
o sr. Ministro do Justiça, de ordern do snr. General Eurico Gaspar

Dutra, Presidente da Republíco, acaba de dirigir importante circular

a todos os Interv:entores, concitando-os a não nomearem autoridades

policiais que não saibam sobrepor-se a politica, servindo a interesses

partidarios e em Instrumente de perseguição aopovo que tenha idéias

partidarias diferentes. - Encareceu ainda, a mesma medida, quanto a administração, e

que não fosse o dinheiro gasto em obras superfluas e odlcrveís.

Pelo Estado
o Instituto - do Açucer

comunicou ao sr. Inter

venror Federal que auto

risou o embarque para

nosso Estado mals de
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diversos tipos.
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sacos pera a firma Brei-

O sr, Ministro da Edu-

IIOTAS E IIOTICIAS
to já foi entregue para rheupr e Cia. de Iaraguä,

cação declarou aos lorna-
redação final. cristal, a 132 cruzeiros.

listas cariocas que vai
.

'

,Aultima noticia sobre :?OO para H. Douat & Cia.,

mandar construir este

a percentagem 'na co- e 200 pare Jorge Mayerle,

ano 500 escolas rurais.
branca dos lucros é a Joinville, refinado, a 150,

As escolas serão dis-
-

seguinte: A um capital cruzeiros.

tributdas pelos Estados,
co um novo motor pera desmobilizados das for exportação de laranjas. até 50 mil cruzeiros o

ein coras proporcionais á propulsão de helice e rea- çaaarrnadas e dispensa- Foram embarcados, de lucro ficará limitado a

população infantil em ida- çäo, o "Theseus" que tem dos de trabalhos de guer- janeiro 'a outubro de 6oI; superior a 100 niil

de escolar corresponden-
um consumo de combus- ra. (SIH) 1945, nada menos de cruzeiros e inferior a

ao a 12,5% da popula-
tivel igual ao de um rno- --.0- 914.564 caixas do produ. 200 mil, lucro de 50"/,;

. çãp total, segundo os cal- tor ordinario de pist-ão .
a O intercambio mercan- to, ou seja, mais 90.204 superior a 200 mil cru-

I
'

d J B O E 4S0 quilomerros horarios til do' Brasil, caixas do que em igual zeiros e interior a 600

. cu os o . . . . 6 di' d deJ
.

d d 1944

Não pode o ministro e a .500 rnerros e a ri- no perto o re janeiro a perto o e. mil. lucre de 40'/.; supe-

Souza Campos afirmar
tude. E uma das grandes outubro de 1945, somou A Exportação brasilei rior a 500 mil cruzeiros

desde já quantas escolas vantagens ,desse novo para a exportação ra de arroz, de janeiro e inferior a um milhão,

serão necessarias mas in-
motor é a de que se ror- 2.464.982 toneladas, no a outubro, de 1945, so- lucro de 30,/; superior a

forma que dos 28.502 na mals eficiente e econo- valor de Cr$ . . mou 65.780 tonela?as� no um milhão e inferior a

prédios escolares exísten-
mico quando funciona a 19.699.657.000,00, e para a valor. de 147. milhões, dois milhões, lucro de

res apenas 4.927 são pró-
toda a velocidade. A Grã importação D.609.980 to- �45 mil ?rUZeiros. Em 25'/.; superior a dois mi

pries municipais ou esta-
Bretanha conseguiu gran- neladas, no valor de Cr$ Igual per!odo A

de 1944, a lhões e inferior a tres

duais e, destes apenas
des progressos na cons- 6.979.469.000,00. Os sal- expo�taçao desse pro�u- milhões, lucro de 20'/.;

1.718 foram construidos trução de motores do .": dos verificados foram, to. fOI. b.astante maior, superior a três milhões,

J. especialmente para o fim po de. retro- propuls,ao, portanto, negativos em pois atingiu 126.302 tone- lucro de 15'(

a que servem. A popula-
os quars, p.odem perfe�ta- tonelagem em 1.144.998 ladas, no valor de 280 -x-

çêo .000olar 100.rka -é de Jn�nre p;>bnr 4.800 gu_J1o- toneladas, e positivos _em ,I milhõe�! 50� cruzeiros. Depois de terriveís pa-

5.500.000 crlenças entre 7 metr.os a um v�locldade valor de Cr$ . . A dUerenç!;1 para m�no8' decimentos faleceu "o H

e 11 anos só frequen-
rnedla de 800 qUJI0'!letros 2.690.168.000,00. O saldo em 1945 fOI de 62.522 to- der republicano espa

tendo escolas 5.300.000. por hora e a mal� de em valor no período em neladas. nhol sr Largo Caballe-

O numero de crianças 12.00� metro.s de_ altitude. e�tudo foi sup�ri?r em Quanto ao feijão, ac?n- ro.'
.

sem escolas atinge pois ASSim, a IJgaç�1O Lon- cerca. de 240 mIlh.o�s de te�eu o mesmo: de Ja- Caballero nasceu em

a 50o�
'dres-Estados Llnidos po- cruzerros ao .verííícado nerro a outubro de 1945, Madrid em 15 de outu- aço e cortinas de aço

O·
-0-

derà ser facilmente cober- em ig.ual periodo do ano a e xportação somou bro de 1869, fOI' conse-
.

..,

.

em cada janela. Govein ..

É grande a falta de ra em p04cO mais de ,6 anterIOI:., ,.

9.838 ton.el�das, no valo_r Iheíro de Estado no go- ko declarou que era ele

trigo no Rio, tanta é a
horas de voo. E conti- O valor médío da to- de 16 milhões, 936 mil verno de Primo 'de Ri- o unico encarregado de

escassez que Q governo
nuarn os recnicos ingle- nelada de importação cruzeíros, contra 13.263 vera e ocupou varios traduzír as mensagens

proibiu a fabricação de ses a desenhar motores no mês de outubro con- toneladas, no ,valor de postos de primeira gran- cifradas, e, por conse-

bolachas,' pão doce o ou-
ainda mais capazes e tinuou superior a 4 mil 22 milhões, 469 mil cru- deza durante a republi-

.

t
.

t d

com maior rendimento cruzeiros, tendo atingi- zeiros, ein identico pe- ca espanhola
gum e, VIa o as as men-

rros artigos de rnassa

sagens enviadas durante

que usem o precioso ce- que esse. Assim, fazem-se do 4.069.000 valor da to- riodo em 1944. A dííe- Caballero era consí- o tempo que foi empre-

real.
constantes ensaios para nelada de importaçãu al- rença para menos em derado por muitos o "Le'- gado do escritorio de

Muitas padarias já Ce- a prodl1c�o de um avião cançou 2.351 cruzeiros. 1945 foi de 5.425 tönela- nine da Espanha". Zabotin acrescentando

charam e diversos esta- cUJa cq.bl�a ponha os A grande diferença das. - x- que, ao ser terminada a

belecimentos de educação' passagelr?s comple�amen. para mais na 'exporta- -x- São agora conhecidos reda.ção do documento

esta-o ameaçados de na-o te,ao abrigo 9as
•

dlferen- ção é trazida pela clas· O total de meio cir-
d Ih d

.' d'

.

-

b
eta es a espIOnagem

I
em co IgO, a mensagem

receber pa-o. ç.as de, pressao. .Quando, se de manufaturas, que culante em novem ro
.. 911

Russa no Canadá, com era posta na mala diplo-

Adl'anta-se que samen.
ISSO fo� co, n.segu. Ido po- acusa um aumento de. de 1945 atmgla 16

,
d

. Em as declarações do es� matica e ele aplicava o

no dia 10 é que chegará de:-s�-a .aflr�ar que a 579 milhões de cruzei- milhões e cruzeIros., '-0 Go
.

k elo com t t D' e �

trl'go, sendo esperado o avo I.aç"ao bntamca d.e tem,po.
- ros, sendo que, ,desses, relação ao mês janei- pia vem o. I s pe en e. ISS

. . Esclareceu que in- 'mais que essas malas

t:'!1'nl'stro da Agrl'cultura
sltlvamente a IJderanç.a 331 milhões cabem ao ro de 1945, o melO CIr� • r

. M
'

.

d
. gressara no exercIto eram enVIadas a' oscou

da Argentl'na que vem
absoluta entre as demaiS aumento verificado na culante regIstra o em

)
russo em 1941, tendo si- por um mensageiro es-

tratar do caso.
potencias (C. E. C. exportação de tecidos novembro representa um

do encaminhado à Esco- [pecial e que Zabotin.

-o -

-o - de algo-dão. aumento de 50%_ la de Engenharia e mais cuidadosamente, incine-

O Ministro do Traba- Ol't,enta dos' mal'., proe-
O aumento na expor- --x- t d

.

Eid S a a o d t
.

'" tação de café é tambem O ouro comprado pe-
ar e, a sco a o er- r v s ocumen os orl-

lho declarou hontem que minentes cientistGs norte- assina1avel 'tendo atingi- lo Banco do Brasil de viço Secreto Militar,on- ginais, o qual, em segui

no dia 1. de maio 'serão americanos enviaram re- do 272 milhões de cru- J'aneiro a outubro ,de de apreendeu "a traba- da, organizava uma lista

assinados importantes de- comendações ao Conse- zeiros sobre igual perio- 1945 somou 25.074.638
Ihar com codigos", dos documentos remeti

cretos que beneficiam os lho Nacional de Pesqui- ào de 1944. O aumento gramas, sendo 2.745.449 Depois de ter traba- dos e a transmitia em

trabalhadores. Entre eles sas, aconselhando o dis-
em volume foi de pou- gramas de minas e par-

Ihado' mais de dois anos separado para Moscou,

está o das casas popula- pendio de cerca de 800
na seção de codigos se- a fim de' que pudesse

res. mil dolares em projetos
co mais de 81S mil sa- ticulares no interior do

cretos do Exercito Ver, ser conferida a lista dos

-0- , I especi·ficados relativo':) ao
cas de 60 quilos. , I pais e 22,329.189 gramas melho, em Moscou, veio documentos recebidos.

Os trabalhadores do estudo do cancer.

Somou 2.687.452 cachos no exterior.
-

Ot· h d P
.

d

no valor de 18 milhões _ x _

a awa, acompan a o rossegl1m o nas suas

cais.do porto �o Rio de I. Se apro�ado, o pr.ogra· 62
de sua esposa. com o declarações \ Goveinko

Janeiro declararam-se em ma será sJ1bmetido á So-
[> mil cruzeiros, a ex- Parece que vai ser

coronel Zabotin. Disse I disse que os mensagei-

I'd
-

d d
1 portação brasileira de abolida 'a subscrição

greve em so I arie a e a ciedade Americana de bananas, de janeiro a compulsoria dos Bonus
tambem que embora es· ros condutores das refe-

dive:sos colegas que não Combate ao .Cancer que outubro de 1945. Houve, de Guerra, diante da te ultimo alegasse ser ridas 'malas diplomaticas

queriam traba.lhar na des- dispendem todos os fun-
em relação ,ao mesmo sugestão das classes con

adido militar extra·ofi- nunca viajavam por via'

carga do nav!O espanhol dos coletados em 1945, periodo de 1944, um au- servadoras e do novo
cialmente era igualmen- aerea devido ao receio

"Cabo Buena Esperança" num total de 800.000 do- d 8 9 h
te chefe do sistema de de que, se o avião cais-

Com esta carestia- de lares em trabalhos 'de
mento � 3 0.1 4 cac os. decreto de lucros ex-

servic,o secreto que ti,' se, não pudessem des-

'd'
, Também aumentou ,a traordíIiarios, cujo decre-

VI a que �os Importa se pesquisas.
/

nha por missão obter in- truir as malas, adiantan-

o navIO e espanh�1 ou Recomendou-se que oi-
formes secretos. Acres- do que o coronel Zabo-

qualquer ?utra naç�lO. O tocentos mil dolares se-I.
centou ainda que quan- tin possuia outro local

que pre�lzamos. ,e da:s iam empregados em pes- MUDA S Zabotin tinha de trans- secreto, alem do existen-

mercadorias. _D�I fez mUl- quisas quimicas; 100 mil
'

'

mitir uma mensagem se- te no seu escritorio, o

to bem a policia metendo em fisicas' 150 míl em Frutiferas e orncqnentais creta a Russia dirigia-se que, conquanto somelltp

os c.hefes grevistas na biologicas 'e 100 mil em
para um quarto secreto, certas pessoas tivessem

d
Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros,Macieiras,

ca ela. clinicas. Ponderou-se, tarn·
existente no edificio que permissão de entrar nes-

-0- bem, que pelo menos 50
Jaboti'cabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias, era ocupado pelo escri- ses locais secretos, nin-

Uma das mais conheci- mil dolares sejam utiliza- Coniferas, Palmeiras, etc., etc. torio do adido militar, guem podia entrar na

das firmas industriais de dos em bolsas de estudos Peçam catalo�o Ilustrado ,quarto que estava fecha- sala em que Zabotin con-

material aeronautico a para atrair cientistas ca- L E O P O L DOS E I D E L - COI'upá do por duas portas de feria o trabalho do de-

Bristol, construiu ha pou- pazes, que estão sendo
aço e tinha barras de clarante.

-0-

Acompanhado do sr. dr.

Carlos Gomes de Olivei

ra, Secretario do Interior,
passou dia 28 em Iara
guá, com destino a Ioin
ville, o sr dr. .Ernesro de
Souza .Campos, Ministro

da Educação e Saude

Publica.
-0-

Em Barra Velha, o es

tudante Alarico Borba,
limpava uma espingarda
quando a mesma dispa
rou, indo matar uma irmã

do mesmo, de 6 anos de
idade.

-0-

Foi nomeado o snr.

Ainéríco Gôrnes do Ama

ral, para o cargo de Pre

feito de Araquari.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Secção de lavagem, Deposito de Lubrííí-

iiT li cantes, Combusli�el e Accessorios,

II
O

ii Lubrííícaçãe, ca�gda de baterias

li li e concertos e pneus.

�� ��

PROJIDRIETA\..RIO

Rua MarechalDeodoro, N. 158 em
compramos qual
quer quantidade

Engenho
RAU
Limitada

_,._,_,._,_,.._,....,._,_,......
�.--...-.._.�._..-._".-

A Casa Real,

'1'10_
111111:011

SACOLAS -CARTEIRAS
CINTAS, etc.

(defronte o Cine Buhr)

CONTRA CASPA,
GUEDA DOS CA·

BHOS E �EMniS

AfECÇÕES DO

�3UiW CABElUDO.

,possue um grande
sortimento em arti

gos de couro:

T_Ó�J�O��f.�j(R:
P'Ç>R: E X C,I!L�C)A

....."....,_,.._..__,_,_,.._, ......_,
-..�......-.-.._"._._,�._.

- �

Ind. de Cálçados ��
Gosch Irmãos '�. A.] FARMACIA ]í1fílgUíÍ

'I Acaba de receber grandes quantidades
Assembleia Geral Ordinaria]4 de sementes de hortaliças e tteres. O maior

(e o mais variado estoque de todo o rnu-

nicipio de Iaraguà em PERFUMARIAS, ho-

I meopatias, produtos chimicos, especlall- Idades farmaceuticas, nacionais e estran--
"

gelras.
Penícilfna em ampolas e brevemente

1 em comprimidos. (
�

- Atende-se serviço diurno e noturno

I
'l

� VENDE-SE a revendedores.

I
Entrega a domicilio.

exer- .

Telefone 49. Avenida Getulio Vargas, 97,

�

F�1
�

·

1,I I RGO' a--C-hã-os-p-a-ra-c-as-as-
Qa-n nQ mOlhnrOQ C

I'
V E N-D E M - S E

O U U O li II U li O LI diversos no perimetro urbano
•

Informações nó escritorio do sr. Fr. Fischer

maiõ ' �arat� � Rua Marechal Deodoro

I
PRODUTO Oft I

I
lndnstna Ole C21�C21dl(Ü)§ I"

(G(Ü)§c]ill TIrmä(())§ §: Ao I
CAIXA POSTAL, 11 IJARAGUÁ DO SUL

�� "

SANTA CATARINA l�
�_�_�Jj=J'2!�e1'@c.P�

Pelo presente, são convidados os senhorcs
Acionistas desta Sociedade pera se reunirem em as

sembleia geral ordinaria, a realizar-se no dia 50 de
abril do corrente ano, ás 14 horas, no escritorio
desta Sociedade, rua Abdon Batista, s/n., pare deli
berarem sobre a seguinte

Ordem do dia:
1) - Aprovação do Balanço e contas do

cicio de 1945;
2) - Eleição da Diretoria;
3) - Eleição do Conselho Fiscal;
4) - Alteração nos Estatutos;
5) ., Assuntos de interesse social;

Herte Goseh

Oti/ia Goseh

Diretora Tecnica

Diretora Comercial

Aviso

Acham-sc a disposição dos senhores Acionistas'
na sede social, os documentos. a que se refere o

.arr. 99, do decreto-lei n. 2 6�7, de 26 de setembro
de 1940.

._ ... --

Novo :HOTEL'
Recentemente instalado com moveis e utensilios
todos novos. O mais proximo das Estações Fer
roviaria e Rodoviária, Dirigido pelos. proprieta
rios João Rodrigues de Souza e senhora. Cosi
nha especialmen·te brasileira. Para maior conforto
e comodidade dos ônrs. Viajantes, todas as

camas são providas de excelentes mosquiteiros.
End. Telegrafíco: "NOVOTEL"

Telefone 'n. 57 - Rua Padre Franken n 200

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Oportunidade unica
Vende-se parte do terreno sito nesta cidade a

rua José Bonifacio, esquina rua Preso Epitacio Pes
soa (a frente da Coletoria Estadual).

Preço de ocasião

A tratar com Oswaldo Buch

Avenida Getulio Vargas n. 146
[aragué do Sul

-

�� IDEAL t"�� -=== --��
.

�. --_,

G�����,::,����,:

giliA M A R C A DOS BON S P R O D U TOS :1111;
C�����-:;��:'.:·:·*···u

ASSUCA\.R DE BAUNILHA\.

SA\.L RFJFINADDO (para cosJnha)
MA\.TA MOSCA\.S
1"_

FABRICANTE: .�I.m•• Ihlgmllt
Rua D. Pedro II N, 69 "- Jaraguá do Sul

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

11

, .Vencíe-ae
4 vacas boas, D novilhas, um touro, uma leitoa e

.

4 porquinhos _

.

A tratar com o sr. Gustavo Hagedorn - Estrada
Nova - Fundos - Iaraguá do Sul

I No Sul do Estado I

1:'- SCRITORIO AVENID�
Adalberto Càrdoso Fiedler

CONTABILIDADE - REPRESENTAÇÕES - AGENCIAS"
Caixa Postal, 21 - End Telgr. AVENIDA

CRESCIUM A _ SANTA CATARINA

Aceita representações para Cresciuma. bem
cama para todo o sul do Estado.

Dá reíerencías

'Lom�an�ia �aGional U� ���uro� I�ir�n�a
. AGENTES LOCAI§

A Comgrcial Ltda.
/ARA(Ú,A DO SUL

Laranjas
Cqmpra-se a partir de 1 de abril

Tratar na fabrica

lndustrlas Reünidas
, Jaraguá S. A.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

-lOMBRIGUEIRA MINANC09A
Vermifuga suave e de pronto.

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

ME o n, 1, 2,"''3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios
-

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA' _

, 'MINANCORA para o _st>u tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

_- J O I N V I L L E

Escola de "Aprendi
·zes Marinneiros
Na Prefeitura Municipal, ache-se a disposição

dos inreressados, instruções pare a matricula na

referida escola. '

As inscrições estarão abertas de 15 de Março
a 30 de Abril do corrente ano.

:::::::::::: :::::::::::: :::;:::::::: ::::::::�::: :::::::::.::::::::��:::t ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::

Dr. LUIZ" DE SOUZA.
ADVOGA'DO

,

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Resideneia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000

�; CUIDADO ;�
0000000000000000000000000000000000000000
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo�oo

IERIGO!!
0000
0000
0000
0000
0000

Nova �;
de ROBERTO \1. HORST 0000

0000 seja qual for o artigo que necessitares,

0000 nela o encontrarás pelo preço maís ba-

0000
---- rato da P R A ç A. ----

0000 � Não se esqueça __

0000 Chapéus (os melhores); Guarda-chuva

0000 (idem); Casernlras: Linhos; Camisas; Gra-

m<� vetas; Meias; Pijamas; etc ... ' etc... (tudo
�� enfim), é encontrado na CASA TOBIAS, pe-

-- -_.. 0000 'los preços mais CAMARAuAS da praça.

"MEDlCAÇÃOAUXILIAR 0000 _ ..
-- Concede-se descontos especiais --

NO "rRATAMENTO DA 000000 R. Pres Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL

SIFILIS"

Prefeitura Municipal de

Balancete da Receita Orçamentaria, reíerente
Jar�guá do

aó mês de Janeiro de
,Sul
1946

Codigo ILocal
Titulos

RECEITA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I Total

RECEITA ORDINARIA
TRIBUTARIA

a) Impostos
.

0.1 1.1 IMPOSTO TERRITORIAL

0.12. I IMPOSTO PREDIAL

0.'7.3 Imposto sobre Industrías e Profissões

0.r8.3 Imposto de Licença
025.2 Imposto sobre exploração Agrícola e Industrial

027.L ,Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas

1.21.4 Taxas de Expediente
1.22.4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos

1.23.4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos

, 1.24- I Taxa de Limpeza Publica
PATRIMONIAL

2 Or O Renda Imobiliaria .

2.02.0 Renda de Capitaes
RECEITAS DIVERSAS

4, T 2.0 Receita de Cemitérios
RECEITA EXTRAORDINARIA

6 r 2.0 Cobrança da Divida Ativa

6.21.0 Multas
'

6.23.0 Eventuais

150,00 773,60 925,60
86.820,90 64.764,40 151.585,30

,
505,00150,00 655,00

45R,00 424,00 882;00

526,80 ' 478,60 1005,40

20,00 59,00 79,00

735,00571,50 1.304,50

2;58,50
560,50
312,00

493,80
611,50

1.012,00

�55,50
,51,00
700,00

SOMA CR.$ 68.84�,6089.703,50 158.552,10
75.538,40

Saldo disponível do Exercicio de 1945
254.090,50

E. Piazera - Contador
Leonídas C. Herbster - Prefeito

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaragué- do Sul, 8 de março de 1946
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n IFundado

em�:p�::e;;'7;��:�;A�9035 CR$ 6.000.000,00

DEPENDENCIIS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

�[�::;n��á AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

�:��1��as End. Telegraflee J1INCO" ..

Concordia
Caixa Postal, 10 - Telefone, 75

Cresciuma �ATRIZ: I TA IA Í
Curitiba

..,. .... ,.. ,l.V� _-

.

Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.

Curitibanos emprestimos; financiamentos medidnte caução de titulos comerciais.

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

Gaspar
taxas modicas.

Ibirama abona' em C /Correntes os seguintes juros:
Indaial 1 Disposição; sem aviso, com retiradas livres
Ituporanga

:: Jaraguá do Sul pare qualquer ímportancla

ii Joaçaba Com Aviso de 50 dies e retiradas livres

ii Joinville de Cr$ 1.000,00 ,

5°io 'li
ii Laguna Deposilos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M
ii Lages
!! Mafra

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00

ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

ii Piratuba Com Aviso de 100 dlas 5%
!! Porto União P F· d 6' 50/

ii Rio de Janeiro
razo IXO e meses /0

ii Rio Negrinho Com Aviso de 120 dlas 5 1/2%

ii Rio do Sul Prazo Fixo de ,12 meses 6%
S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

.!!

�·a/6aquim A economia é a base da prosperidade I!
Tijucas Deposite as suas economias no

/ ii
Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. ii

�[J::r�ga "HORIRIO: Das 9,30 ás ,11,3,0 e das 14' ás 15 horas '�l (onvllelcençl.
Aos sábados das 9 às II horas !i VINHO CREOSOTADO

.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b
e t UM GERADOR Da: SAÚDIL

, "

Tomem.

VINHO CREOSOTADO

f a rma c ia

..)

a que dispõe de maior

sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
.

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JIRIGu4

@.Á..@ @}.@ @,;@ ®1'@

FRACOS E AN�MICOS I

··SILVEIRA"

1.,•• ,. ..

To....
R•• frlld••
BronQuite.
Elcrofulo••

Preícnura MlillItllncn]p)ali die
JJaraglUlá d!((}) §UJll

, 355 - Ernesto Carlos Lother Sonnenhohl- - br.

requer transf.' irnp. de um terreno com a aree de

672 mt2. idem
554 - Germano Toewe - bras. requer transf

irnp. de u:r: terreno com a area de 125.525 mt2.idem

555 - Germano Toewe - bras. requer transf. írnp.
terreno com a area de 125525 mt2. idem .

_

.

55« - Germano Toewe - bras. requer transf.

lrnp. terreno com a area de 296.800 mt2. idem I
557 - Germano Toewe - _bras requer rran. rrnp..

terreno com a area de 125.325 mrê. idem

558 - Germano Toewe - bras requer transf. irnp.
terreno com a area de 156.470 mt2. idem

559 - João de Macedo - bras, requer transf,

imp. terreno, com a area de 181.500 mt2. idem

360 - Teodoro Hinsching - bras. requer licença
pare estabelecer-se com representação comercial. idem

564 - Otro Felipe Becker - bras. requer licença
pare estabelecer-se com uma olarle. idem

365 - Lessmann & Cia. - firma bras. requer

baixa imp. de um caminhão de carga. idem

566 - Alfredo Cecati - bras. requer Alvará de

liceI1ça para estabelecer-se com comercio de Gene

ros alimenticios e bebidas. idem

367 - Vitoria Lazzaris - bras. requer ,licença
construir uma oficina com frente de tijolos. idem

368 - Edwin Grossklags - bras. requer licença
vara construir um aumento anexo a s. casa. idem
.

569 - Guilherme Gumz - bras. requer liçença
para construir um aumento no seu deposito- idem

. 370 - Arno Mueller - requer licença construir

um aumento em alvenaria de tijolos. idem
. 511 - Bauer & Schulze - bras. requer licença

/

ReqLJerimentos Despachados
DIA 15-5-46

558 - Carlos Girola - bras. requer transf. irnp.
de um terreno com a area de 62,222 mrâ, idem

559 - Erwino Hornburg - bras, requer rransf.

írnp. de 'um terreno com a area de 299.000 mL2. idem
540 - Rodolfo Schumann ._ bras. requer transf.

irnp. de um terreno com a aree de 245.850 mrz.

idem
341 - Leopoldo Neírzel - bras. requer transf.

írnp. de um terreno com a area de 19.282 mt2. idem

542 - Helmuth Konnel - bras requer rransf.

imp. de um terreno com a area de 50.000 mt2. idem

345 - Artur Raeckert - bras. requer transf. imp.
de um automo ,rei aluguel, idem. ,

'

544 - Luiz Hensler - bras. requer licença para

estabelecer-se com\ uma sapataria. idem
•

545 - Oscar Bornholdt - bras. requer licença

para estabelecer-se com uma serraria. idem

549 - Dalila Koenig - bras. requer transf. imp.
de uma bicicleta. idem - �

351 - Aiex Krueger - bras. requer transf. imp.
de uma bicicleta. idem

'

,

,

551 - Artur Ramthum � bras. requer transf. imp.
sobre Moinho de Fubá. idem

552 - Alfredo Bruch - bras. requer licença para

estabelecer-se com um bQtequim. idem ,

/' -

construir um muro em alvenaria de tijolos no alinha

mento de sua propriedade. idem

372 - Anton Zahler -. reCJ.uer lice_nça c.on�truir
um aumento no seu deposito a rua Elisa Stein. Idem

374 José Panstein - bras. requer licença cons

truir um Bungalow em alvenaria de tijolos. idem

575 - Reinoldo Stein bras. requer licença pare

construir um Bungalow em alvenaria de tilolos, idem
DIA 14-5-46

509 - Felix Becker Junior - bras. requer baixa

dos impostos s. barbearia a rua Mal. Deodoro da

Fonseca n. 860. idem
514 - Rei'Doldo Rau - bras. por seus procura

dores Engenho Rau Limitada, requer baixa dos imp.
de

-

agiota, em virtude de ter sido liquidada durante

o ano de 1945 a hipoteca ahl inscrita. idem

519 - 319 - Eugenio Nicolini - bras. requer

baixa sobre seu imp. s. agiota e tendo sido liquida
do o credito hlporecarlo. idem

.

\

I
548 - Alberto e Demetrio Malricke - bras. req.

baixa irnp. lançado nesta renartíção sobre agiota.
idem .

'

Secretaria, da Prefeitura Municipal de laragué do

öul em 18 de março de 1946.
José Pereira Lima

Secretario

e:- :9

Não deixe que o teu dinheiro se gaste,
sern saberes no que o empregastes.

Aproveite hem o teu dinheiro, fazendo

-
-- _- tuas compras na - - - _

CASATOBIAS

�o�
)

nlin �. ßl!rl!uilrin �
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I

Porque v. s. vai se preocupar com cosru-
,-

reira, -pera fazer o seu casaco,· pare o frio

que se está aproximando?.. Quando a

�&�A\.. §O.Nj[� lhe pode fornecer estes

ja confeccionados! ... E QUE CASACOS .. '

talhados na ultime moda e em pura lã ...

V. S. encontrará: casacos curtos, treis quar
tos e compridos, no que ha de melhor e por

preços exepclonals. Lá mesmo v. s. encon

trará, corres de lã para casacos e talheure.
assim como tambem uma grande variedade

de fios de lã em' cores bellsslmas, lenços de

sede pera cabeça em cores llndissimas e

tantas outras novidades que, não é posslvel
enumerar.

rr:::�iSA
'.:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=.:::::::::::

SONIS

(proprierarta FRANCISCA BUCH)

.JJA\.RAGIDÁ DO �IDL

ONDE'
,__

COMPRAREI MAIS BARATO _

Fazendas "
Chapéos --fi

Suspensórios

Sedas

Perfumes • Etc.,· etc.

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ER I C 'O BRUHNS ,

JARAGUÁ DO SUL Rua C�l. Emílio Jourdan, 62
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empréstimos e re- Nova York - (S.I.H.) - ca Latina, que levou a

Uma medalha por servi- cabo sua missão, não,
construção, prepa- ços relevantes aos cegos obstante �s diversas mu-

rado em Bretton .f?i entregue á sra. Ma- danças politicas ocorri-
,

'

ria de Pereda, de Bue- das em 'seu pais".
Woods, numa cerí- nos Aires, presidente do

Comíte Nacional Argenmania formal reali- tino dos Cegos, em re

zada em Washing- cepção levada a efeito
no Conmopolítan, Club .

Ao entregar a meda.
lha, em nom.e do Insti
tuto Novaiorquino para
Educação dos Cegos, o

presidente da Associa
India, assina .por cão de Aludas, Frances

Sievert, descreveu a sra.

Pereda como "represen-
tante da liderança libe
ral feminina na Ameri-

ffudado I
I 19� CORREIO DO ,POVO CAIXA POSTAL,19

TELEFONE •. '9

- Diretor: ARTUR MÜLLER -

�������������
ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL DOMINGO, 31 DB Março .

DB 1'946 ST�. CATARINA N. 1.336

\

-:- Notas Locais •
- -
•

, 'Nofas
.

e Noficias
(conclusão da pr. pau)

das audiencias os casa
mentos seguintes: Alfred
Kamke, com a senhorita
Helga Heise; Carlos Au
gusto Adolfo Rahn, com
a senhorita Ema Krue
ger; Frederíco Hafer
mann com a senhorita
Berta Lípínski; Helmuth
Strelow, com a senhorí
ta Elly Dorn; Leopoldo
Toewe, com a senhorita
Regina Oestreich.

'

D. Jaime Camara visi- dizimado pela cholera e
tau ante-hontem a As- febre amarela.
sembleia Constituinte, -x-
sendo em sua honra �

suspensa a sessão, em-" O snr. Fíorelo La Iquanto os deJ?utados e Guardía, ex-prefeito de
se�adores o Iam ,?um- Nova York e que repre
primentar. no gabinete sentou o governo ame

d? presidente Mello ricano na posse do Ge-
VIana. neral Dutra, foi eleito

,-x- presidente da Unra.
As tropas do Irak es- No discurso que' pro-tão ocupando as zonas nunciou, disse que não

de onde se retiraram as deixará as populaçõesforças russas. europeias morrer de fo-
-x-

. me, e irá buscar o tri-
Na China, depois da' go onde ele estiver,

peste japonesa, esse he- ainda mesmo que seja
roico P<;lvo .està sendo na Argentina. ,

REGISTO CIVIL - No cartorio
do registo civil foram
'inscritos o s seguintes
nascimentos: Ilona, f. de
Ervin Voigt; Laura, f. de
Ricardo Fischer; Alfredo
f. de Ropelato; Alcir
Antonio, f. de Calixtro
Maffezzolli; Teresinha f.
de Celeste Pereira; Sa
toni, f. de Arthur Ma
thías; Ramiro Rodrigo, f.
de Erich 'lttner; Ingo f.
de Erich Siebert; Aldo f.
de Oswaldo Ponath; Hel
muth, f. de Helmuth
Haering; ·Amazilda f. de
Afonso Eugenio Nico
luzzí; Lauro, f. de Erich
Prochnow; Leonora f. de
Antonio Zipf; Amauci, f.
de Alberto Mengarda;
Anita, f. de Rodolfo
Koebler; Lauro, f. de Evanir. Dia 28 compleAdolfo Klug; Delfina, f. tau se 10. ano de exis
de Arno Gutz. ténr-ía a pequena Evanir,
- No mesmo cartório estimada Iílhínha do ca-

.

f Iaraguá vai prever um terremoto hoje a tarde.oram registados os obi- sal Adelina-Luiz Crispim. M' d d b dtos de Carlos G. G. Ko-
. otívo, to os evem sa er, do gran e encon-

nelI, lavrador, de 78 anos
- Amanhã transcorre o tro íutebolistíco de hoje a tarde, Baependi e D.

de idade, residente em
natalício da senhorita Pedro II, este de Corupà. , .

Rio Cerro; Olivio Bele- Madalena Luí, residente Com certeza toda a população de. Jaraguá
ganti, lavrador, com 65 em GaribaldL I irá apreciar esta sensacional--partida.
anos de idade, residente ESCUTEM: o jogo é no campo .do Baependi,
em Tres Rios; Romeu Nascimento. Engalanado.. no outro lado do río, no ex-Germania.

Martindal, com 6 anos, dcom a .chegadahhodnt�m, I .

f. de Francisco
.

Martin- e malS uma er erra,

dal; Alvina Stall, de 84 acha-sé enrequecido o

anos, residente em Rio lar. do snr
.. Leopoldo

Cerro; . Maria Madalena R�mer, 'proprle�arlO da

Steínert, de .71 anos de' Típograíía Avenída des-

idade, residente em Rio t� CIdade, e de su�
da Luz; Aldo Ponath, de dI�na cons.orte D. DuICl-

1 dia I. de Oswaldo Po- nela M. �emer.
nath.' Ao amigo Leopoldo e

sua esposa, os pa-
Casamentos. Hontem Io- rabens do «Correio do

ram celebrados na sala Povo».

ANIVERSARIOS
Frederico Will. Dia 10. pas

sa a data natalícia do
snr. Frederico Witt, pro
prietario, residente em

Canoinhas. a quem en·
viamos um abraço. Terremoto!

""--

Grande auxiliar
. da Aviação Civil
Washington

"ceilometro",
ínstrumento

SIH) - O I medir a altura das nu.

delicado vens a mais de 1 ó.OOO ou

capaz de 20.000 pés de altitude,

Representantes
de 31 nações assi

nam o acordo so

bre o fundo de es

tabilisação moneta

taria e banco de

. ton. O Hon, Sir Gír

ja Sbanker Bajai,
representante da

seu pais. _

I

-----------------------�-------
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NÃO TOMEM O BONDE ERRADO!

Senhoras, senhoritas e ceve

Ihelros. diretamente da co. I

pltal Paulista. a C A S A
JOSÉ GENEROSO. rece

beu o mals bélo sortimento
de ARTIGOS DE' PÁSCOA.
Façam a sua encomenda e

ofereçam a sua esposa. ga'.
_. rota ou a petizada _

R. Mal. Floriano Peixoto. 89

a---------------a'

durante o dia, e mais de
30000 á noite, estará
brevemente em ativida
de em cerca de 140 es

tações meteorologícas
nos Estados Unidos, se

gundo declarou o snr.

V. R, Mhickstun, chefe
da divisão de instrumen
tos do Bureau Meteoro
logico do Departamento
de Comércio

.

dos Esta
dos Unidos.

O aparelho em apre
ço, aperfeiçoado duran
te a guerra, consiste de
dois instrumentos sepa-

rados. Um deles, umpo
deroso arco projetor de
luz que emite um sinal
luminoso através do es

paço Esse sinal é refle
tido na base de um leito
de nuvens, cabendo a

uma celula íotoeletríca
ou "olho eletromico",
montada em um apare
lho parecido com um

telescopío, captar o si
nal luminoso refletido.
Segundo todas as pre

visões, o aparelho será
de incomensuravel va

lor à aviação civil.

\

Homenageada uma Dama Argentina

A sra. Pereda veiu
aos EE. Ul.I, em novem

bro do ano passado. afim
de estudar os metodos.
de ensino aos cegos do
Instituto aludido. Foi
a primeira mfilher es

trangeira que recebeu a.

medalha do Instituto, se
gundo declarçu - a· sra ..

Howland S. Daís.. esposa.
do presidente da [unta
que patrocinou a recep
ção.

� § ab ã ((J) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da CITA0 WlEllEt - ITNID[J§1[I.ITAl

, ��ßÃ� �/RGti1?
.

..
.

ESPECIALIDADE

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

/
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