
NA CONSTITUINTE
Os ultimos tres dias

da Assembleia Consti
tuinte Ioram jde graúde
agitação.

A UDN apresentara

grande atenção e a sua

oracão entrecortada de
vibrantes aplausos da

galeria e. dos seus cole
gas.
Ante-hontem falou o

leader da maioria, snr., magna. ,não se chegou a vot�
Nereu Ramos, o qual Como de costume, o ção do assunto, contí
durante duas horas de- senador catarinense de- nuando a discussão.
fendeu o ponto de vista fendeu magnificamente
do PSD que era de ser o seu ponto de vista. Parece dar falação
mantida a referida carta Afinal, hontem ainda pera uma semana.

uma indicação no senti
do de ser derrogada a

Constituição de 1937.
A apresentação foi

feita pelo leader Otavio
Mangabeira, ouvido com

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER - Fundado em 1919

ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL .Domingo, 24 de Fevereiro de 1946

NOTAS E NOTICIAS

r

A descoberta de uma indo ao fundo da alma e vel dos autornovels oficiais.
rede de espionagem so- coração de cada hornem.: Oxalá que os rnunlcí
vierica no Canadá, com Por estes meios, a igreja pios tambem poupem ga
a consequente prisão de assim' formada, prepara zollna e refreiem esse
diversos membros, está -para a sociedade humana abuso.
dando lugar a uma série a base sobre a qual pode -x-
de admoestações entre repousar seguramente. Revoltaram-se os ma-

aquele dominio britanico, -x- .rínhelros íudusfna India: '

Ainda se encontram
a Inglaterra e a Russia. , Hoje realiear-se-hão as O levante teve inicio hospitalisados 103 sol-
O delator da espiona- eleições em toda a RepiI-: em um navio de guerra, dados da Feb, dos quais

gern foi um jovem fun- blica Argentina pare os propagando-se a 7.000 12% sofrem de doenças
cionario da embaixada cargos de Presidente e; embarcadiços. mentais.
sovleríca, descontente com Vice Presidente da Repu- i As baterias de terra
o regimen de sua Patria, blica e para acamara. '! abriram fogo contra os

'p._ar7cendo que os espiões O partido do governo,

I amo!inados,
conseguindo

Ia tinham-se apossado de do qual faz parte o Tra- dominar a revolta.
diversos documentos. balhista, tem como candl- -v-

-x- dato ao posto supremo o O navio "Duque de
O novo embaixador da General' Peron, e as opo- Caxias", que levou a

: Espanha, sr. Aunos, esta- slçöes apresentaram o sr, ltalia os cardeais sul-
va a caminho do Brasil Tamborini. americanos chegou hon-
quando foi apanhado pe- -x-- tem de retorno a Lisboa.
Ia citação de seu nome Noticia Agencia Nacio- A turma de guardas
como facista fanatico pe- nal que em recente expo- marinhas, .que ali' .de
lo "Livro Azul", dos Es- sição ao chefe do gover- sembarcou em visita,
tados Unidos. no sobre a situação eco- teve uma carinhosa aco-
Isso e os ataques que nomica e financeira do lhída.

lhe fizeram os deputados pais, o ministro Gastão
na Assembleia Constlruln- Vidicel alvitrou entre ou-

'

•

,,- O snr Cel, Leoni "Ma-
te, fizeram com que o rras medidas de eco- chado foi nomeado • Su-
governo brasileiro lhe nornia, a supressão írne- perintendente gera] das
cassasse o "agrernent", dieta de todas as zretlfl-" Empresas incorporadas epelo que o sr. Aunos tem ceções dos extra venci-

o snr. Aríosto Pinto, Pre-
- que voltar pera junto do mentos.O tiruler da Pasta sidente da Caixa Econo-General Franco. da Fazenda, sezundo se" mica.

-x- anuncia, determinou o
Voltaram ao trabalho levantamento do quanto

os trabalhadores dos por-I dispendia o Ministerio da
tos do Rio Grande do Fazenda com gratificações
Sul, e entraram em greve a fim de determinar sua
os ferroviarios daquele surpressêo. Considerando
Estado, que pleiteiam um o recente aumento dos
aumento de 500/0 dos sa- vencimentos dos funcio-
larios.· nários, entende o ministro

I x I da Fazenda que devem
NA cerimonia da entre- ser abolidas as ditas gra

ga do barrete cardinallclo tificações a fim de auxi
aos novos cardeais, Pio liar o restabelecimento
XII pronunciou importante do equilibrio dos orça
oração, frisando que a rnentos previstos pare o

ígreíe, conquanto cumpra pagamento do 'funciona
o mandato de seus divi- Iismo. Com igual ínteres
nos fundadores, de pro- se, estuda o titular da
pagar-se por todo o muno peste da Fazenda, a re-

, do e levar a sua doutrina dução ao mintrno possi
a todo o ser humano, não
é um imperio de acepção
particular, a que hoje em

dia se da o nome de írn
perialismo. A igreja e seu

progresso seguem sendo
conrraría ao Imperlellsrno
moderno; Seu desenvolvi
mento é, antes de tudo
profundidade, não exten
são e largura. A igreja
procura o homem de tel
e seu estudo é do homem,
para conforma-lo e aper
feiçoa-lo á, semelhança
divina. Tudo isto é feito

treou na Camara, falan
do brilhantemente so

bre a personalidade do
Dr. Vitor Konder.

-x-

-x-

As autoridades com

petentes dos Estados
Unidos declararam que
até agora somente os

americanos são os de
tentores dos segredos
da bomba atomica.
O mais é farol.

-x-

-v-

Em substituíção ao fa
lecido General Cristovão
Barcelos, foi nomeado
Chefe do Estado Maior
do Exercito, o snr. Ge
neral de Divição Cesar
Obino.

-x-

-x-

O deputadoMax Tava
res do Amaral, da U.D.N.,
de Santa Catarina, ex-

O Presidente do Ins
tituto do Pinho aumen

tou de 50% a quota de
exportação do pinho
no corrente mez.

Monle Caslello

Na batalha de Monte'
Castello, entre os muitos
bravos que deixaram a

vida pela liberdade do
mundo, está Gumercindo
da Silva, o caboclo iara
guaense, que caiu no pri
meiro assalto, no dia 1 R
de fevereiro de 1945.

Cuídedo COlD eles
fiando Iundos para am

paro aos mutilados da
Feb.
Aqui tambem diversas

firmas foram lesadas
pelo espertalhão, que Honremos a sua merno

está sendo processado ria, o seu exemplo, o seu

O Sr. Ten. CeI. Co- patriotismo.
mandante do 13': B.

C"Ilembra as firmas comer. Que ele seja um guia
ciais que sempre que fiel d� mocidade de no�-

MUDAS caso semelhante acon- sos dlas, na defeza não
B_______

.

-_.....---.. tecer, devem pedir a somente. externa, mas

Frutiferas e ornamentais identidade do militar tambem Interna, onde eles

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakíseíros,Macieiras, que se apresentar como d��erão zela� pelos prin-
tal e fiquem cientes que erpios defendidos na guer

Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias ...Camélias, tais donativos ou subs- ra.
Coniferas, Palmeiras, etc., etc. críções. foram expressa- Reverenciemos .e me-

Peçam catalogas lIustra.do mente proibidas pelo moria de Gumercindo e

L E O P O IJ D O E I D E L - Coupá I Exmo. Sr. General Minis- de todos os heroes da
'---.-------------_...;;.....--.I�tro da Guerra. grande batalha.

Oficiais do 13'. Bata
lhão de Caçadores pren
deram em Joinvile o in
dividuo ,Joel Mira de
Paula Araujo, que tra
jando um uniforme de
1. Tenente do Exercito,
percorria o Estado de
Santa Catarina, anga-

, ,

Schwartz'

TELEfONE N°. 39

Sta. Catarina - N. 1.327,

Assumíü o cargo de
escrivão da Coletoria
Federal em Jaraguá, o

snr, Alfredo Schwartz,
que exercia ídentico
cargo em Imbítuva,

Ie A. P. C.
Atendendo ao pedido de diversos segurados

do Instituto de Aposentadoria e Pensões, dos Co
merciarias. iniciamos hoje a publicação de ins

truções sobre essa importante autarquia.
São segurados obrigatórios do Instituto todos

os profissionais maiores de quatorze anos de idad.e
que prestem serviço remunerado aos estabeleci
mentos ou instituicões abaixo mencionadas;

I' estabelecimentos comerciais em, geral e

suas oficinas, localizadas ou não em sua sede;
II - companhias de seguros privados e escri

tórios de seus agentes, emprêsas e agências loté
ricas ou de sorteios, clubes de mercadorias, coo
perativas de consumo ou distribuição,
instituição e agência de turismo e casas de
câmbio;

III - escritórios ou emprêsas de compra e

venda de imóveis e de, administração de bens,
mesmo rurais; ,

IV - escritórios de propaganda e de infor
mações, de representações, comissões, consigna
ções, de curretagens de qualquer natureza, de

agentes da propriedade índustrial, de despachan
tes e de leiloeiros;

V -� escritórios, consultorias, gabinetes e la-
boratórios de profissionais liberais;

VI - iarmácias e drogarias;
VII -r-r- sociedades de radiodifusão; .

VIiI - emprêsas jornalísticas, excetuadas
suas oficinas gráficas;

IX - hospitais, casa de saúde, policlínicas
e estabelecimentos fisioterápicos;

X - instituicões e associações de caridade,
de beneficiência, 'fundações, associações literárias
e culturais, instituições ou ordens religiosas, esta
belecimentos de ensino, educandários e asilos;

XI -- barbearias, salões de cabelereíro, insti
tutos de beleza, calistas, massagistas e manicures;

XII -, açougues, peixarias, cavoarias, quitan
das, leiterias, confeitarias, bares, cafés, botequins,
restaurantes. pensões, hospedarias, hotes, edifícios
de apartamentos, habitações coleti"as e congêne
res, fotógrafos, bancas de jornais, engraxates;

XIII - estabelecimentos de espetáculos, de
diversões públicas, casinos, clubes recreativas e

associações esportivas. ,

São igualmente segurados obrigatórios do
Instituto os comerciantes em nome individual, os

sócios solidários e os interessados por qualquer
forma, cujas quotas de capital não sejam supe
riores a Cr$ 30.000,00. ,

, Incluem-se entre os segurados obrigatórios
do Instituto os filhos do empregador que lhe pres
tem serviço.

Qualquer empregado admítído em uma das
emprêsas acima mencionadas deverá ser inscrito
no Instituto, desde que não conte mais de 55 anos

de idade na data da admissão. Deverá, igualmen
te, ser inscrito o empregado que ao ser admiti
do coute mais de 55 anos de idade, mas que já
venha eontríbuíndo para o LA.P.C. ou para ou

tro Instituto ou Caixa de Aposentadoria e Pensões,
desde que não tenha decorrido mais de 12 meses

entre a data da admissão e a saída de última em

prêsa em que trabalhou e pela qual contribuiu
para Instituto ou Caixa' de Aposentadoria e Pen-
sões.

'

As inscrições dos segurados não serão feitas
com salário inferior ao salário mínimo estabele
cido para o municipio em que o segurado trabà
lha, não podendo, por outro lado, ser superior a

Cr$ 2.000,00.
Quando o segurado prestar serviço a mais

de uma emprêsa de natureza comercial, deverá
contribuir por intermédio de todas, até o limite
de Cd 2.000,00.\ •

- cont. n.o prox. numero -

,

II

I G. Rodolfo Fischer I- Seguros em Geral -

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 796 - Telefone, 53
I��=========================================
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P r e fe i t u ra M uni c i p ai Ci e J a r a 9 u á do 5 u II
Balanceie da Despesa Orçamenlaria, referente .ae mês de Janeiro de 1946

_C_O_d_ig_O T
__i_t_'_u__l_o__S ,.;_'E------DE-S-P-E-ZA--O-RÇ�A_M_E_N_T_AR_IA _

Local Anterior I Do mês I Total

4
4 1
411
4111
4 11 2
4 9
4 94
4 94 1
4 94 2
4 94 3
4 94 4

5
5 1
5 14
5 14 1
5 14 2
5 2
5 24
5 24 1

Õ 24 2
6
6 4
6 41
6 41 1
6 9
6 90
6 90 1
6 91
6 91 1
8
8 O
8 00
8 00 1
8 01
8 01 1

8 1

811
8 11 1

813
8 13 1
8 14
8 14 1

Saude Publica
Assistencia Hospitalar
Pessoal varíavel

Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação ao medico de Corupá

Serviços Diversos
Despesas diversas

Desobstrução de carregas e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpesa de valos, bceiros e sargetas
Combustível para transporte pessoal e ma

terial

13.710,00

I

13.710,00

150,00

360,00

7So,00

350,00

1.190,00

,

1:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: .•

li BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINASjA. !!
ii Fundado em 23 de fevereiro de 1935

:.: ••iII I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00

i
... l. DEPENDENCIIS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

Araranguá J g' d S I
�'
••'::.l. BBrlUumsqeuneau

AGENCIA: ara ua o, U
Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

, Faz todas as operações bancarias no Paiz, como cobranças, descontos,
empresümos, financiamentos mediante caução de titulas comerciais,

passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante
. taxasmodicas.

abona em C /Correntes os seguintes juros:

ii ��:;���nga Il Disposição, sern avlso, com retiradas livres
2010ii Jaraguá do Sul pera qualquer irnportancia

II i����i�l� Com Aviso �: �r:i��o�o,��iradas livres
30;. :.!••.':.i::.ii Laguna Depositos Populares, com limite de CI:$ 50.000,()O

ii Lages
ii Mafra

.

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
1::1::ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

H Piratuba Com Aviso de 100 días
'

5%!!
ii Porto União P F" d 6 5°1
ii Rio de Janeiro

razo IXO e meses 10

Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
PraZO Fixo de 12 meses 6%

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco lndustrle e Comercio de Santa Cätarina SIA.
ii Urussanga "ORARIO: Das 9,30 ás 11,� e das 14 ás 15 horas
ii Videira Aos sábados das 9 às 11 horas

13:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!'::::::::::::::::::::::::::1::1

�®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)@!@)®Y®®Y®@'?@)®Y@)@Y@®Y@)@r@.�
� .�.

� . Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �
�

T@DA.§ A.§ MOlLE§TIA.§ DO ßPßßflHO RlSPIRHIÓRIO �
�

Encontram' alivio imediato com o uso do
�

@j Ineompap8vel @j

� r�iloríll d� noOiro. r�IOII!Oi� �
� O PEITORAULMAI§ CONHE€ClIDO NO BRASIL �
ê>' ,.@.
i\@@).@®;@@,;.@�@i..®®;@@J.®@J®@j@�@Á@�@Tr

Fomento
Fomento da produção vegetal

Despesas diversas
Auxilias a centros agricolas
Aquisição de sementes e transporte

Fomento da produção animal
Despesas diversas

Aluguel do prédio e agua para um serven

te de laboratorio do C. r. P. O. A. (Ser
viço Federal)
Compras de Remedios

Serviços industriais
f Industrias Fabris e Manufatureiras

Pessoal variavel
Operarios da fabrica de tubos e cimento

Serviços diversos
Pessoal fixo

Zelador do Camiterio - Padrão C
Pessoal variavel

Operarios do serviço de cemiterios
Serviço de utilidade Publica
Administração Superior

Pesaal fixo
Auxiliar Tecnico - Padrão K

Pessoal xariavel
Gratificação ao engenheiro para exame e

aprovação de plantas
Construção e Conservação de

Logradouros Publicas
Pessoal variavel

Operarios do serviço de ruas, praças e
.

jardins
Material de consumo

Para o serviço de ruas praças e jardins
Despesas diversas

Combustivel para o transporte do pessoal
e material

150,00

360,00
•

780,00

350,00

1.190,00

=-continua-e-

.Q ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA I M.INANCOPA
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 tilhos e, a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

JOINVILLE

Cliaie. �e OI.os, Ouvidos, nariz, 60r80lta I
Dr. Arlninio Tavares

I Professor Caledralico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe Glas serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

I
Hospital dá Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

,

Ex·interno!por,�concurso, da Asslstencia Pública do Rio de

JaneirO,
formado pela faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro

I BL U ME NAU STA. CATARINA

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, -Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
=- R-A lOS X -

,

Dh'ctor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

:::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

r�-Q.�-�"'·��, '1...ende-se
�I CALCADOS

.
l! -Um otimo terreno pera

D

.,
plantações diversas, todo

•
. em marro e capoeira, si-

I R G' O
tuado junto a ca-sa comer-

,

•

cial de Klein Irmãos, fa-
•

zendo num lado rumo pe
la estrada de Poço Gran
de até os fundos, sendo
otimo para seu governo
de estradas. E junto mais
uma casa de morada bem
confortavel com reparti
ções diversas.
Tratar com os proprle

rarlos

�ãD �� m�I��r�� b

lZ9 .-._..,_.-.

TIJilldl1ill§trn21 dc C21nç21dl�§ I
G(Q)§c]bl TIrm21((})§ §o Ao I

JAR���ÁST��"SUL ..
�! SANTA CATARINA I�
���_.���A

CONTRA CAspa,
GUEDA DOS CA

BELOS E mMAIS

UECCÖES 00

tOURO CABELUDO.

T_��B:.O�$Âr.W�R'
p'ç>Ii:E!( EI..-ä!I c I A:

KLEIN IRMÃOS
Guaramirim - Est. Bananal
5-2

Pequena Propriedade
Compra-se ou aluga-se
dentro ou proximo do

perimetro urbano.
-

Informações/na Tipogra-
fia Avenida

1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Decreto-lei D. 151 Industrie de Madeiras
Janssen S. A.

Edital de la. praça

8-1

FABRICA DE

eAb "MAaUaO"
_..._

de MAIA & ANTUNES
séde em Porto de Areias Grande, munici
pio de Araquari (ex-Paratí). Venda p�rma
nente no deposito do Linguado, aceita-se
qualquer pedido'pa�do ponto do Estado.

o Prefeito Municipal de Ieraguã do Sul,
usando da atribuição que lhe confere' o arr. 12, n. 1
do Decreto-lei federal n. 1.202, de oito de abril de
1939, e devidamente autorizado pelo senhor interven
tor Federal, Asembleia

'

Geral Exlraordinaria

DECRETA: Pelo presente são convidados os snrs.

acionistas desta Sociedade pare participarem da
Assembleia Geral Extraordlnarie a realizar-se no dia
26 de Março, do corrente ano, as nove (9) horas,
na Sede Social a Avenida Getulio Vargas, n. 668,
nesta cidade de' Iaregué do Sul, afim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

1°.) - Extinção do cargo de diretor:g�rent-e
2°.) - Alteração dos Estatutos SOCIaIS,
3°,) - Assuntos de Interesse social

Iaragué do Sul, 14 de fevereiro de 1946

Art. 1 - Os espetaculos teatrais, bem como
todos os atos relativos a sua realização, gozarão de
isenção de impostos, assim como as taxas munici
pais, excetuadas as que se referem aos preços dos
serviços de utilidade publica.

Paragrafo unico - A isenção
tambem os espetaculos promovidos em
vilhões.

Art. 2 - Aos teatros que se construirem no
territorio do municipio no prazo de cinco anos, con
tado da data da publicação deste Decreto-lei conce
der-se-á isenção do pagamento dos impostos munl
pais.

CORRESPONDEDCIA PARA

João Anunciação Maiacompreende _
circos e pa- SÃO FRANCISCO DO SUL _ Alameda Ipiranga

ii CLINICA. OB OLHOS - �UVIDOS - NA.R1Z B GA.RGA.NTA '00 !!
!I DR. SADALLA AMIN II
II CONJUNTO OB APA.RBI!.HOS MODERNOS, UNIC? NOS�!
g ESTA.DOS DE SA.NTA. CA.TARINA E PARANA ,iiii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii!! HORARIO : 10·12 e 4,6 da tarde - Hora marc�da: 2,4 li
ii - .Joinville - II '

CARLOS LEOPOLDO MEY ,

Diretor - Presidente§ 1 - Os adquirentes de terrenos neoessertos
as construções previstas neste artigo, que, no prazo
de doze mezes, a contar da data da respectiva aqui.
síção, não derem entrada, na repartição competente,
aos pedidos de licenciamento das obras, ficarão
obrigados ao pagamento das írnportencias corres

pondentes as isenções de que se hajam beneficiado.
O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa§ 2 - Ao uso dos edificios construidos nos

Ed· t 1 cl Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. -termos deste artigo, pera finalidade diferente, antes 1 a e faz saber a todos os que presente edital dede decorridos o prazo de quinze anos de utilização
prímeír« Praça 'primeira praça, com o prazo de dez (10) dies viremefetiva dos mesmos pare teatro, precederá sempre lau dele conhecimento tiverem ou interessar possa,autorização dos poderes competentes e previo resse-

Ique findo esse prazo, há de ser arrematado 'porcimento das importanclas correspondentes aos im-
quem mais der e maior lance oferecer, no proximopostos e taxas, que não tiverem sido, em tempo, O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito da dia 28 do corrente, as 10 horas da manhã, o b�mcobrados.

'

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata- penhorado a Calopreso ,& Cia., na ação executivaArt. 3 - O Poder Executivo poderá doar ter- rina, Brasil, 'na forma da lei, etc.,
. que lhe move Ambrosia Paulino, ii ,saber: .

renos de propriedade do Municipio, pare a constru-, Faz saber a todos os que o presente editai t ) 90 (noventa) barris vazios pera acondíção doado ao patrimonio do Municipio, independen- de primeíra praça, com o prazo de vinte dias virem cionamento de aguardente, avaliado em Cr$ 2,500,00., temente de qualquer Indenlzaçêó, ainda mesmo quan- ou dele conhecimento tiverem ou interessar possa, 2.) 4: (quatro) runeis pera fabricação de aguar-to a construções e benfeitorias incorporadas ao so-
que, findo esse prazo, hão de ser arrematados por dente, avaliado em Cr$ 1.800,00.

,

lo, se o donararío:
quem rnais der e maior lance oferecer, em frente as cujos bens constantes do auto de penhora e avalia-

I

a) deixar de cumprir o disposto no § 1 do portas do Edificio do Forum, no dia 1? de ma�ço ção , de folhas dos autos da referida ação executivaart. 2 deste Decreto-lei; do corrente ano, as 10 horas da manha, os seguin- será levada em primeira praça de venda e arremata.b) não concluir as obras de construção den- tes bens pertencentes aos menores Alberto, Irene, ção, pelo preço de Cr$ 4.300,00, pare pagamento datro do prazo de tres anos, contado da assinatura da Werner é Cilly Gruetzmacher:. , .. importancia devida a Ambrosio Paulino. Assim s�escritura;. a) De um terreno sito e� Trels RIOS, neste _mumcI- rão os referidos bens arrematad�s por quem ma�sc) utilizar a construção pare outro fim que pio, fazendo frente no RIO I!apocii, tr�v�ssao dos der e maior lance oferecer, no dia, hora e lugar ,acl-
.J não os espetaculos teatrais, fundos com terras dos herdeiros de Aristides Mello ma mencionados, podendo 05 mesmos ser exemma-Art. 4 - 'A isen�ão' tribut�ria aos espetacu_los e de ôchrnldr, extremando de um lado com as de dos por quem Interesse tiver, no lugar E�trada Itapoteatrais e congeneres nao se aplica a quota do Im- Emilio Gruetzmacher e do outro lado com as de cusinho na filial da firma Calopreso & CJa., onde seposto de diversões destinada, pelo decretç-leí n. 101, Alberto Klitzke contendo a area total de 67.862 2/3 acham Iocaltsados os dítos bens. E pera que cheguede 18 de setembro de 1942, a Caixa Nacional de ms2 avaliado �m 2.500,00 a area de 10.R58 2/75, no a noticia ao conhecimento de todos, se passou oEstatística Municipal, a cargo do Instituto Brasileiro valo'r de Cr$ 40000; de Jma casa construída no presente edital que será afixado as portas do Forumde Geografia e Estatisrica em virtude do convenio mesmo terreno, a�aliada em Cr$ 2,áOO,00, a Cr$ no lugar de Costume e publicado pelo jornal "Corinteradministrativo que a referida lei ratificou. 26360 conforme transcrição sob n=, 8.133, IJO L. reio d o P o v o" que se edita nestaArt. 5 - �ste _decréto-Iei entrará e� vlgor _na 3D.: d'o oficial do Registro de [aragué do Sul, sn�. cidade. Dado e passado' nesta cidade, de Jara�uá dodata de sua publlcação, revogadas as disposições Mario Tavares da Cunha Mello, aos 21 de Ianei- Sul aos nove dias do mez de fevereiro de mil no-em contrario.

ro de 1946. vec�ntos e quarenta e seis. Eu, Ney franco escrivãob) De um terreno sito em Trels Rícs, neste rnunlcl- o subscrevi. - (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz.Prefeitura Municipal de Iaregué do Sul, em 11 de pie, fazendo frente no Rio Itapocu, fundos em terras de Direito. Esta conforme original, do que dou fé.fevereiro de 1946. dos herdeiros de Aristides - Mello, e de Schmidt, en-
- ,

d 1946tre terras de Alberto Klitzke e de EmiIio Gruetzrna- Iaragué .do Sul, 9 de fevereiro e
eher com a area de 10.858 2/75 msz., de uma' casa

O Escrivãocon�rruida nó mesmo terreno, avaliada em Cr$ • . .

NEY fRANCO2,5ÓO,00 a quantia de Cr$ 263,636 4/1 t conformeConfere com o original em 11-2,1946 transcrição sob n. 8.139, no ,L. 3D., do oficial do
....� ..- .._.._ .._.._ ..- ..�!!===I!�!!!!!!I!!!!Ir.==m=!!=!mRegistro de Iaragué do �ul, �r. Mario Tavares da IIr ;;=I;=m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;=I;=;;

"---"_"-"-"-:-'I"'I'Cunha Mello, aos 21 de Janeiro de 1946.
,

.,.

• ..c) De um terreno sito em Tres Rios, neste municipio mFebres (Sezões, Malárias, IIIfazendo frente no rio Itapocu, fundos em. terras dos ii Impaludismo III
-----------------.,.--�'-�, herdeiros de Aristides Mello e de Schimdr, entre II Maleitas, Tremedeira II.

'

I terras de Emilio Gruetzmacher e de Alberto Klit�ke" 'J'ii _ CURAM-SE RAPIDAME,NTE COM -

bl'
,

. ,'com area de 67.862 2/3 ms2., a area de 10.858 2/75'.H IIOO�OO�OOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO ms2., de uma casa construida no mesmo terren�. _

a

=I!'=I "Capsulas Ant"lsezon"lcas 1",',:1OOOOOOOOOO�OOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO quantia de Cr$ 263,636 4/11 �o.nforme tr�nscnçao II� C U I D A DO 0000 sob n. 8.140 no L. 3 D., do ofiCiai do registro. de iii _=-,��
,

0000 Jaraguá do Sul, sr. Mario Tavares da Cunha Mello, III Minancora" \��
"���� aos 21 de Janeiro de 1946,

1""1' III .OOOOOO�OOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOO��I::õ:S� d) De um terreno sito em Tres Rios, neste m_unici- :::
IIOOOOOOOOOOOOOOOO��OO��OOOOOOOOOOOO pio, fazendo frente com o rio Itapocu, travessao dos III Em Todas as Boas Farmacias iii0000

E R' 'I CiO 'I
fundos com terras dos herdeiros de i\.ristides Mello

'i É um produto. dos Laboratorios MINANC0RA iii0000 e de Schmidt, enlre terras de dig? extremando de III IIIm:00 "

.m lado com terras d� Alberto KIIlzke e de outro iii _ tToinville - Sta. Catarina- I'Ü
�

• lado com as de Emilio Gruetzmacher, com a areal"'I' ,

g0000 • total de 67.862 2/3 ms2., avaliado em Cr$ 2,500,00,
.._j!i!l!i!i!l�!j=!I-I!E!l!!iiiil-r.:!i!!ii!!:=j�ji!!i!ii!j!�jj=j�i&0000 e-- -q a area de 13,572 40/74, no valor de Cr$ 500,00, co�-0000 Não deixe que o teu dinheiro se gaste, forme transcrição, sob n. 8.134, no L. 3 D., do ofl-

0000 sem saberes no que o empregastes. cial do registro de Jaraguá do Sul, sr. Mario Tava-
�� res da Cunha Mello, aos 21 de JaDeiro de 1946.�� Aproveite bem o teu dinheiro, fazendo

b d�� Assim serão o� referidos ens arremat� os por quem��
----- tuas compras na ----

mais d�r e maior lance oferecer, no dia, hora e lu-0000 CASA"OB IAS gar acima mencionados, podendo os :inesmos bens0000 I 1 serem examinados por quem interesse tiver no lu-
�OO gar Tres Rios, neste municipio,

;00 seja qual for o artigo que necessitares,! E pa'ra que chege a noticia a - publico, IARAQUA DO SUL� nela o encontrarás pelo preço mais ba- se passou o presente edital que será afixado no lu-
� _

�
---- rato da P R A ç A. -_-.:._ gar do costume, as portas do forum, e pnblicado0000 pelo jornal local "Correio ,de Povo". Dado e. pas�a- do mez de fevereiro de mil novecentos e quarenta0000 JIIIF" Não se esqueça'" do nesta cidade de Jaragua do Sul, aos deZOIto dias e seis. Eu J. Alfredo Emmendoerfer escrevente jura-�OO ,Chapéus (os melhores); Guarda,chuva EI

mentado em exercicio o, subcrevi.

�I
(idem)' Casemiras' Linhos· Camisas' Gra-

assinado Ary Pereira Oliveira - Juiz, de Direito
,� , " ,

I d d
� vatas; Meias; Pijamas; etc... etc... (tudo da Comarca _ Esta conforme o origina, o que ou00 enfim), é enéontrado na (JASl TOBIAS, pe, WATERMAN 'S fé.00 los preços mais CAMARADAS da praça. jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 19460000 _,_-- Concede-se descontos especiais --- À melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro . O escrevente juramentado em exercicio.OO�OO R. Pres Epitacio Pessoa, 652 - JAR4GUA DO SUL Acaba ie receber: TlP. AVENIDA J. Alfredo Emmendoerfer

Ass) Remaclo O. ôeàra
Prefeito Municipal

José Pereira Lima
Secretario

�om�an�ia �a�io�al ue �e�uro� I�iran�a
AGENTES LO€cA,:lS

A Comepcial Ltda..

,
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de março nos salões do Cine

L F
Buhr uma ma gnifica festa Ala-

A='§lIII§I�������@.::=======- ._ 'Notas ocais _._ Caipira -Colonial que, por ocasião
== • • da qual terá diversas surprezas, cujo convite

passemos a irenacrever abaixo.
..........................�.....

- Diretor: ARTUR MULLER -

RELIGIÃO

Mel e Vinagre
Mel pera os que não gostam de vinagre;

vinagre pare os que não gostam de mel. Um

pouco de doce pera os que sofrem de ama�
guras, um pouco de amargo pera os que nao

.

gostam de verdades duras. Consolo pare os

que lutam no meio de ignorantes. Censuras
pera os que não combatem a lgnorancla. Fac
tos tocantes para nós. Factos que acusam

tantos outros culpados.
Começamos com isso uma série de escla

recimentos, referindo factos documentados,
não inventados, com a intenção, que se tem

entre bons amigos: 1°. de corrigir os que er

ram sern culpa ou com culpa, acusando
e criticando injustamente, 2°. de animar os

que sern respeito humano, heroicamente an

dam no caminho espinhoso do fiel cumpri
mento do dever religioso.

I - Faz uns anos o "Dally Express" publi
cou manifesto, firmado por 50 stgnererlos, da

igreja protestante "Church of Ingland", entre
eles os bispos anglicanos de Londres. Col
ehester, Cernbrldae etc .. Eis uns tópicos des
te sensacional manifesto:
"O unico meio de sair deste càos presente

seria a reunião com a. Santa Sé Romi"ma"
OUTRO: "Declaramos que só a Igreja Cató
lica tem o direito de Interpreter com autorida
de a Sagrada Escritura" OUTRq: "ôi a

Church of Ingland, quizer estar unida com

Santo Agostinho, deverá tambem declarar-se

pela unidade da fé e unir-se a Igreja Antiga"
OUTRO: "Declaramos haver uma unica meta:

a reunião com a Sé Apostolica". Este docu
mento foi dirigido a todos os bispos prores
tentes do Imperio Brltanico.
E na America do' Norte? Cada ano uns

60.000 a 70.000 protestantes se convertem á

Igreja Catolíca. Segundo a u!rima esreüstica

oficial, do ano 1944, esre ano alcançou o ma

ximo: 90.822 conversões,
Num breve periodo estavam entre

5.000 convertidos: 12 Governadores; 45 mem

bros do Congresso; 115 Medicos; 126 advo

gados; 180 Oficiais do Exercito e da Marinha;
206 Inreletuals, Escritores etc. e

572 Pastores Protestantes.

Que tocan tes factos para nós e pare os

irmãos separados
O que V. S pense disto ?

o.v.

Esporles POR AOM

Emborcoré hoje
o BAEPENDI

Hoje as 12 horas parti- panharern a delegação
ré pare Iolnville o Bae- convoca o Baependi por
pendi afim ele enfrentar nosso inrerrriedío os se

naquela cidade a equipe guinres amadores: Silvei ..
do Cruzeiro. A delegação ra, Lucindo, Ari, Mario,
alvl-anll seguirá em oní- Frutuoso, Manoel, Batista,
bus especial, saindo este José, Etti, Otacilio, Lou
da sede social do clube renço, Airoso, Ruisam,
as 12 horas. Para acom- Nunes e Níquínho,

HOje
Acareí,

no campo do I Acarai e Metalurglca de
deverão jogar Joinvile. '

.

Casamentos Urano de Carvalho, dig
no agente Fiscal do Im-

Realísaram-se hontem posto de Consumo e pes
·na sala ·das audíencías, soa de grande destaque
os seguintes casamentos: nos meios sociais deste
Bertolino Afonso Berens municipio.
com a senhorita Benja- Tambem nesta data
mina Klein; Emanoel Ar- faz anos o sr. Werner
noldo Hort com a senho- Gosch, industrial, e dona
rita Jenny Gruetzmacher; Herta Pieske Gosch, es
João Lehnert com la se-

posa do sr.Walter Gosch,
nhorita Mathilde Kitz-

um dos diretores da fa-
berger. brica de Calçados Gosch

Registo civil S. A.
Esta mesma data re

gista os aniversarios dos
srs. Otacilio Ramos e

Romano Moretti.

No cartorio do registo
civil foram inscritos os

seguintes nascimentos:
Jurandir f. de Amaro
Alves Pereira; Edite f.
de Leopoldo Voltolíní;
Reiner e Reinilda, ge
meos, filhos de Alvíno
Modro; Alice, f. de Ewal
do Boss; Carmen, J. de
Primo Leoní; Marcelino,
f. de Leonardo Demar
chí; Paulína, f. de Ru
dolfo Bottenberg; Artur
Henrique, f. de Renato
Carstens; Olivio, f. de
Marcelo Demarchí; Luiz
f. de Leandro Tonon;
Edír, f. de Bertoldo Kars
ten; Olinda Carmen, f.
de Constantino Rubini.

No mesmo cartorio
foram inscritos os obi
tos de Antonio F. da

Silva, de 9 anos, filho
de José da Silva; Arnol
do Ziele, de um ano,
filbo de Hugo Ziele;
Celso Campregher, de 2
anos, f. de Teodoro Cam
pregher; Irma Grúel, de
1 ano, f. de Artur Greul
e Oswaldo Bachmann,
de 21 anos, filho de João
Bachmann.

l1niversarios

"MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SfFILIS"

É UMA DO!l!'NÇA GilIAvfGSIMA
MUITO I'ERIGOIJA "I"RA li. FA
MILIA IE ..AR.... A RACA. COMO
UM BOM AUXIUAR NO TRATA
Ml!IMTO DbSE GRANDIE I'1..AGIiLO

ualE o

A sIP'lU. n: APRESENTA 80.

IHÚM_ FORMAS, TAl. COMO.

ItEUMATI....

ESCR6FULM

ESPINHM

pfllTULA8

6L.cKftM

IICZEMM

I'lHIIDM

."RTRCM

MA_AlI

lien pessoá do Arraia do Jaragá

vancei�[jltr�a tudo inrru[9Jconvida�
do pra'6' B' vim na fes@jl@jtançaqUl
nois imo faze no dia 2 de março di

noite ne casa do Nhô Bua.

Quiremo aperveni menceís quia

8x1

G. Rodolfo Fischer
SEOUROS EM OERAL

I.Ge \

IHta.S.O!!Ir!E1
.'_1Je ••V:iDS
VI.lIeS
_eR.II_iS Pllle.IS
.eIDltl�11 1D. IUtaBatlJ.

RUA MAL.- DEODORO DA FONSBCA, 796 - TELBFONE, 55

di gervara não podi intordozi .pro mo

di a nossa

leil
não premltl

Tambem não- - podi ursa is-

pora sem ruseta.
Contando com venceis e teu'

pessué, nOiS,--
fica muito

agarde . cido. ti
.

. -Nhô Baependí

; j,

Ve n d e-se �oooooooooooooooooo;oooooooo�oooooo

Um forno de cobre

�ml
00

Adolf Herrn. Schultze �perfeito estado, no terna- MARCENARIA EM GERAL � ,
nho de 20 latas.
Tratar com os proprle- -. :

tarlos Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00KLEIN IRMÃOS I CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS
00

Guaramirim - Est. Bananal

i
Mantem um estoque permanente de todas (JS tipos � �5-2 de MobiliaS, especialmente para escritorio. � �------------------

INSTALAÇÚES COMPLETAS DE: i'À ..

Dormitarias � �

00 Salas de Tantar �
00 Cópas

I
Escritorios

.

Moveis rústicos e outros.

MOVEIS AVULSOS COMO:
Cadeiras

00 Poltronas fixas e giratórias
w Mesinhas de c.entro e para radio

_ � E entre muitos antros. a

no- 00 Caixa Registradora marca "RECORD"
até 00 Afamada pela sua eíiciencia, substitu

00 indo as Caixas Registradoras de

I VENDE_S�l,,��IX�:·-�ASIO;---
00 RUA RIO BRACO, 964 - TBLEFONE, 75

00O prelío esta desper- tre estes dois quadros � Jaraguá do Sul . Sta. Catarina
00rendo grande Intereese não houve vencedor, o �

.

nos esportistas locais, resultado foi um. empate OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOO�OO
pois na ultima partida en- de um tento a um.

.. ElIXIR DE NOGUEIRA R

COHHEIC>OO HÁ •• ANOS ..

VESDl!!-s& ltI4 TÔOA I"ARTI!.
. ..

Hontem fizeram anos

I o snr. Eugenio Wolf e

dona Etelca Ruisam Wolf.
Hoje passa a data na-

talicia do snr. Dr. Artur

s. A, Acarai

A diretoria da S. D. Acarai convida
a todos os seus presados socios para o

grande baile carnavalesco, que terá lugar
no dia 2 de março, em sua sede social.

OBSERVAÇÃO: As propostas para
vos associados somente serão aceitas
a véspera do dia anterior ao baile.

({)) § a 1b 21.o (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CKAt WlEllJElL KN1IJ)1[J§IllA\l = ]onmrvUlie

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

'fI.\\}.O VIRG�
.J �oA.�<;Al·
{�WETZn INDUSTRIAL
JOINVILLE

Luiz G. Airoso
Secretario

s�\3Ä��/RCfAt
... ,

ESPECIALIDADE

.. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


