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j

nOT I C I 1\ S·
Vai Viajar pare a Eu- des dentro do vosso par- tração de sub-produtos

ropa o Miriistro João AI- tido, dependerá o sucesso do carvão.

berro, afim de estudar a de vossas legitimas
.

rei- A fábrica de cóque
vinda de imigrantes. vindicações, porque sern- prodúzírá, de começo,

Em declarações a im- pre deveis contar com o cerca de quihentas e ein

prensa, afirmou que até o vosso esforço e nunca coenta toneladas métrí

fim deste ano já deverão com fatores alheios iI pro- cas do produto por .día,
estar no Brasil 50 a 60 pria orgeníseção partida- enquanto a usina de sub

mil imigrantes e até o ria. produtos produzirá, em

fim do proximo 500 a 600 A missão que me con- cada vinte e quatro ho

mil, dos quais cerca de fiastes outorgando-me po- ras, perto de nove mil

200 mil serão poloneses deres para representar-vos litros de alcatrão bruto,
e os demals entre ale- como vosso mandatario oito toneladas métricas

mães e italianos, todos legitimamente eleito, eu de sulfato -de amonía,

agricultores. prometo cumpri-la, per- cinco mil e cem litros de
,

-o - manecendo ao lado do benzol, mil e trezentos

O sr. Getulio Vargas povo e com ele lutando litros· de toluol setecen

dirigiu aos trabalhadores pela maior. grandeza do tos litros de xilol e qua-

de São Paulo, a seguín- porvir. trocentos litros de nafta

te mensagem. -x- solvente.'

Aproveitando o ensejo "O mundo está muito -x-'

da visita da comissão doente", declarou Wins- Com as noticias de que

Executiva do Partido Tra- ton Churchill. ao receber o corpo de Mussolini ha

balhista Brasileiro desse o titulo de cidadão hono- via sido furtado por um

prospero Estado, eu vos rario de Aberdeen. "São Iacísta e servia para ve

envio esta mensagem .ríe estes tempos em que o neração de seus antigos
agradecimento pela soll- odio se encontra maduro adeptos,' que na Italía

dariedade demonsrrada, no mundo e em muitos amda devem ser uns 250

de fé e confiança nos galhos poderosos da la- mil.
.

(VOSSOS destinos. Minha milia. humana, dos vence- Entretanto só umas três

eleição para representar dores ou vencidos, ino- ou quatro pessoas sabiam

o grande e bravo povo cernes ou culpados, estão realmente qual o local

de São Paulo no Senado .mergulhedoe no desnor- exato da sepultura de

Federal, eil a considero teamento, miséria ou rui- Mussolini. '.

como um generoso pre- na. Duas guerras rerrlvels Ainda há dois dias o

mio a tudo que, como cl- em nossa geração, tira- advogado Giovanni Ca

dedão e como governo, rem-rios a graça e a cul- vazza chefe municipal
pretendi fazer para con- tura do coração. Injurias do "Stato Civili" de Mi

duzir o povo aos rumos Incomensuraveis foram Ião narrou aocorespon-
\- de um melhor futuro, atri- causadas a muitas cou- dente da A. P., a hísto

buindo-lhe novos direitds sas, que o seculo dezeno- ria completa, mais ou

e valorizando o seu rra- ve teria designado de menos nos seguintes ter-

balho. "civilização cristã". Todas mos:

O fato dessa represen- as nações principais fo- - "Um caminhão mili·'

tação não se tornar efeti- ram submetidas a prova- tar trouxe três caixões

va, não importa .na re- ções que lhes rebaixaram para o cemitério, com os

nuncia aos compromissos a sens'bllldade e lhes des- corpos de Mussolini, Cla

que mantenho pera com truiram suas agradaveis retta. Petacci e Starace.

os trabalhadores, não só maneiras de suas agrade- Apenas o funcionario côo Nova Yorh (SIH) - A los em seis dias, na úl-

de São Paulo, mas de to- veis rnenelras de vida 50' munal que os acompa- industria automobilistica 'tíma semana. No dia 1. do corrente

do o Brasil. cial". nhava sabia qual éra o norte-americana, traba- O semanário "News- passou a data natalicia

Eleito por varios Esta- - 0- caixão que trazia o cor- lhando ativamente em week" revelou esse Ia- do sr. Desembargador

dos, inclusive em minha No día 25 de . abril po de Mussolini. Um ca- sua reconversão de após to em seu numero pra- 'I'avares Sobrinho, hoje

rerra natal, a atitude mais do corrente ano, a Guar. pelão militar deu a ben- guerra, teve sua sema- sente, depois de colher residente no Rio de Ja

logica e compatível seria damoria recebeu um te- ção aos três corpos ínu- na de maior produção dados estatistícos em to- neiro .

.renunciar a todas as prer- lefonema anonimo denun- mados junto a outros tú- desde o fim da guerra, das as fabricas. O ilustre aníversarían-

rogativas de opção, para cíando a presença de mulos alemães". ao fabricar 47.735 veícu- Embora a cifra citada te, que foi membro e

que os poderes cornpeten- vultoso contrabando' de Diz ainda Cavazza que
' esteja ainda considera- presidente do Tribunal

tes determinassem, pelos ouro no armazem 1, do Claretta não, foi enterra-
velmente abaixo dos ní- -de Apelação do Estado,

processos regulares, mi- Cais do Porto. A pessoa da junto ao corpo de cutivas que prolííeraram veis estabelecidos pelas é uma das mais brílhan

nha posição futura Como foi minuciosissima nas seu amante, porque ele durante o periodo dita- próprias fábricas, círcu- tes figuras de juristas

senador eleito. Assim, a informações prestadas ás mesmo determinou que torial, intervindo na eco. los ligados á indústria brasileiros.

Assembleia NaclonalCons- autoridades. "não fossem colocados, nomia privada e desor- automobilistica salientou

tituinte, pela aplicação do Adiantou que, em ma- lado a lado, os corpos ganizando as fontes de que se caminha rapída-

seu regimento into. resol- la de cor castanha, cha. de dois pecadores e produção. O plano a res- mente para a consecu-' Greve na

veu pelo Rio Grande do ta, medindo nm metro e adulteros, que pecaram peito já se encontra ela- ção de niveis elevados

Sul, onde fui sufragado vinte' de comprimento, juntos contra as leis de borado e deles se en- na produção de automo- ,Argentina"'
tambem pelo Partido Tra- por sessenta centíme- Deus". carregaram, em comís- veis.

balhista Brasileiro em con- tros de largura e trinta Hoje, os guardas não são, os ministros da Fa- A General Motors, com

junção de forças com os e cinco de altura esta- permitem qne ninguém zenda, do Trabalho e da 68 de suas 75 fábricas a

meus amigos do Partido va o precioso metal. Nas se aproximasse do local, Agricultura. Prevê ele trabalhar, já reiniciou a

Social Dernocratícó. tábuas que lhe constí- no Cemiterio de Maggi- a dissolução, entre ou-I produção de Chevrolets,

.Estive, estou e estarei tuiam a estrutura, exls- ore. tros, do Instituto do Açu- Cadillacs, Oldsmobiles e

sempre ao lado dos rra- tiam 18 cavidades, em -x- car e do Alcool, do Ma- Pontiacs.

balhadores calos intere�- forma de entalhe. Den- Hontem o Presidente te, do Sal, do Cacau, da A produção da Ford

ses sempre defêrídi. Rea- tro das cavidades esta- Eurico Gaspar Dutra as-I Carne e do Pinho, alem está subindo rapidamen-

firmo minhas esperanças vam 29 placas de ouro, sinou tres importantes do Departamento Nacío- te. Presentemente a ia-
Livro_Novos

e a certeza no futuro do pesando 12 quilos. Escri decretos. nal do Café e das co- brica Ford produz, día-

Partido Trabalhista Bra- tas a lapis, existiam as O primeiro melhora o missões executivas" tais riamente, 2.107 "Fords",

sileiro, que precisa se letras H.P.C. abono. familiar, o segun- como as da Pesca, Farí- 294 "Mercuries'' e 1109

fortalecer com a união de Q ouro apreendido va- do trata das casas popu- nha etc, caminhões, segundo re-

todos os seus membros lia 250 mil cruzeiros. lares e o terceiro do' Algumas das funções vela "Newsweek", Novo

porque, na nova orgenl-: -x- hospital dos maritimos dessas autarquias passa- programa de expansão

zeção politica do mundo A Usina de Volta Re- no Rio. rão a ser' desempenha. esboçado pela Ford e já de joinville

os direitos só se impõem donda passou a produ- -x- das por um outro minis- em andamente e' destina- Vende-se na Tip. Avenida

e se consolidam através zir no dia 15 do COf- .. O governo, ao que se tério a ser criado, pro- do a 1947, dará à eom-:
__

�
_

da força dos pzirtidos que rente. noticia, vai acabar com vavelmente o da Econo- panhia capacidade para

represer:tam e defendem Com a produção inicial as autarquias economi- mia ou do Comercio. produzir, por dia, 8.000

os Interesses das classes. da fabrica de cóque, se- cas, os chamados ínstí- Do ·'O.Dia" de Cu- automoveis e caminhões.

Da força que organizar- rà iniciada também a ex- tutos e Comissões Exe- rítíba.
'

Antes da guerra, a pro-

Desem�ôr�H�or
1Huores 8o�,rinfio

Declararam-se em gre
ve os operarios das 57
usinas de eletrididade
da Argentina.

FIGURINo'S

A NOTICIA

dução máxima, da Ford
foi de 5.000 caminhões e -

automoveis por dia.
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28 de Abril de 1946.

Domingo.
Pela manhã, no centro da nossa cidade, en

tre outras pessôas, treís (3) membros do diretó

rio local do P.S.D. conversavam animadamente.

Falava-se sôbre os mais diferentes assuntos

e, sem se. saber como, entre os treis já meneio-

-_

.

nados, esquentou-se a conversa e alteiaram-se as

"MEDICAÇÃOAUXILIAR vozes. ,

NO TRATAMENTO DA' :
Um \fem gôrdo, talv:ez o mais g?rd.o de t?do

SIFILlS" 1 o díretoríe, exclamava sinceramente indignado:

.

�
.

/ -"É 'uma vergonha! Vm escândalo! o "ho-

FRACOS E ANtMICO.s I 'I mem" foi novamente fazer uma pescaria com o

Tom.m I caminhão da Prefeitura! Já não é a primeira
VINHO CREOSOTADO vez que isto acontece !"_ •

"SILVEIRA" I
.

O outro, que deu para usar ÓCU os, arrISCOU

uma "defezasinha" - do seu agora tão querido com

panheiro politico - mas, foi lógo atalhado pelo ter

ceiro colega de diretório que, com o vígor do

ferro fundido com que costuma operar, matou a

discussão com as seguintes ameaçadoras palavras:
-"Isto precisa acabar! Os colonos e o pô

vo em geral estão se revoltando contra êsse uso

e abuso! Lógo vamos, ter uma reunião e, então,
acabaremos com isso botando êsse homem para
fóra!

"
-

Façam o que acharem melhor no sentido de

evitar o máu uso das coisas públicas e que, co

mo todas, custam o dinheiro do pôvo, o nosso di

nheiro.

Comtudo, uni. conselho não podemos deixar

de dar:
-"CUIDADO, na tal reunião que. vae haver,

com os cinco amigos da onça! Eles já uma vez

constituiram uma mínoría autoritária, a tal que,

"em nome de TODO o diretório", mandou dizer

ao novél Interventor quê a UNANIMIDADE dos

dírígentes pessedistas locaes, queria a volta do

"homem das pescarías" para a nossa Prefeitura! ..

Agora,' cá entre nós:

Imagine-se só si toda a pessôa, que quizes

se se transportar para o loca] de sua pesca ría

entendêsse de tomar o caminhão da Prefeitura! ! !

-Q h'- -?,
ue canJa, nao ..

M::::====�
"[ftUZ[lftD"

II, Elegencíe, distinção e bom gosto V. S.

, encontrarà só nos afamados MOVEIS

.� � er- �'" II ESTOFADOS CRUZEIRO.

j \.)
,

I'
Poltronas para radio - Divãs - Tape-

nii-O ó ßnonccilf'-O �j. �tes
-r:�S�u�ei�;;e���Y 6�0��r�n��ntra-!AI: I:LI::.J.J Fonseca, 319. - Fone 22 ..
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Ir-BANCÕo-iiÕ-ÕS-YÕOli-°f'cõMin-ciõ-ifi CATAR INAS/A: II °s�� ��Ea�1��;�"o��,::_e

ii Fundado em 23 da fevereiro de 1935 ii

!l I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 H f a rma c I·a .

DEPUDENCIAS EM:
RESERVAS

�[::::n��á AGENCIA: Jaraguá do Sul de ROBERTO 1\1. BORST

Brusque Rua CeI. Emílio Iourdan, 115

Caçador End. Telegrafico "INCa"
Canoinhas Caixa Postal, 10 -Telefone, 73
Concort1ia
Cresciuma MATRIZ:: ITA JA Í
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. c�mo cobranças. desc0l!-tc?s.
Curitibanos emprestimos. financiamentos

mediante cauçao de Utulo� comer�lals.

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

taxas medícca,

Gaspar
Ibírarna abona em C /Correntes os seguintes juros:

Indaial

I
A Disposição, sem aviso, com retiradas livres

I·
. 2°/0

ii Jaraguá do Sul pare qua quer ímporrancta ii
i! joaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas 'livres ::

!! Joinville 'de Cr$ 1.000,00 3oio ii

ii Laguna Depositos Populares, com limite -de Cr$ 50.000,60 ii

H Lages dep. iniciais ci partir de Cr$ 20,00 ��
ii Mafra

i!

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

ii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% �!

ii Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5% i!

ii R!o de J3;neiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2%' ii
ii RIO Negnnho Prazo FI'xo de 12 meses

6% ::

ii Rio do Sul
o

i,

i! S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente ii

ii s. Joaquim A economia e' 'a base da prosperidade !!

!! Taió
ii

ii Tijucas Deposite as suas economias no ii

H Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina S/A. H '

!! Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ii Convalescençu

ii Videira Aos sábados das g às 11 horas ii VINHO CREOSOTADO

d::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::b I
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I a que dispõe de maior

sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4
@Ã®�@Ã®®Y®
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Re.friado.

Bronauit.i
E;crofuló,.
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I IRGO I
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� �ã� OS m�l�or�s fi � CASAI � mais �a�ato s .1 ,.' .. o,, _.
°

· FRO;��'� D� I TOB IAS
- o

: Go§(llilJr�!�.�, §, A, I:
JARAGUA DO SUL
SANTA CATARINA I�

"e "O
..e....l'a._����

$ c $.... ....

Atenção!
<,

O - FREGUÊS - QUE - FAÇA - PREÇO

Iniciou-se a ultima LIQUIDAÇÃO da .

Aproveitem! pois esta grande baixa dos

preços das mercadorias terá .íím em

31-6- t 946
..

------

,

R. Preso Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL

Ernprßgo
.....................

CASA ATACADt5TA

procura 2 empregados competentes,

Seção Expedição e Faturamento

Ofertas pare a Caixa Postal nr. 39

em jOINVILLE, Indicando referencias e conhe

cimentos.

pare

Porque v. S. vai se preocupar com costu-

reira, para fazer o seu casaco, para o frio

que se está aproximando?.. Quando a

(;ASA SO.NIS lhe pode fornecer estes

ja confeccionadosl ... 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 exépcionais. Lá mesmo v. S. encon

.rraré, cortes de Jã pare casacos, e talheure.

assim como tarnbern uma grande variedade

de fios de lã em cores belissimas, lenços de

sede pera cabeça' em cores lindissimas e

tantas outras novidades que não é posstvel
enumerar.

WCLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - N_ARIZ E GARGANTA DO H

IIDR. SAQ�LLA AMIN II
�i 'CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS ii
H ESTADOS DE SANTA. CATARINA E PARANA ii
ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii

II
HOQAQIO, i�-I:;:�:��;':O:

mo...'" 2-4 ri rr:::::l_· S A
::
-.:::::::::::;:::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- SONIS
..

--�------------------�--------�--��

(proprietaria ,'FRANClSCA BUCH)'

JARAGUÁ. DO SULDr. Wal�emiro Mazureehen
�.I. BE IAII>I

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-detrico - Electra-cauterização
- Raios Intra-vermelhos e azuis.

Nova

A pedidos

CQ])�nrrn21 �a
por Quinta Ferino

Escândalo Municipal

-x-x-x

JARAGUAENSES !

A COLUNA DA RESISTENCIA VOS CONCI

TA Á LUTA'POLITICA PELA LIBERTAÇÃO
"

DO NOSSO MUNICIPIO !

...............�-IDEAL-
.

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

-
.

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

====:---�;.;,;I;"�"",,

� --

O'••"••"••-::- -:: ' -::••••••••••••••••••••••••••-;'
••••••••••••••••••••••••B

!�:I!� ...�.�-.�.�..": �..�.�....�.�.��.�.....,�.__.f!...'l...�����g
"""����--------------

AS§U�AR DE BAUNILHA

SAL RF.:F'I.NADDO (para cosinha)
.

"

MA�A MOS(;AS

FABRICANTE: .�I'R!iI). lIaUER

Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul
----------------

1•
..

Procura-se 2 que fenham pratica do

Informações com

ÁRNO A. G. MÜLLER

Rua Presidente- Epitacío Pessoa, 823

Ieragué do Sul

oficio.

co Vertsstrno, "o RESTO É SILENCIO"
- Cr$ 16,00 II '"

é Lins do Rego: "PEDRA BONITA" - Cr$ 15,00

na casa FOTOS e LIVROS IIH ANS W I E L E - Rua 'Mal. Fi.orlan", 93
_ 1

•

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Emprêsa Sul Brasileira de�Ietricidade S.A. Sardelas "RIEGOL"

Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

•••a .• MeSI. BIS.IIUf. 111161111.
MAIt.I••S IEM 1:1•••11::

'

Uma linha completa de MOTORES. nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos Engenho
2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto'

.

220 Volts, 50 ciclos.
, RAU

•••RI�.GI 81 _181,i.
BOMBAS para uso domeatico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas. Llrn itada

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA, Icom valvula 'elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,

servindo até 50 metros de profundidade.
.----

1.-------------------

Artlig(f))§ Hcírícos jara o �2lJr _
._.._.--..--.�--..--��

Sortimento completo e variad�Rd;N;�LSI:ES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

A OasaReal,
MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

_
'força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a '1ualquer

pedido de instalação de luz e força.

�:! � -:':'� � ��.� •
.._:':'m!!! SACOLAS,-CARTEIRAS-, Cha-os para casa's

11.,·
..

··B;��:;·····p:;�,��··,·�zy··;:;r��·i�··,·'·irl: (defro�:=:A�i::c�Uhr) V END E.M - S E

� Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU· tg I, diversos no perlmetro urbano

.l AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, . g ===::-====== Informações no escritorio do sr. Fr. Fischfr

:: . Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul :: ---------- • Rua Marechal Deodoro

ii
ABONA JUROS S SEGUINT ES TAXAS

ii i';."'"""''''''""'"'''"''''"''='''''''' -----------------ii Deposiios com juros- <Í disposição-(sem limite) rerlrada livre 2°10 ::.:1:.'1 1::.'1::.' Correio �D Povo
.

Á disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial o-s 100.000,00 �
com retiradas semanais sem aviso até e-s 20.000,00 • . . . .: 5% ::

.!::::::::.:::::.!:::.
Rua MI. Deodoro N. 136

Dep. inicial Cr$50.000,00 cjrettradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 . 4°1o.. Telefone N' 39 - C. Postal, 19

..

Deposilos com aviso-Reto dlaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas JARAGUÀ. DO SUL

:: mjaviso prévio de DO dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/":: Santa Catarina

11· Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meecs 6'/.

::.:1:::::1::::::.Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses pera retirada. ASSINA'fURA ANUAL

Dep. populares':(limite até e-s 10.000,00). Dep. inicial o-s 20,00, com reri- o-s 35,00

.. radas semanais sem eviso até Cr$ 1.000,00 5'/. .

.. Dep. Iimilados-(Limite até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com
DIR. RESPONSAVEL

!::::::!::::::retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/... A R T U R M Ü L LER

Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial crê 50.000,00 com .•

..

retiradas sem avlso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. H . GERENTE
..

..

i! Paulmn Pedri ii

�fl������ �� �================JI

,11 Serviço atencioso e rápido �ll
CEiE •••••••�••4. :.04 �

� ••••4••4 �••
.,•••••y 4••••••• .'E!S;r;
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CUITHA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AfECÇOES DO

tOURO CABELUDO.
TONICO <:API.LA·R·

� ':. ,�

POR E:<CELf.NCIA

r@Y@®r@)®r@)@)y@)@Y@)®Y®@f@)@f@)®Y®®Y@)®'i'@@Y@)�

� Tesse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �
� 'll'ODAi'ii Ai'ii MOLES'lI'IASII)O ßPHRIlHO HISPIHßIÓRIO �
� Encontram alivio imediato com (.., uso do

�
{@ I n C O m pa .. a v e.l @j

� Pl!ilOföl dI! nogieo Pl!loll!ßl1! �
� o PEITORALMAIS (jONDECIDO NO BRASIL �
@ . @
2{®��®;'®®;'®®';'®®';'®®';'®®i.®®.;.®��®.;.®@)í

�

,

ONDE ATENÇÃO! NOVA LOJA!

COMPRAREI' t:1AIS BARATO
-

Fazendas

9
Suspensórios A já conhecida firma CASAS BUERGER'

Chapéos Sedas
LTDA., irá estabelecer dentro de poucos dlas,
nesta cidade. á Avenida Getulio Vargas, ao

Perfumes • Erc., etc. lado da Cía Telefonlee. uma filial de seus

acreditados estabelecimentos.

Pois isso V. S. sempre consegue Grandes sortimentos de Chapéus, Fazendas,

na Casa - ERICO BRDHNS, Roupas Feiras,' Armarinhos, Miudezas em geral

JARAGUÁ DO SUL Rua CrI. Emilio Jourd:m, 62 Aguarde.....!

. ,

Cebolas novas

Milho amarelo

ofewece

° ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A �

LOMBRIGUEIRA MINANCOPA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta I

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n, 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e � s�a p.rópria!
Evitará muitas doenças 'e poupara dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

- JOINVILLE

Vende-se
Um terreno, sito a rua Benjamin Constant s-n.

com a erea de 10.250 mt2.

.A tratar com o proprietarto
,

F. Frederico Moeller
possue um grande
sortimento em arti

gos de couro:

V') U
I-

-c W

� V')

«
UJ I

Z

� Q.
V')

lo.&.. W

Vva. HaicJeia G. Silva Silvio Perini
e

Ana Maria Viéln Perini

participam o contrato de casa

mento de seus ti1{)os
•

YOI:.ANDA e ANTONIO

ANTOIIO e YOLAIDIL

apresentam-se
NO::m:VO@

Ieragué do Sul, 21 de Abril de 1946

............_
_ _

.

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

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::

·Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO
.

CIRURGIA PA�TOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANç.4S, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
.

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

lndutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOS x-

Diretor Ilédico do Hospital "São José"

-- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
/'

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

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

�
.

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

.........................................................................................................................
u
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ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL - 5A.-FEIRA, 2 DE Maio DE 1946; STl\., CATARINA N.

Artur Müller, Oticial do

Registro Civil do 1° DistritO

O torneio da jogaram com entusias-
da Comarca raraguá do Sul.

Seção de Tenis da A. A, mo e bastante equilibrio
Estado 'de Santa Catarina

Baependi realizado no tecnico _

Brasil.

día 28, domingo ultimo,' A decisão da serie
Faz saber que compilrece-

teve o seguinte resulta- coube as duplas vence-
ram no cartorio exibindo os Roubo. Um hospede do

do -

,
-. doras da õa. e �4a. par-

documentos exigidos pela lei Hotel Becker, foi dor-

Ia. Partida de.duplas tidas, para a disputa fi-
atim Je se habilitarem para mir de janela aberta,

de cavalheiros nal. I

casai-se:' deixando no bolço da

.L�iz Gomes e Irineu Mario Tavares e Dr. Edital n. 2004 de 23-4.46 calça uma carteira com

Morítz venceram, Vítor Francisco Cardoso Jor. Roberto Nicolau Pe ry e
7.000 cruzeir�s. _

Raduenz e Rodolfo Em- venceram dr. Ari Pereira Maria Junckes
Pela manha faltou nao

mendoerfer por 6x� e e Heinz Zahler, por 6x3 Ele brasileiro saltei- somente o dinheiro, co-

6x4. e 6x4 ro, darpinteiro,' domící- mo tambem um. .valioso

2a. Part�da duplas' O programa foi realí- líado e residente nêste anel e um relogío,

míxtas zado com o maior brí- distrito, em Ilha da Fi- l!m ladrão �ntr�r� pe,:
Gertrudes Breithaupt e lhantismo possível.Trans guelra, sendo filho de la Janela e suripiara

Walter Carlos. Hertel correu com a maior har- Nicolau Mathias Petry e
tudo.

.venceram, Olga Breítha- monía e entusiasmo de Maria Schmitt.

upt e Willy Sonnenhohl todos os concorrentes Ela, brasileira, soltei-

por 6x3, 5x.6, 6X4. I esportistas. Compareceu ra, domestica, domicilia-
3a. Partida duplas toda a elite social Jara- da e residente neste dis-

de cavalhei�os em. serie I guense. Houve churras- trito, em Ilha da Figuei-

Dr· FranCl.sco Cardoso cada, doces, be'bidas, que ra, sendo filha de 'João A missa por alma do

JUDIor, MarIO r:r:avares, foram. servidos pelas Junckes e de Augusti- 'sr, Martinho V. Soares,

venceram, Guilherme proprias tenistas., .nha Junckes. será rezada no dia 7 do

Schu_lz e Pedro Bina Usou da palavras o

Martins por 6x� e 6x4. presidente de honra. da Edital n, 2C05 de 23.4-46 �o���nt�oasdi� 1T hcO;!�
4�. Par.tIda A. A. Baependi que em Walter Weller e Vanny por engano fora anun- 452- Erich Hellmann. alemão, requer lic. cons-

Dr, Arí Pereira e Heinz poucas palavras agrade- Raduenz ciado. truir umo casa de rned. ern seu terreno a esrr, Ano

Zahler venceram, Wolf- ceu aos :colaboracÍ{mis- Ele, brasileiro, soltei- Bom. Como requer. " f

ga?g Weege e Gert tas daquela seção de ro, dentista, domiciliado E ti
- .I J 453- Erich Hellmann, alemão, req. lic. p. de-

Wilhellp por 8x81� 1�x8 tenis e m�ito particular- e reaidente neste distri- X mçao uO OUO
/

mo!ir a casa de madeira, existente em seu terreno a

�en�? ique. no pnmerro mente as índustría e ao to, nesta cidade, sendo esrr. Ano Bom, e reergue-Ia em outro terreno, idem.

�e� a ultima. dupla de- comercio que contribui- filho de Carlos Weller e
455- Ienl Grützmacher, bras. requer rransf. imp.

s.Istm dado a ímpossíbí- ram financeiramente pa- de Thecla Christen.
O Presidente da Repu- t

. T R d

1 d d
blí

.

h t
erreno SIto a estr. res ios o Sul, vendo a Willy

I a e d� vencer a :pri- ra o patrimonio daquela Ela, brasileira. soltei-
ica aSSInOU on em um Grützmacher. idem.

meira, VISto que ambas seção. ra, domestica, domícílía-
decreto extinguindo o [o-: .

456- Hugo Horst, bras. requer transf. imp. ter-

" da e residente neste go de azar em todo o
reno, vendido á Guilherme Trapp, idem.

"

F U T E B
distrito, em RI'O Cerro,

país, mandando revígo- 45'1 E T B i b t f'

O L
rar o artigo 50 da Lei

- rm 10, r ese, ras. requer ransr. imp,

,

sendo filha de Augusto das Contravenções.
terreno vendido a Max Briese, idem.

Raduenz e de Anna -Ra- .

458- Max Briese, bras, requer transf. imp. ter-

duenz. ANIVERSARIaS. l reno vendido à Albrecht Gurnz, id-em.

Hontem fez anos o
459 - Máx Briese, bras. requer transf, imp. ter-

nosso presado amigo snr
reno vendido a Alfredo Iungron, idem

Gíardíní Luiz Lenzi, pro-
460 - Willy Grützmacher. bras. requer transf.

fessor em Barra do Rib. imp. terreno, vendido à wur, Grützrnacher, idem.

Grande.
461- Sociedade Rec'oin Limitada, firme bras re-

Amanhã transcorre a I quer lic. p. estabelecer-se c., casa de bicicleta, peças i

data natalicia da senho- e acessorlos, n. praça, idem.

rita Lucília Emmendoer-
462- Procopio Pereira Lima Junior, bras. re

fel' dileta filha do snr. quer lic. constr um xiqueiro nos fundos de seu ter-

Jo�é Emmendoerfer e reno, p, criação de um ou dois suínos, idem.

tambem a data natalícia
465- Alfredo Milker, bras. requer transf. irnp.

do jovem Arildo Stulzer. terreno adqui�ido. de Man?�1 Silveira, idem.
.

Dia 3 Iestejamaís uma
464- '-:1�OrtO Voltolíní, �ras. req�er tra.nsf. rmp.

data natalícia o snr. Eri-
terreno adqm�ldo de �arta Winter e filhos, Idem:

co Bruhns comerciante
465- RIcardo Muller, bras. requer transf, imp,

nesta praça. terreno adquiri�o. de �ermano Priebe, idem.
.

Dia 4 fazem anos o sr.
466- Arnileí Leinze, bras. requer transf. imp.

José Polanski a menina de um terreno vendido a Vitorio Voltolini, idem.

Marcia Marli Ballock Ii- 467- Carlos João Stein JI'., bras, requer transf.

lha do snr, Geraldo Bal- irnp. de um terreno vendidó à Manoel Silveira, idem.

lock e a professora Alda 472·- Francisco Bosshamer, .bras: requer baixa

Soares residente em Co- imp. de um engenho de Assucar, Idem.

rupá.
' 47p - José ôalel, bras. requer baixa de uma

,

\ Garapelra, idem.
474 - Lourenço Greseinger, bras. requer !ic.

construir um xíqueiro, assinando o respectivo termo

de compromisso, idem.
475- Erico Mielke, bras. requer vistoria de Ha

bite-se .de sua casa recem·construida iI rua Eduar

do' Kellermann, idem.
476 - Augusta Ballock, estrangeira, requer al

vará de Habite.-se para alugar sua casa situado iI

rua Presidente Epitacio Pessoa, idem

Edital In. 2007 de 24-4-46

Leopoldo Pincegher e
/ Deolinda Fagundes
Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador, domicilia

do e residente neste

distrito, em Retorcida,
sendo filho de Joaquim

-----------

Pincegher e de There

sa Menel Pincegher.
, Ela, brasileira, soltei

ra, fprofessora estadoal.
domiciliada e residente
neste distrito, nesta ci

dade, sendo filha de Se
bastião Fagundes e de

Margarida Deolínda Coe
lho Fagundes.

Esportes
--

TENIS

Jogaram hontem no tentos.

gramado do Acaraí, o

1. esquadrão deste clu- O jogo esteve regular, Edital n. 2006 de 24-4-46

be com o Barroso F. C, sendo o Juiz o sr. Iulía- Willy Alphonso Alberto

de São Francisco, ven-I no Stinghen, que marcou
Kohn e Erna Verbinen

cendo este por 4 a 2 a contento. Ele, brasileiro, soltei-

ro, lavrador, domicilia

do e residente em 9ua
ramirím, sendo filho de
Alberto Kohn e de Hele
na Nickel Kohn.

Ela, brasileira, soltei

ra, domestica, domicilia
da e residente neste dís

trito, em Itapocusinho,
sendo filha de Jose Ver
bínen .e de EmiliaWiest.

PADARIA CRUZEIRO

---- AVISO AOS CLIENTES ----

Levamos ao .conhecimento dos nossos

fregueses desta cidade, que a partir de 1. de

maio, serão atendidos ne dlstrfbuição de pães
pelo sr. Henrique Monnighoff, que aqui se es

tabeleceu e começará o fornecimento logo que

haja trigo ne praça

Os clientes do interior continuarão a ser

atendidos diretamente, como até aqui, pela
nossa firma.

SUB-AGENTES DA COIIP1NHIA IACIONAL DE S�GUROS �'IPIRA1'GA" SEGUROS EM GERAL

Jaraguá do Sul, 50 de abril de 1946

BAUER & SCHULZE

G. Rodolfo Fisct}er ..,
@E<[jItU]ROS E� <GE.JR.AL J

Rua Marechal Deodoro da FoDseca. 796 - Telefone. 53�

Edital n. 2008 de 24-4-46
Germano Pfleger e Irm
gard Strelow Stricker

Ele, prasilefro, soltei

ro, lavrador, domicilia
do e residente neste

distrito, em Retorcida,
sendo filho de Jacob

foi foubüdil

Profundamente consternados comunica

mos aos nossos parentes, amigos conhecidos

o falecimento de nosso estimado esposo �
querido pai

)

Hermes Hoters
que o bom Deus chamou a si no dia 25

corrente, com a idade de 29 anos.

Agradecemos de coração a todos que

acompanharam seus ultimos momentos e o

enterro; os que enviaram f!ores e especialmen
te ao rev. Padre Alberto e ao Dr. Alvaro Ba

talha.
Outrosirn, convidamos a todos pare a

Santa Missa que por sua alma mandaremos

celebrar, na Matriz de Ieregué, as 7,50 horas

do die 8 do corrente.'
-

Iaragué do Sul, 29 de abril de 1946

VVA. TEREZA WATZKO ROTERS
E FILHOS

Locais.
....................................

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

Conlrato de Casamenlo. Com
a senhorita Yolanda da

Silva, dileta filha da viu
va Haidéa G. da Silva,
contratou casamento o

snr. Antonio Perini.

-tMissa-t

Martinho V. Soares.
rJrefentlUl1r21 JMIlUlIDlnCn]p)21� dle

JJàraeuã ão §lUl�
Reqllerimentos Despachados

f Dia 29-5-46

Pfleger e de IMaria Pfle

ger.
Ela, brasileira, viuva,

domestica, domiciliada e

residente neste, distrito,
a Estrada Nova, sendo
filha de Vili Strelow e

de Ana Bloedorn Stre
low.

E para'que chegue ao c�-
--------------......:.---�---'--

nhecimento de todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

atixado dmanit: 15 dias. Si

alguem souber de algum im

peclil1,lento acuse-o para OS

tins legaes. ..

ARTUR MULLER OticiaI

- continua-

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

..............
••••••••••••
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,Dr. LUIZ DE SOUZA

ADVOGADO

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

ReRidencia: Benjami� Constant, 136 - Tel. 12

:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::
:::.�:::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

uma bicicleta marca Wanderer, quadro
N. 1091442, chapa 656, na noite do dia 27 a

referida bicicleta estava encostada no saião
Cine Buhr.

O gatuno se não quizer ser denunciado

queira ter a bondade de encosta-Ia no locai
de onde a roubou.

NATURALISAÇÖ�S ,

TITULaS DECLARATÓRIOS

S o C I E D A D'ESAN o NI MAS

CONTRATOS DÉ QUALQUER ESPECIE

A COMERCIAL LTDA_
....

...
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