
CASAMENTOS
Realizaram se ontem na

sala das audiencias os

seguintes casamentos: Pe- ---------
dro Rengel com a Srta'.
Zelia Köhler; Germano Ka
nis com. a Srta. Irmgard
C. A. Voigt; Erich Meier
com a Srta. Ulli Olden
burg; Erich Krüger com a
Srta. Frieda Zinke; e Pe
dro da Silva com a Srta.
Alicia da Silva.

,
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CHUVA
EXQU ISITA� ..

Cretino era êle ...

Locais
AHIVERSARIOS

o I.B.G.E.

Opinião
e a

Pública Na noite de 11,' em
Nova York, cen
tenas de pássaros mor
tos e feridos começaram
a cair nas ruas em tôr
no do edificio "Empire
State", a partir da meia
noite, e ás quatro dama
drugada, a estranha chu
va ainda continuava. Em
sua maioria eram pássa
ros pequenos, havendo
porém alguns, maiores.
Atê o momento não há

explicação para o estra
nho fenômeno. A policia
conjectura que se trate de
aves de imigração, as

quais no escuro teriam
batido contra o edificio
mais alto do mundo.
Mas essa teoria não

parece muito satisfatória.

Srs. Jurandír Pires e Fer
reira taxaram no de men
tirosos. FinaJmente diz
que Mendes de Morais o

chamara de cretino, mas

cretino era ele que não
tem a minima dose de
auto-critica e anuncia
que voltará, vasculhando
uma por uma as imora
lidades da prefeitura ca

rioca.
E é para isso que um

outro deputado apresen
tou um projeto que au

menta de 15 para 22.000
cruzeiros o subsidio dos
ilustres srs. parlamenta
res.

Na sessão de 3a. -Ieíra
última, da Câmara dos
Deputadol Federaês, o

A Assembléia Legisla Não se devem deixar Deputado R o m é r o

tive do Estado do Rio, em sern registro iniciativas voltou a criticar o pre-
sessão de 28 de maio como esta. Apoiadas por

feito carióca GaL Moraes
próximo passado, apro- figuras dos rnais diversos e fel-o numa "linguagem
vou por unanimidade o partidos, revelam, da par- ultra-parlamentar".
requerimento de um dos te dêsres, o interêsse por No decorrer do díscur
seus membros, no sentido uma. obra que, pela sua so de Romero registra
de que Iôsse lançado em natureza, paira acima das ram-se apartes íavora
ata um voto de congra- cogitaçoes da politica. no veis ao orador, sendo que
tulações pela passagem do sentido corrente da expres- Lino Machado disse ex
décimo segundo aniver- são, estando ligada, por tranhar que o orador
sérlo do Instituto Brasí- outro lado, ao estudo e não responsabilisasse o
leiro de Geografia e Es- solução dos mais impor- presidente Dutra por
tatistica, enviando-se, ain- renres problemas brasllel- manter um homem deste
da, telegramas ao presl- ras da, etualidade e do fu- á frente da prefeitura da
dente dêsse órgão e � turo. Esse inrerêsse essa capital da Republica. Os
sua I�spe�oria . Regional compreensão constitui, de

_

em f';IIter61 I certo, o melhor ambiente
AI�m do autor d.o. re- que a opinião pública po-

quertrnento, foram a tribu- derà criar em tôrno de
na pára epoià-Io, tendo-se trabalhos como os que
referido em rêrrnos alta- orienta e desenvolve o
mente elogiosos á obra I. B. G. E.
do L D. G. E. ,os .Iide- É desejável, portanto,
res de todos os partidos, que êsse espiriro vá con
numa dernonstração mas- tagiando outros homens
�iç� �e aprêço a esta ins- públicos, outras agrernla-
nruíçêo. I ções politicas, esferas ca-
O fato não é inédito. da vez rnaís altas da ação
O ano passado, também I partidária e da opinião

a Assernbete de Santa Ca- geral. Ai estão difíceis
tarina, em gesto coletivo, questões, intrincados pro�' ------------�------

manifestou-se a respeito blernas de sal,vil.Ção e S0-
da obra ibgeana. E pode, brevivência nacional, con

ainda, referir-se o movi- clamando os homens de
rnenío de aplauso e sim- bôa vontade-para a sua
parla que se tem levanta- análise e combate eficiente.
do no seio de numerosas Ésses testemunhos de
Câmaras Municipais, por compreensão da obra do
motivo da inauguração, I. B. G. E. constituem um
nas respectivas cidades, exemplo do estimulo que
das Agências de Estatls- se pode e deve proporei
nca, que constituem os onar ás tarefas de verde-
órgãos primários do els- deiro ínrerêsse publico.
rima do I. B. C. E.

TenenteOlávio ßec� I Ur. Belizário Ramos
Terça-feira última, na

Secretária da Segurança
Pública foi assinado áto
nomeando o Tenente da
Policia Militar, Olávío
Reck, Delegado Especial
de Policia em Jaraguá
do Sul.

Foi nomeado Juiz de
Direito da Comarca de
Orleães o sr. Dr.. Bell
zárío Nogueira Ramos
que, até então, vinha de
sempenhando o cargo de
Delegado Adjunto da Or
dern Politica e Social.

Dia' 15 o snr, Leo
poldo Klein.

- Ainda dia 15 o snr.
Ernesto Friedrich, abas
tado industrial residente
em Campo Alegre e pro
genitor do nosso amigo
de trabalho sr. Osvaldo

Onda de Protestes Friedrich.
- Dia 16 o jovem

Os jornais berlínenses José �eopoldo Klein, Il
Maria Albina Francis- que se publicam com au- rlllO. ao snr, Leop.ol.<to

ca, de 22 anos, residen- torisacão aliada tecla- Klein.atualmente resídín-
te no Rio confessou ter mam, numa "onda de pro-

do em São PaUl?
degolado um menino testos",contra a condena- .

- Tambem día 16 o

conhecido por Dengo, Ii- ção de cinco jovens pela Jov�m A_ventura Toma
lho de sua vizinha com justiça militar. russa. Es- selli, residente em Duas
a qual havia brigado. tes foram sentenciados a

Mamas.
.

Disse que esperou que vinte e cinco anos de . � Faz an�s hole a sra.

Maria da Glória, mãe da trabalhos forçados, sob Lídia Schneider, e.sposa
criança saisse de casa. a acusação de terem a-

do Sn�. O�to Schneider e

Entrou então em sua tacado soldados russos e Euge;'l1O Silva.

TRAMOIA residencia, segurando a policiais do setor sovié- -Dia 2? o S�r. Honora
pequena vitima com a ti.C? Ao que consta, os

to Tomeh�, re�ldente em

. mao esquerda, enquanto dirigentes trabalhistas e Blumenau, e. o Jovem Lou

I com a direita degolava-a chefes de partidos não renço �rschlng.
COMUNISTA com uma faca de cozinha. comunistas estão orga-

- '?Ia 21 o Snr. Ma�
A perversa mulher não I nisando manííestacões Schneider, Alfredo Iacobí

se mostra arrependida. de protesto. : e o bravo �argento Ha
roldo Schneider, que fez
parte ne fEB. Na mesma
data o menino Ivo, filho
do Snr. Silvestre ôrrazal
kowsky.

mês. Dia 22 o Snr. Jacob An-
Pio XII, recebendo rneis dersen e a Srta. Miraci

de 500 peregrinos caróll Daterno.
cos americanos na sua -Dia 24 o Snr. Ignaclo
residência de verão, esprl- Leutprecht, comerciante
miu a ardente esperança nesta praça e Artur Ers
de que as Nações Unidas ching.
salvem o mundo do "in i- Dia 25 a sra. Hermina
maginável cataclismo" de Tomazellí, esposa do Snr.

H"""'''''''''''''''''''''''=''''''''''

I
outra guerra. �a��sd�����I���eSid:n�

ii �o rr� i O fiO rovo ·11 Prim-e-i-ro--a-ju-d-o-u-.-.. �e����;er�e�:eL."lt��
::.!.:.' ASSINATURA PARA 1949 .:.'::.! "Acerto de contas com cu�nt��'os aniversariantes

Toda's as pessôas Hitler", tal é o titulo de as felicitações do "Correio
H que tomarem uma!! uma obra que o dr. Scha- do Povo".
ii assinatura anual pa- ii cht, antigo ministro da
ii rit o ano de 1949 re· ii E�onomia do Reich, fa
g ceberão desde já e ii ra aparecer a 6 de ou

ii gratuitamente, o n tubro proximo. O dr.
i� "Correiö do Povo" i� Sc�acht que escreveu
.. até fim-de Dezembro ..

o I d t d:: , !! lvro uran e sua e-

!! de 1948. ii tenção em Nuremberg e

ii ii no campo na zona nor-
ii A GERêNCIA ii te americana, salienta
li ii sua posição diante da
ii ii politica guerreira de Hi-
H Façam seus anun- ii tler, que afirma nunca
ii cios de felicitações ii ter aprovado e mesmo

li de Bôas Festas e II combatido energicamen-
:: Feliz Ano Novo,!! te.

i.:.: :.!i. A. primeira edição se-nesta folha. áH !i r tirada com 100 mil
":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'1 exempIares.

Degoladora

Na reunião da Comis
são Tributària do Con
gresso das Municipalida
des do Estado de São
Paulo, em Campinas, o
correu um fato curioso
e sensacional, determi
nando um incidente en
tre os congressistas.
Estava reunido aquele

orgão, sob a presiden
cia do sr. Luiz Gonzaga
de Silos e era objeto de
debates em plenario a
tése sobre o aumento de
impostos territoriais ru

rais, de autoria do ve
reador Waldemar Ber·
nardes da Fonseca, de
Jaboticabal. O relator da
tése, de Mogi das Cruzes,
quando folheava o traba·
lho, encontrou um docu
mento entre' os papeis e

que nada mais era do
que um escrito contendo
instruções do sr. Luiz
Carlos Prestes ao Con
gresso Municipal. Imedia
tamente, o vereador em
questão, julgando tratar
se de algo sensacional,
encaminhou o documento
á Mesa, no momento em

que o sr. Valdemar Ber
nardes apreciando o fa
to, tenta reaver o refe
rido documento orienta
dor das atividades dos

vereadores comunistas
A Mêsa porém não o

entregou a ninguem, sur
gindo daí uma alterca
ção, empurrões etc. até O pape declarou que o

que o sr. Valdemar Ber- mundo chegou a "uma
nardes conseguiu reaver encruzilhada critica" e pe
apenas um pedaco do

I diu preces uníversa!s pelo
papel em que o

.

mesmo
J éxito da Assembleia Ge

estava escríto. A Mesa ral das Nações Unidas que
considerou o fato como se inaugura em Paris êste
uma afronta e decidiu
enviar um protesto á pre
sidencia do Congresso.
Nesse protesto assina

lará o fato de que o snr.
Luiz Carlos Prestes es
tá orientandó os verea
dores que participam do
Congresso.

Inimaginável Cataclismo

XipofagÍiI
O jornal berlinense "Die
Welf, anuncia o nas
cimento de xipofagos
num hospital de Coblenz'
na zona de ocupaçã�
francesa na Alemanha.
"As crianças, ambas

meninas - diz a informa
ção�são unidas na altu
ra �� cintura. Têm pro
babIlIdades de viver. A
mãe está passando bem".

Illustrierter-Kalender
'

na

soe. GRAF. AVENIDA LTDA.

Novos Brasileiros
Foram declarados ci

dadãos brasileiros as se

guintes pessôas: Ricardo
Meyer, Richard Paul,
Werner e Franz· Von
Knoblanh, tendo sido in
deferida a petição de
Carl Wilhelm Rudolfhein,
todos residentes em San
ta Catarina.

Agência Municipal
de Estatística

Jaraguá do Sul

AVISO
Senhores Industrials

De ordem do Senhor
Inspetor Regional de Es-
tatisca Municipal, dêste
Estado. levo ao vosso

conhecimento que, confor
me vos fôra notificado por
Editais afixados em locais
próprios, expirou-se dia
30 de abril do ano em

curso, o prazo pare a a

presentação das informa
ções relativas ás vossas
industries.

2. Outrossim, comuni
co-vos que, embora expi
rada aquela data (30-4-48),
não cessou a vossa obri
gação, pelo contrário, a

gora, como infrarores dos
decrétos-lsi federal ns

I

4081,4736 e 4462, e jà
constantes vossas firmas
da relação de faltosos
que já foi encaminhada
aos Ministérios do Traba
lho, Industrie e Comércio
e da Agricultura, urge
vos apresenteis nesta A
gência, na Prefeitura
Municipal, afim de cum

prirdes o exigido pelos re

ferido acima.
3. A aludida relação

diz respeito somente aos

proprietarios de fábricas,
alfaitarias, cortumes, en

genhos, sapererlas, etc;
que até a presente data
ainda não prestaram as

mencionadas informações,
e que pera os diros falto
sos estipula-se novo pra
zo, o qual déverá expirar
se á 30 do corrente, findo
o qual serão então· toma
das as devidas pravidên
cias junto ás Repartições
interessadas.
Cordialmente.
AMANDO TARANTO
Agente M. Estatistica

Na hora do

aperitivo. tome
Um Calice

de

BlnER AGUIA
Puro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Domingo, DIA 19-9_-48 -

PAG. 2

Pr�f�itura Muni�i�al tl� Jara�uá Ú� �ul .'I:rt;:?;:J��;'t;:�:��:�;:��f:��[ll.,;1 r4e:,::��'D'i,-:?_,.il Material para seleiro lH t I R G O - t:1i Variado sortimento de lonas oleados e i:: I

;
. .� a

:ii panos, couros para estofamento, i:: S ;

i,1 algO���r:: pasta etc.

_ ,li : � �ã� �� m���r�� ó mai� �arat�� �'::: Max Schneider 4 Cla. i:: • I

ili,J����[�r�8a,I���::r,:,,:,:S,��1;c��i����,: i I nlDldUll�trr:��O§t�tçadij§ 'I_i I (G(())§c]bl Innäes §o Ao ·

A IPlRAÇÁ ;, .TA�G�!:.��!�:s��t:ina ,�
Levamos ao conhecimento desta Praça e a quem �z !ii .G-"Q1I.. .• C Q,d

interessar, que nesta data, assumiu a direção tecnica
de nossa firma, na qual ingressou como socio, o sr.
Eugenio Vitor Schmöckel, Contador, registado no D.
E. C. sob n. 51085, em 17-12·1942 e no C.R.C.-P.R.,sob n. 101.

Iaregué do Sul, 1 de Setembro de 1948
A COMERCIAL LTDA.

I-�::=od:.!::,:iS IJaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova
�ti' --- \fi

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

I
Vidros.. Molduras pare Quadros qualquer

tipo. - CAIXÕES FUNERARlOS
.

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerarios.

REQUERIMENTOß DESPACHADOS
592-Germano Vogel Bras. requer alvará de

Hebire-se, de sua casa sito a rua Preso Epitacio Pes
SÔZI nesta cidade. Como requer.

591 Waldemar Rabello bras. requer Alvará de
Habite-se sua casa sito a rua 'Mal. Deodoro da Fon
seca, nesta cidade. Idem.

Bernardino H. da Silva bras. Alvará de Habi
te sua casa, sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca
nesta cidade. Idem.

619-Maria Longo bras. alvará de Habíte-se
afim alugar parte sua casa sito a rua Mal. Deodoro
da Fonseca nesta cidade. Idem.

626-Germano Enke bras. alvará de Hablte-se
pera alugar sua casa, sito a rua Preso Epitacio Pes
soa nesta cidade. Idem.

649-Guilherme Gumz Bras. Alvaré de Habite
se pera aI ugar sua casa sito a rua Elisa Stein, nes
ta cidade. Idem.

550- lohen Anton Augusto Bendack alemão Al
vará de Habltese para alugar sua casa sito a es
trada Itepocú-Hansa neste Municipio. Idem.

651-Vva. Gustavo Stolberg Fernandes Sueca
Requer Alvará de Habíre-se pera alugar- sua casa
sito a Avenida Getulio Vargas. Idem.

666-Schram & Cia. Firma Bras. Alvará de
Hablte-se para sub-locar o predio onde residem, sito -------------------
a rua Preso EpitacloPessôa. Idem. �--------------.I----669-Mdrio Nicolini bras. Alvará de Heblie-se CASA DAS TINTASpara alugar sua casa sito a rua Quintino Bocaiuva,nesta cidade. Idem.

693-Francisco F. Fischer bras. requer Alvará
de Habíte-se pera alugar casa residencial de propriedade de Honorato Tornelin sito a rua Mal. Deodo
ro da Fonseca nesta cidade. Idem.

696- G. Rudolfo Fischer bras. Alvará de Ha
blie-se para ocupar sua casa sito a rua Mal. Deodo
ro da Fonseca nesta cidade. Idem.

697 - João Ballock bras. Alvará de Habíte-se
pera ocupar sua casa sito a rua Preso Epitacio Pes
sôa nesta cidade. Idem.

706-Paulina Wacholfz bras. Alvará de Habite
se pera sua casa sito a rua Felipe Schmidt. Idem. ----1---------------

710-Alberto Klug bras. Alvará de Habite-se .== :.=
.pare sua casa sito a rua Cei. Procopio Gomes de ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'Oliveira nesta cidade. Idem.

--746-Paulino N. ßonin bras. pis procurador Dr. Alvaro Batalha _ lVIÉDI(j@ ��!!=!!':::!!=!l=m!=!!!m=l=!i=!i=l!=!i=lil!!l!!!II!I;IªRomeu Bastos Alvará de Habire-sc pare alugar sua

IIIcasa sito a rua CeI. Procopio Gomes Oliveira nesta CIRURGIA PARTOS l\WLESTIAS DE SENHORAS '::f b es
(Sezões, M�lárias, ::.cidade. Idem. '

III " r Impaludismo II749-Carlos Hass Bras. Alvará de Habtfe-se CRIANÇAS, DOENÇAS IN'rERNAS B TROPICAIS, E... � Maleitas, Tremedeira!!!pera alugar sua casa sito a rua Exp. Cabo Harry I DOENÇAS DA PÉLE. III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - IIIHadlich nesta cidade. Idem. I EI t
.

id d M 'd'::: 1'1'1'750""':José Ersching bras. Alvará de Habite-se'
- e rlCI a e e Ica - III "Capsulas Antisesonicas

".
pare alugar sua casa sito a rua Mal. Deodoro da Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

1'1.',1' MI"nanco raff 1,1.1,Fonseca nesta cidade. Idem. Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho n753-Arnoldo Rugel' bras. Licença pera rraba-
- R A lOS X - 1'1'1' IIIIhar como mercador ambulante de fezendas. 'Idern.

:I:
Em Todas as' Boas Farrnacias

:::756-Luiz Iark bras. Alvarà de Hablte-se pare
Diretol' Médico do Hospital "São José'

III INANc0RAIIIalugar sua casa sito a rua Mal. Deodoro da Fonse- .=-....�:.�.�.?: ..��.����.??.�...�...��.�.::��.�.�...�.?..��...::......É um produto dos Laboratorios M
:.:Cd nesta cidade. Idem. :;::;;;;;;�::::::::;:;:;:;:::::;;;;;:;::;;;;;;;;;;:;;;::::::::;:::::;;;::;;:;;::;;::;;;:;;:;:;;;;:;:;::;;:;;;;::;:;:;;;;::: III -,1oi n v ilI e - S ta. Ca ta rina - III776-Dario Anastacio Pereira bras. transf. irnp, r::::::I!=!i=!;=!!=I!=!!=I!=!I=U=!!=I!::l=!!=iterreno sito o estrada Rio Correias, no distrito de _,,!,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,�Corupä. Idem, 11 CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, 11777-Alfonso Benkendorf bras. transf. imp. ter- n moderna e primorosamente instalada do ii ��������I'�m...��������s::g;r�no sito a estrada Bompland vendido a Jacinto Ber- iiDR. SADALLA AMIN!l OO����ZS1:;:6:S�� IZ\:S������� IZ\:SOOh. Id��8_Regina Horongoso Browrigg bras. transf. II CONJUNTO OB APARELHOS MODBRNOS, UNICO NOS ll; Adolf, Herm. Schultze �imp. terreno sito a estrada Serra do Boi. adquirido ii ESTADOS DE SANTA CATARINA B PARANÁ i! 00 MARCENARIA EM GERAL -

E
de Guilherme Erdmann Junior. Idem. I ii «Rúa Abdon Batista - defronte "A Noticia"» H � • ."" .

o d779-J?ão Berthelsen. bras. licença co.nstruir c�- li HORARIO: 10,12 e 4,6 da tarde - Hora marcada: 4 li � Oterece movelSDU��?ALdb�o�oZiEilf s a
se de madelra para moredie em sua propriedade SI- ii .Joinville _ ii � ClA. IN

.

;
to a Estrada Rio Novo Corupá. Idem. ::.

:: 00 Mantem um
..
estoque permant::nte de tod?s ;�s tipos780---:_Oscar Birr bras. transf. imp. terreno sito 00 de Mob�las, especialmente para escrito 10.a estrada Rio Paulo, adquirido de Guilherme Elchs- 786-José Lindolfo Borges baixa imp. sobre 00 INSTALAÇOES .Co.MPLETAS DE: 00raedt. Idem...

.
Farmacia sito a Avenida Getulio Vargas n�sta Ci-I DOr?llt�nos, Sala� de l�ntar

, 0078t -Ewaldo Kruger bras. transf. Imp. terreno dade, por ter transferido sua residencia. Idem. Cópas, Escntúr1Js, MoveiS rgstIcos e outros. 00
sito a estrada Bomp'land, adquirido de Gustavo P E. 787-Walter Becker bras. por seu procurador MOVEIS AVULSOS COMO:

-

�Webber e Marta Kruger Weber. Idem. informar-se o imovel de sua propriedade a rua Ben 00 Cd· z:::6:S
.

78'_!-Ewaldo Krüger bras. !r�nsr. lmp. terreno jamin C.o�stanle n' 378 acha-se quite com a fazen- 00 ap�II���nas fixas e giratorias 00-SItO a estrada Bompland, adqUIrIdo de Rosa Tubei, da MUniCIpal. Idem. 00 Mesinhas de centro e para radio 00Irma Krut5ch, H!lda Bosse. e W�II� Kohls. I?em. 788 -Rudolfo Fritsch hungaro transt imp. ter- 00 E entre muitos outros. a 00. 783-.1dustna ComercIO Fngu �fda. FrIma Bras. reno sito a estrada Isabel, vendido a Bernardo Poil, � Caixa Registradora marca "RECORD" �
licença fazer p:quenos reparos e pmtur.a extrena em mann. Idem.. . . Afamada pela sua eticiencia, substituseu armazem SitO éI rua Duque de Caxias Corupá. 78Q-Alberto Hein bras. rransf. Imp. terreno Sl- 00 indo as Caixas Registradoras de �Ide�. ,. to a estrada Pedra Amolar, adquirido de Matilde Ka- 00 elevado custo.-,------- 2:ZS

. .

784-- Jos� Lmdolfo Borg�s bras. transf. imp. mokem. Idem. 00 Toda a Mercadoria á pronta Entrega 00bICicleta vendIda. a D�nte Sehlochet. Ide":!. Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguá � RUA RIO BRACO, 964 _ TBLBFONE, 75 �685-AntonIo Lelthold bras. transf. Imp. terreno do Sul em de Julho de 1948 '

S I St C t
.sito a rua Mal. Deodoro edifidado com uma casa' .

Jaragua do u a. a armade material vendido a Oto Diener .Junior. Idem. MANOEL L. SILVA. Secretário OOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO

FILIAL EM JARAGUA DO SUL
RUA MARECHAL FLORINO 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: pare tingir tecidos de Lã, Algodão,.ôedas etc. OIeo de Soalho avulso e em

litros, Cera pera Soalho.
PREÇOS DA MATRIZ

iiDr. Renato 'W'alter !!
ii CIRURGIA G�R�LDE IE��CIALIZADA iiii Com cursos de aperfeiçoamento "no iili .

Rio de janeiro > São Paulo e Buenos Aires. iiii Doenças de Senhoras - Partos - Cllnlca ii11 Geral de Adultos e Crianças. iiH Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. Hii. TELEfONE N. 3 ii
ii Jaraguä do Sul - Sta. Catarina ii::

..

MATRIZ em Joinville, Rua do Principe. 848

--------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------
---...----------..----..----....--..--..----------------------------..I..--------..----------------..�......

Completo sortimento de Fazendas '_ Armarinhos - Chapéus - Roupas Feitás, etc...

-

..
,I....J ARAG U Á DO SUL Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
- Domingo, DIA 19-9-48 -
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� L�m�r�iallual
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End. Telegraflee "INCa"
Caixa Postal, 1 O -Telefone, 73

UATRIZ: ITAJAí
Faz todas as operações bancarias no PaÍz, como cobran !:.::I.'::ças, descontos, �ô:lplestimos, financiamentos mediante cau
ção de titulos comerciais, passes, etc., aceitando doeu- ii
mentos e valores em custodia, mediante taxas modicas n
Abona em C / Correntes os seguintes juros: H
Disposição, sem aviso, com retiradas livres li

pare qualquer irnportencia 2° /0 iiCom Aviso de 30 dias e retiradas livres ii
de Cr$ 1.000,00 3°io iiDeposilos Populares, com limite de Cr$ 50.000,�0 ii

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 ii
e subsequentes a p. de Cr$ 5,OQ 4% liCom Aviso de 100 dlas 5% ii

Prazo Fixo de 6 meses 5% iiPom Av�so de 120 dlas 5 1/2% iiPrazo FIXO de 12 meses 6% ii
,9s juros são pagos ('U capitalizados semestralmente ii

A econom ia é a base da prosperidade II
Deposite as 'mas economias no iiBanco InJustria e Comercio Je Santa Catarina SIA. ii

HORIRIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ,11
os sábados das 9 às 11 horas H

,a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b P®!@@í@�@!@@í@@!®@!®@!®@í@@!®@!@�(ê)�� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados
�{@ TODA.S AS UOLESTIAS DO nPHRnH� HfSPIRHIÓRIO @5

� Encontram alivio imediato com o uso do �

; lncomparavel .1I Pl!itofül dI! nogieo Pl!loll!ml! I@) 4) PEITORALMAIS (:;ONIIECmO NO BRASIL
_ Cê)�@&®@l®@).@@Ã..®@Á®®Ã®�@Á®@.i.®@!.®@Á®�@Ji

Banco Popular
No Vale do Itajai

-� �
--

... " --��
�- - _.."--.:�

e Agrícola i
Matriz BLUMENAU (�

I
DE

'Guilherme A. G. Gaedke & Filhos
Rua Marechal Deodoro Fundos

Entrada ao lado do Foto Atelier H ans Los

Dormitórios modernos e simples
Jogos pera sala
Jogos pera cosinha

s .

Guarda roupas colonial
Guarda roupas pera casal e solteiros

• Guarda comida e guarda louças
Bufes e pennadelras
Cadeiras-Mochos-Camiseiros
Camas-Teboas de lavar roupa

I
,

"'O .."

"'3.* :z;..A..JIIe i iS $ .......

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

O

Escrituração Mercan
til » Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall-

NA FALTA DE
APPETITE

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
• G �

Depositos com juros- J disposição-(sem limite) retirada livre . . . 3010 (,A disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00

f�acom retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . " .' . 6%Dep. lnlclal Cr$50.000,00 cjreüradas sem s/aviso Cr$ 20.000,00 . 5% taDepositos com aviso-Reto dlaria até Cr$ 1.000,00 4'/. D. retiradas
�l rnjevlso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dlas 6'/.; 90 días 61/2'/.; 180 dias 7'/. {q}� De�. a prazo .fixo-Dor 6 meses 61/2).; Dor 12 meses 7'/. Deverá ser dado o �{<!> avise previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

i4 { Dep. populares-(Iimite até C.r$ 10.000,00). Dep. inicial o-s 20,00, com

reti-i
(a

4 redes semanais serr evíso até e-s 1.000,00 5/12'/.
)l Dep: limitados-(Limire até Cr� 50.000,00). Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com
} retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 61/2'/.

181al cr$ 50.000,00 comretiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/. �� -----------Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos, j ----. _passes, deposltos em co.,tas correntes, depositas de valores, etc.

etc.]
@ MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ ����

. Servo iço atencioso e rápido { Cure se!ls '?1ales e poupe seu� bom dinheíro
, comprando na�������� FARMACIA NOVA

de ROBERTO M. BORST

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

)\
C:
::Y
::J

�.
JJ
CD
::J
tO
CD

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indilpensavel
o UIO do

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

IODOLINO
DE ORH

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

Bitte Aguia Puro

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA

_________ a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.
se encarrega de cuida r Rua Mal. Deodoro, 30 - JaraguaEscritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 do seu estomago. �����::::��:�:�::�:�::�:�:::::��:�!:��::�::::��::�:�:::�:�:�;:::��:�::::::::��:�;::�:�:::: I-------------------------------1 tr:::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::1i

I ii Corroio do Povo I!

ii
CAPITAL INTEGRALIZA.DO CR$ 6.000.000,00 !!
RESERVAS cn$ 4.000.000,00 ii

li
:,.

Dr. LUIZ DE SOUZ.A

Vermitugo suave e de pront.o
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

remedios
Compre hoje mesmo urna 10MBRIGUEIRA

MINANCORA para o SêU tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

- ]OINVILLE

ADVOGADO

PARA fERIDAS,

ASSINATUIIA ANUAL
Cr$ 35,00

�------------------------
Dr. Arquimedes Da�tas

••••Ga.G
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

Onde comprarei mais barato'
Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Casa laleO 8._IIIS
Jaraguá do Sul -x- Santa Catarina

'-C7'� ct: ,_t.MA .. r
Rua MI. Deodoro N. 136

I N F L AMI'. ç Ö ES.

NUNC'R EXISTIU IGURL

CCCllRAS,

FK�EIR"SJLESPINHA�B.._C.
DIR. GERENTE
Paulino Pedri

BANCO INOOSIRIA E COMÉRCIO DES. CArABINA S/A.Fundado e 23 de fevereiro de 1935

AGENCIA: Jaraguá do SulDEPENDENCIAS EM:
Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
FlorianopoJis
.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
Taiô
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

Rua CeI. Ernlllo Iourdan, 115

FRACOS E ANÊMICOS I
Tomem:

VINHO CREOSOTADO

Impregado COII iIiti naa:

Tosses
Resfriado.
Bronquites

É UM GERADOR DE SAÚDE.

BITTERAGUIA DURO
é a vida do seu es

tomago.

aUiS E DEMAIS

AUCCOES DO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nova llcença
Novo pedido de licen

ça, desta vez por quatro
meses, foi enviado ao Se
nado pelo Sr. Getulio
Vargas, que há oito me
ses não comparece a
quela casa. Como se sa
be, o senador gaucho
faltou as sessões do Se
nado durante dois meses
e esteve seis outros de
licença.

Irene PeJri, Oticial do
Registro Civil do r

" Distrito
Ja Comarca J araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casal-Se:

Edital N' 2440, de 9-9-1948.
Aberto Lux e Elfi Alvine

. Cilli Müller
Ele, brasileiro, viúvo,

lavrador, domiciliado e

residente, rieste distrito, á
estrada Itapocú-Hanse, fi
lho Alberto Lux e de Ma
ria Berta Lux.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente, neste distrito, á
estrada lrapocú-Hensa, fi
lha de Carlos Müller e de
Elena Borchardt Müller.

Edital' N' 2441, de 11-9-48.
Vergilie Chiodini e

Olinda PraJi
Ele, brasileiro, solteiro,

operário domiciliado e

residente neste distrito, á
estrada Iaragué-Esquerdo,
filho de Caetano Chiodi
ni e de Maria Ohiodini.
Ela, brasileira solteira,

professora, domiciliada, e
residen re, neste d ís t rito, á
estrada Iaraguä Esquerdo,
filha de Arduino Pradi e
de Adolorate Dal-Ri

. E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dui ante 15 dias. SI
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legals
IRENE PEDRI,oticial

A VI SO
A quem lnteressar que

meu irmão Delfino Radünz
tem procuração com po
deres gerais, e atenderá
meus negocíos na minha
ausencía.
Iaragué do Sul,

Setembro de 1948.

VITOR RADÜNZ

Os presos da Delega
cia de Retenção paulis
ta dirigiram um longo
telegrama ao Papa Pio
XII, pedindo sua inter
venção junto ao Presi
dente Dutra, na. campa
nha da anistia. Pretendem
êles a anulação das pe
nas para os condenados
até três anos de prisão,
reduzíndo as penas para Ios outros e arquivando
os processos em anda
mento e cancelando os
assentamentos de penas
já cumpridas.

"CANÔA" POLICIAL

AVISO

AVI�:O
Fica terminante

mente proibido a
entrada de pessôas
em minha planta
ção sem minha li
cença,

Poço Danta, 25/8/48
Beruar'dinn Soeatélli

�LIXIB u H06UriRA
o remédio que tem depurado
o sangue de tres gerações I

Empregado com êxito nas:

A policia varejou a
séde do Partido Comu
nista Argentino, prenden
do 52 pessoas que se
achavam na mesa, entre
as quais 15 mulheres.
Após terem sido ficha

das algumas das pessoas
presas, foram postas em
liberdade.

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEM PRE o MELHOR! .••

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

VENDE-SE

PREFEITURA MUNIOI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL
De ordem do Sr.

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul,
torno público que,
d uran te o corrente
mês àe Setembro, ar
recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencia de Co
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
pasto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura Muuici
de .laraguá do Sul,
2 de 9 de 1948.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Gerente:PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N. 39ANO XXIX JARAGUÃ DO Sl:IL - Domingo, 19 de Setembro de 1948 SANTA CATARINA N°. 1.508

RtGIHR� �Ii Escóla Naval
Segundo se Informa Ja

se encontra em mãos do
presidente Dutra o novo

regulamento da Escola
Naval, o qual foi refor
mado em sua rigidez de
posturas diciplinares e

permitirá o retorno áque
le estabelecimento de
ensino dos alunos dali
desligados ha tempos.

JUIZ DE PAZ ApêloaoPapa
Tomou pósse, quarta

feira última, do cargo de
Juiz de Paz, da séde da
Comarca, em substltuíção
ao sr. José Lindolfo Bor
ges, o sr. Carlos Hafer
mann que foi nomeado,
para êsse alto cargo, pelo Exmo. Sr. Governador
do Estado.

Aviso aos proprletaríos
que costumam de deixar
pastar os seus animais

_nos meus terrenos, que os
tranquem afim de evitar
algum fato desegradevel.
Aviso outrosim ás pes

soas que costumam inva
dir as minhas proprieda
des, que corre por sua
conta o que eventualmen
te lhes possa acontecer.

F. FISCHER JUNIOR

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
_ Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

r�"=")l=l��=�oln=��=arõ=t��=lfiJlII"i' ��"_v,,m'lhO_se a_zuis._
�lO ii II"ROPRIETA.RIO ii � III Clinico �e OI�OS'. O�Ui�O=, nariz, fiarooata I
ii . Rua Marechal Deodoro, N. 158!! :: Dr. Ar....ßlo Tav81l'es
.: H R li Pofessor Caledralico de Biologia do lostittuto de Educação de FlorianópolisH
S

!! :: Ex·Chefe oIos serviços,clinicos e cirurglcos da, especialidade no

i:.�.: S H Hospital de Caridade de Florianopolis,
Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- Ex.lnterno por, concurso, da Asslstenclo Pública do Rio de Janeiro

!!

T
SITO DE LUBRIFICANTES, ::

TCOMBUSTIVEL E ACES-g
SORIOS, LUBRI- ;;

EII
O

ii FlCAÇÃO CARGA DE

.I.i .i!,·:! BATERIAS E CONCERTOS DE HN iIPNEUS. ii ii
!J..::::::: ::: :::�.:} �.�:::: ::::::::::{;

!1��I:�-I!��;;;A;;i;p;;rt __ymÓOlff de �ua;'�e
I fco",,'- ·'T"Ü

'

(�It; �I:g MEDICO
..

""":VI,L''Il a

"lI-"')g
I

BMJMlHA ).;- I:'_'

ilii Formado pela Faculdade de Medicina da II pós P'"'\P.I\ PUDINS ';. '."'JIII Universidade de São Paulo. . :l:
I,

."II Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de III ,/
-'�\ ;;l'f;�))';_"..��:'I-I Misericordia de São Paulo I {fI I' 7;'Uá)'lW� J;.:JJ; , ::(,:,;��-� :.� t'Y ,. .. ... ,

.. - C LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A III _._-��� � ./
{

;:::;���m Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias

internas·m i, '_:�:_�:�.�:�;;��"r:1'11 e externas: Pulmões - Coração - Estômago - figado - Rins -

.,.
..f). In f'égrid'ade "

L
__
<,{; 'ÁDoenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da .

.

�@

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

I
moraé doi Je�l;/

��<�r'.q ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. criadora/ deve-Ie f;,:�,:t,�"0"III (J reputncao da marca

�_lO PROVISORIAMENTE CONS,ULTAS DAS 8 Às 12 E DAS 2 Às ��., ' -I'.J ,/
; �.i::i'10 que e a garCRtLO aos

.

III
6 HORAS EM CORUPA NO HOSPITAL EVANGBLlCO,

__
•

j
..

mAS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM NEREU �I ! OO� _/"/ó/ "M EO E I R O S
-1"-1 RAMOS DAS 2 Às 6 H�RAS DA TARDE. m· .. ,r:/oatl .

.

._ CORUPÁ :-: SANTA CATARINA I11I'_��'·-"_'·!!!!!!!!!!!!!!!·-I·�·�··!!!!!!!!!!IBI···I_"_··-"�•• ;;;;;:::::;; _:.......;:_;.......'I_II......m_:;;;;:::::;;;;;;;;::;Iõ!!:,.......

Uma charrete, eixo de
rolamento em perfeito es
tado, com arreamento qua
si novo.

Preço de ocasião:
Informações nesta ge

rencia.

10, de
"MEDICAÇAO AUXILIA
NO TRATAMENTO

SIFILlS".

Descobérta do Brasil
Por proposta do sr.

Aureliano Leite, a Comis
são de Educação e Cul
tura decidiu enviar ao

.

Ministro da Educação a

susgestã� no sentido de,
quando tiver que elabo-

rar o calendário cívico,
atenda a verdade histó
rica, mandando comemo
rar o Descobrimento do
Brasil a vinte e dois de
abril.

00 AlEN�IO SRNS. CAVALHEIROS 0000 -00
� Acompanhe a elegancia je Amanhã 00
00 Confeccionando ainda hoje seu terno na�.00 Alfaiataria u111ack" de Mauricio Köhler, �
m Rua Presidente Epitacio Pessôa, 974 00
00 JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA �
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
� �..

Dr. Wal�emiro MalUreC�en
�.Ia 1>1 SAI81

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

I

.........................._ I I �
([D §:aJty:ãl i(]) (IIIar,a Registrada)

i: IJS1R1A NACIO I
Virgem E�pecialidade :\��:�:��(

da ([KA� WEIlEt nN]))lU§1rIl�JAIL = j({)llIDlVHlie
recomenda-se para hospitais, colegios, etc., pela sua qualidade desinfectante

] ��ßÄ� ��RCf""
I ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


