVULSOS COMO: � casal-Se:

00
Cadeiras

00 Edital N' 2434, de 27-8·48.
s:R:(

Poltronas fixas e giratorias m::! Germano Kanls e Irrngard
� Mesinhas de centro e para radio c:::ô::S Carolina Augusta Volgt.. W. E entre muitos outros, a

W
EI b '1' O solteirom:í zes e, rast eir , ,

� Caixa Registradora marca "RECORD" 00 lavrador, domiciliado e

00 Afamada pela sua eticiencia, substitu 00 residente nesre distrito, á
W indo as Caixas Registradoras de W estrada Iaregué-Esquerdo,zes elevado custo.--------- zes

filh d G K'00 Toda a Mercadoria á pronta Entrega 00 I o e ustavo arns e

� W de Olga Graf Kanís.
zes RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 zes Ela, brasileira, solteira,
00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00 lavradora, domiciliada e

OOOOOOOOOOOOOOOO�UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO residente nesre distrito, à
estrada Iaraguá-Esquerdo,
filha de Germano Voigt e
de Adele Marquardt Voigt.
Edital N' 2435, de 30-8-48.
Altamiro Vilella Veiga e

Lydia Parnplona
Ele, brasileiro, solteiro,

Indusrrlel, domiciliado e

residente em Guarernirim,
filho de Irineu Vílelle Vei
ga e de Anna Ossowsky
Vllella.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, à
estrada Nova, filha de Jo
sé Aniceto Pamplona e de
Marie Pamplona.

Clinicl.· de OI�os. Ouui�o:. nariz. fiurlBnta I
Dr. Artninio Tavélites

Pofessor Caledralico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços c1inicos e clrurglcos da especialidade no

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

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

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

';�LUMENAU STA. CATARINA

Edital n. 2438, de 8-9-48
Heinz Barg e Irma Gutz
Ele, brasileiro, solteiro,

bancario, domiciliado e

residente nesta cidade, á
rua Marechal Deodoro da
Fonseca, filho de Fritz

Barg e de Arnande Barg.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito, no

Rio da Luz, filha de Hen
________

�

rique :Gutz e de Paulina
Hass Gutz.

..............................-...--...

Dr.. Wal�emiro Mazurec�en
e.SA 81 lal81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral meàico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diatfiermia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro.cauterizaçäo

I Raios Intra-vermelhos e azuis.
............... , ..
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II'Febres (Sezões, Malárias,· I�
III Impaludismo m
o:: Maleitas, Tremedeiraãí

I� - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I�
Iii "Capsulas Antisesonicas III
III M inancora"

. III
III Em Todas as Boas Farrnacias III
IIIÉ um produto dos Laboratorios l\UNANC0RAIII
I� -.Toinville - St�. Catarina- III
r!E;;i!!!E;;!!i!EIi�!;-!i=!iiii!!i!I!=!!=n=!;=!;.=;=!!=l

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Agosto de 1948
Z p Y
TQR
CRV
XSC
URG
MDF

o próximo sorteio
será realizado no

dla 30 de setembro,
ás 16 horas.

Os portadores dos
títulos em vígor que
contiverem uma das
combinacões con

rempladas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Informações com

G. R. F I S C B E R
Escritorio de S. Catarina
Rua felipe Schmidt, 17

Sob. - FLORIANOPOLIS

SEDE SOCIAL
RUA DA ALFÁHDE6A, 41-ESQ. QUITANDA

(Edlfi.Jo Sulatap)

RIO DE JAMEIRO

Edital N' 2436, de 1'-9-48.
Pedro Rengel e

Zelia Köhler
Ele, brasileiro, solteiro,

ferreiro, domiciliado e re

sidente nesta cidade, á
rua Mareehal Deodoro da
Fonseca, filho de José
Rengel e de Apolonia
Winter Rengel.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua Marechal Deodoro da
Fonseca, filha de Adolfho
Köhler e de Maria Tava
res Köhler.

Edital n. 2437, de 3-9-48.
Offonso Gregolowitzch

e Helena Carracho
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente neste disrriro, em

Francisco de Paula, filho
de Waldemar Gregol
witzch e de Maria Kepins
ky Gregolowitzch.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, em
Retorcida, filha de Miria
Cerreche.

Edital, n. 2439, de 8-9-48
Artur Correia e Flauzina

,
'

Bertolina Borges.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Irepocusínho, filho de
João Correa Filho e de
Dorwalina Vargas Correia .

Ela, brasileleira, soltei
ra, domestica, domiciliada
e residente nesre distrito,
em Itapocusinho, filha de
Thomaz Bento Borges e

de Bertolina Schneider
Borges. -

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, maodei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante 15 dias. SI

alguem souber de algum im

pedirnento acuse-o para os

tios legals
IRENE PEDRI,oticial

BITTER AGUIA
se eleva pelas suas

qualldades estomacae.s

AVISO
Fica terminante

mente proibido a

entrada de pessôas
em minha. planta
ção sem minha li
cença.

Poço Danta, 25/8/48
Bernardino Soeatélli.

r
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II MEDICO I
iii Formado pela Faculdade de Medicina da im
I!I Universidade de São Paulo. !li

m Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de II
III

Misericordia de São Paulo

I-.- CLiNICA GERAL - CIRURGIA

III Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas

:1'11' e externas: Pulmões - Coração - Estômago - figado - Rins -

Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas v Doenças da

1::1"1
péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

:._ ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.

I� PROVISORIAMENTE CONSULTAS DAS 8 Às 12 E DAS 2 ÀS

I 6 HORAS EM CORUPÁ NO HOSPITAL EVANGELICO.

I� AS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM NEREU_

m
'

R�MOS DAS 2 Às 6 HORAS DA TARDE. Im CORUPA :-: SANTA CATARINA IIg-·,-i,-I1"""""'I:!!!!!!!'!!!!,,-,·.......,· ,·.......I�,�I......I,�II-u-..lIiiiiiiiliiliilill' ...... ��.liiiiiiiiiiiililliiiiiiiiiii.I ,;iiiiiiiIiiiiIai IM_I_" "�:

Dr. ReMn:�� c�alter �
II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA It
11 Com cursos de aperfeiçoamento no fi
ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. !l
11 Doenças de Senhoras - Partos - Cllnlca t!
ii Geral de Adultos e Crianças. B
li Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
!! TELEfONE N. 3 ::

!i Jal'agná do Sul - Sta. Catal'illa jl

I Casa de Moveis IVitõr.io Lazzaris
Jarag1iá do Sul - Rua Domingos R. da Nova

®ti' --- •

�I
Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-se

IVidros, Molduras pare Quadros qualquer
tipo. r: CAIXÚE8 FUNERARIOS

.
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões funerarios.

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

...........................................................u r

...........................................................................................................................,

.......................................................................................................................... ,

Dr. Alvaro Batalha - UÉDI�O

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
I ndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
- R.AIOS X-

Dh'etor i\lédico do Hospital "São José'
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

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

.
' .
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lioll PROPRIETARIO II All
� !I

:: ::

Rua Marechal Deodoro, N. 158 II R .11
ii s II

SECçAo DE LAVAGEM, DEPO- II s !i
li
T

II SITO DE LUBRIFICANTES, . ii T ii
ti ii COMBUSTIVEL E ACES- ii ii

ii H SORJOS, LUBRI- H E ii

!!O!!
.

FIC.<\ÇÃO CARGA DE !!
N

ii
ii ii BATERIAS E CONCERTOS DE ii ii
!l il PNEUS. 1

••
�
••::::::::::::::J.l�.�::::::::::::::�j �,.

Completo sortimento de Fazendas - Armarinhos - Chapéus - Roupas Feitas, etc...

II1IaGI Ma�letl.11 :I IS••AIIGEIRel
e.sl.g!l.I� Sll>al� I.�"t"

Rua Marechal Deodoro da FonE:leca N. 368
__

S A N'T A C A T A R I .N A_JSUL

A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS

JARAGUÁ DO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Gerenle:PAULINO PEDRI Fundado em 1919

SANTA CATARINA - N°. 1.506

TELEFONE N. 39
JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 12 de Setembro de 1948

ANO XXIX

Gente Nova:!i:i:::-:-��::;:���-�-���:-:-:-;:;;-::;:�-:;;��:::::-:;:���-:;;i:;-:--::::::--::ii Artigos para viagem, bolas para foot-bell, iiiii: Material para seleiro iii�ii Variado sortimento de lonas oleados e ii::ii / panos, couros para estofamento, i�i
:li algodão em pastá etc. i�i�i: Oferece j::Y Max Schneider & Cia.

�

ii!ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. S98 iii::i JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA ii:"

.

":'_ --- _- -. -

•."""""::::.-_-,---_--.-_-":::' ,-_--o--_-::: _-_-:_-::_-.;:.;;'.:.:.:.:.:_�_:_:.::_-.:.:_:.:_::_:_:.:.::_:_:_:_=_: :',:_:.:_:_:_:_: :_:_:_:.:_:.:_:�-._:.:::!

CORREIO DO POVO Vende-se
Assinaturas pagas até 31/12/49
Alvaro Bertoli
Max Colin
Eduardo Kellermann
Clemente Mathedi
Quiliano Franzener
Luiz Airoso
José Alvise

Gratos

Declaracão
,

-

Nois abaixo assinadosooATENÇAO SRNS. CAVALHEIROS 00 e:�à��aeTrOo� q�� n�����00 - 00 que circulam contra a00 A h I '..J A h
- 00 esposa do Snr WilJy00 compan e a e egancia Je man a
00 �orongoso e Dna. Ceei-

00 Confeccionando ainda hoj� seu terno na 00
lia Horongoso. �-

00 Alfaiataria uMack" de Mauricio Köhler,� Jaraguá do Sul, 2 de�
� Setembro de 1948.� Rua Presidente Epitacio Pessôa, 974 �

� 00 Maria Klein
00 JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA 00 Walli Marquardt00000000000000000000100000000000000000000 Lilli Marquardt

A V I SO
A quem Interesser que

meu irmão Delfino Radünz
tem procuração com po
deres gerais, e atenderá
meus negocios na minha
eusencía.
Iaragué do Sul, 1°. de

Iaragué do Sul, 1 de Setembro de 1948 Setembro de 1948.

A COMEROIAL LTDA. VITOR RADÜNZ

Levamos ao conhecimento desta Praça e a queminteresser, que nesta data, assumiu a direção tecnicade nossa firma, na qual ingressou como soclo, o sr.Eugenio Vitor ôchmöckel, Contador, registado no D.E. C. sob n. 51083, em 17-12-1942 e no C.R.C.-P.R.,sob n. 10t.

CASA DAS TINTAS
FILIAL EM JARAGUÃ DO SUL

RUA MARECHAL FI..ORINO PEIXOTO, 54-58
OFERECE: Tintas a Oleo, Tintas em Pó,Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Oleo de Linha

ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa para vidra
ceiro, Oleo pera soalho, Cola, Agua Raz etc.
Anilinas: pera tingir tecidos de Lã, Algodão,Sedas etc. Oleo de Soalho avulso e em

litros, Cera pera Soalho.
PREÇOS DA MATRIZ,

MATRIZ em joinville, Rua do Principe. 848
na

SOCo GRAF. AVENIDA LTDA.

AGRADECIMENTO
Profundamente consternados comunicamos lIOS

nossos presados parentes, amigos e conhecidos, ofalecimento de nosso pai, sogro e avo,

Domingos Rec� Senior
falecido no dia 4 do corrente, com a idade de 79
anos, 1 mês e 20 dias. Deixa 14 filhos, 35 netos e1 bisneto.

Agradecemos de coração a todos que acorn
panhararn seus ultimos momentos e o enterro, os
que enviaran corôas e flores.

Itapocusinho, 9 de Setembro de 1948

Por motivo de saude,
um Bar e Secos Molhados.

. Preço de Ocasião.
Tratar com o ônr. An

tonio Bintecurt.
Rua Leite Ribeiro N' 38
Joinville.

AVISO
Proibo terminantemente

a todas as pessoas de
entrarem em meu terreno,
sito em Ilha da Figueira,
afim de caçar, tirar ci pos,
pelrnlros, e madeires etc.
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer
aos infratores.
Vva. Paula Hay Ferreira

FILMES
Kodak 6 X 9.-120 e 620

garantido até o fim de
1950 Cr$ 15,00 só na
CASA REAL.

VIßSV UlUlO
ep

a:>!te:) wn
awo� 'OA!t!Jade
op 8..104 eN

o lar do casal João
O. Stein e de sua dígnís
sima esposa, foi enreque
cido com mais um ínte- \ressante menino, que na
pia batismal recebeu o
nome de Laerte. Servi
ram de padrinhos o Snr.
Waldemar Rebelo e sua
esposa.

NA FALTA DE
APPETITE

Magres5
Cançaco
Pallioez
Fraqueza

É mdispensavel
o UIO 'do

IODOllNO
DE ORH

fLUIR u H06ütlaA
o remédio que tem depurado
o sangue de tres ger ações l

Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifi líticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE O MELHOR! ...•

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO

SIFILlS".

.. ................................•.............•••••••H •• •••••••••• •• .. •••••••••
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. PREFEITURA

MUNIOI-Il S"""
l-PAGAR a assinatura.Vtdros de 11/2 h- PAL DE JGUÁ. DO SUL:

ao 2 LJJR .t 1tro gostoso e Vitami-
EDITAL 1 •

- o orna.

?OSO apen.as o-s. . . �. 3- A VISAR a re�ação.quan·ao,0�Ao8: l��Á�O n a

pr�feei��de�u��Ci�;i �L������;.���:,:!::..�:�����,�����:.�....�.Jde Jaraguá do Sul,
torno público que,

III trí t Kid durante o correnteus ner er- a en er mês de Setembro, ar-
recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na
In tendencia de 00-
rupá, o imposto
INDÚSTRIAS e PROFISSõES

2. Semestre'
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre a referida im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura Muuici-
\

de Jaraguá do Sul,
2 de 9 de 1948.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

.........................................................................................
({]) §2l.lbão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla eliAo WEIlEIL liNID1[J§IiliAl c JJ(())nll1lvnBe

.

recomenda-se para hospitais, colegios, etc., pela sua qualidade desinfectante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


