
P�LlJ ESTADU
Recebemos a comuni

cação da fundação do
Diretorio Acaderníco do
Curso de "Oiencias Eco
nornicas" da Academia
de Comercio de ôanta

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A RTU R M Ü L L E R Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39 Catarina e que, em 12 do
������������!����������������������������

ANO XXVIII - JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 2 de Junho de 1946 Sta. Oatarina - N. 1.352 ����en��' ��� �I���:a�e�
curso, do snr. Inspetor

POLITICA Federal, do sr. Diretor da

lavras mas por ato�, a Academia de Comercio e

certeza de que não são,· dos ôrs, professores, fo- ,

do artigo sobre o comu- apenas, os comunistas Qualquer cousa de sen- dos dutrístas. instalados solemente os

nismo, diz o seguinte:
'

que se preocupam com a secional está pera se Parece mesmo, que o' trabalhos do primeiro Di

"O comunismo não sé sorre deles. Com ela, pre- operar na politica nacio- sr. Gefulio Vargas ficará rerorio eleito, que ficou

combate só com palavras. ocupam-se todos os par- nal. peior .. colocado nesse jo assim constituldo:

Alem de palavras, é ne- tidos politicas. Engrossar As ultimas dernonstra- go. Os trabalhistas estão Presidente - Tulio Pín

cessario que, se use con- as fileiras do comunismo ções de força do partido pulando para fora do barco to da Luz; Vice Presiden

rra ele uma ação perrna- lhes trará mais dissabo- comunista parece que obri- antes .que uma "onda" te - Aldo Kiirsten; 10. Se-'

nente e bem dirigida. E' res do que vantagens, geram as correntes poli- maior o's arraste para ocretario - Acacio Garibal

o que compreendeu a Uni- porque o comunismo é a ricas democraticas a de- ostracismo. di S. Thiago; 20. Secre

ão Democraríca Nacional. agitação, é a perturbação rnocratiserern - ne verde- Haja vista o caso de tario - Iauro Dentice Li-

Afora a campanha no Par da ordem, é a desorgani- deira acepção, da palavra Ioinvíle . . . nhares; 10. Tesoureiro-

larnento e na
.

imprensa, seção do trabalho, é a o país. ,

'

-0- Edio Ortlga Fedrige; 20.

aquela agremiação parti- luta de classes. Ora, nen- Tarnbem jà não era Com o firme proposito Tesoureiro - Silvio ôliva;

daria vaí preparar um hum motivo existe pera sern rernpo. Parece que de praticar a �democracia, Bibliotecario - Teodocio

vasto programa de ação que, no Brasil, se impri- se estuda uma colabora- o ilustre General Dutra Atherino; Diretor do De

para ser executado em ma à questão social o ca- ção mais estreita entre os está apenas esperando a partarnento Cultural - José

todo o Brasil, a fim de rarer de uma luta de elas- graudes partidos, isto é, Constituição pera entre- Dias; Diretor do Departa

conquistar ao comunismo ses. Num pais, que abo- o PSD e a UDN, com gar a Cezar o que é de mento Social e Desporti

o terreno que ele tem, ad- liu a escravidão dos ne- distribuição de encargos Cezar, isto é, entregar as vo - Constantino Atheri-

-0- quirido ou, enrão,' neurra- gros sem violencia, sern n" adrnlnlsrração geral do prefeituras onde a UDN no; Diretor do Deparra-
Diz um telegrama da llzar a ação que ele está indenizações, num largo Brasil. ganhou as' eleições a um rnento da Assisrencia-

Afp, que o Santo Padre, desenvolvendo. Para esse movimento de solidarle- Vai operando-se uma parrldarío desta. João Makowiecky - Dire

recebeu no Vaticano 26 fim haverá, dentro de pou- dade humana e de carida- seleção nos quadros par- 'Um jornal de Blumenau tor do Departamento. de

missionarios de ambos os cos dias, uma grande re- de cristã, a luta de elas- tidarios, separando-se os noticia com viso de cou- Propaganda Euclides

sexos da ordem da "Con- união de que participarão ses para estabelecer a "queremlsres", que até sa passada em julgado, Fernandes.

solara", que deverão em- todos os representantes justiça social seria, quan- agora faziam duplo jogo, que ja foram iniciadas as Gratos pela comunica-

barcar sabado proximo dos Estados no Diretório do menos, uma inutilida- dos demals membros do dernarches -para entrega çäo. ,

para o Brasil, acompa- Central de. Essa luta não se pro-
PTB e PSD, ou sejam da administração de Blu Em Rodeio, por ques-

nhando monsenhor Chler- Só louvores merece es- cessa sem violencia. Ora tões politicas, o jovem

lo, nunclo aposrollco do se deliberação. O que a a violencia nunca foi me- Walmor Walling foi apu-

Brasil. União Democratica Na- todo de ação com q.ue os ���artamont� MI] nl'nnal ria Prl'anna nhalado pelas costas.

Pio JXII recebeu tarn- cional vai fazer devia ser brasileiros simpatizassem.' U II "(;lu U II li lJ Ilu À policia abriu inque-

bem a superiora geral de feito rambem pelos demals O que dornina em' nossa , rito.

N. S. do Calvario, irmã

I
partidos. Necessario é

I
estruture psiquica é a ren- DO DEP. NÀC. DA CRIANÇA RECEBEMOS ffieijãu a UDN.

Maria Anes Leone, assim que todos tomem posição dencia pare as soluções A COMUNICAÇÃO SEGUINTE: Virão em seguida Ioin-
como assisrentes e 21 ír- conrra Q comunismo e vão pacificas, pera as acomo- ville, Rio Sul, Gaspar,
rnãs que partirão pera o combate-lo em todos os dações amistosas. A. Comissão abai�o, :assinada tem o prazer de Timbó, Rodeio e Indalal.

Brasil, afim de trabalhar terrenos onde ele està ha- Convencidos acham-se comunicar-vos que es.ta a ��nda, p�lo preço �e .Cr$ Se assim agir o gover

no Leprosarlo do Estado bituado a manobrar. Se todos de que a ·sorte dos 40,00 o exemplar, o IIvro- Matermdade, Infancla e no teremos meio caminho

de Minas e na Nova Es- assim não fizerem, a in- trabalhadores precisa ser AdoI�scê�cia" - doado por se� autor, Dr. Ga�tã? andado para apasigua
cola de c�gos e s�r�os. f1uencía dessa ideo}og�a melhorada, e de ainda de.Figueiredo, ao Fundo NaCIOnal de Proteçao a I. mento d? 'familia brasi-

ml:Jdos deJQBelo Hmrz9.nte.· nas",mas5aS' crescerêl -dia -bem longe' estalll'ß5- d _CnqllÇâ. ,- '- ,_, ",'
, leir.a., _,_,

-0-':. a dia. realizar a justiça social a
,

De acôrdo. com a vont�de, e!,pressa ,do doador, I

Úm jornal do sul do

,e;> "Estado de São Pau- Urge que se de aos tra- que o povo inteiro tem o produto .d? :renda do, �efendo lIyr.o ser? �mpre�a- Estado, e agora o nosso

lo , em bem fundamenta- balhadores, não por pa- direito." do na aqUJSlçao de apollces da diVida publica, cUJos colega "Nova Era" do
juros serão distribuídos anualmente em premios de Rio do Sul fazendo' um

Cr$ 2�0,00 sob � d�n?!11inação d�_ "Prê�io Profes- bülanço da' imprensa nos

so� Ol!nto de OlIveira , por ocasl.ao da Semana da quadros partidãrios, dá

<;nança, entre as p:-ofe�so�as ruraIs d� pais que s.e este jornal como sendo
tiverem es��rado na dlf,us�o dos �receltos de puerl- de orientação pessedista.
c�ltura, venfl.cada por tecnlcos do Departamento Na- Estão engar:ados. Nós
clOnaI da Criança.. " .

não obedecemos a qual..:.
Qualquer oferta aCIma da quenlIa prefixada pa- quer partido. Somos in

rá a aquisição �o livro amp�iar� .os� o�jetivos do dependentes e a nossa

doador e.m proveIto da pr?teçao a :nfancla.:_ , . politica é a do interesse
. O livro encontra-se a venda na Seçao oe DI- da coletividade unicamen

vulgação do Departamento, Avehida Ruy Barbosa te
.

nO; 71.6. Caix� Postal) 1819. ,Rio de Janeiro. Serão 'Depois, se nos lerem,
atendidos pedidos p�.e reembolso. verá que ja devemos ter

.

A Comissão:' as mão doídas de dar

Q
palmadas em quem não

DR. JORGL BARATA anda direito, mesmo que
DR, ARTHU,R DE SOUSf\. FIGUEIREDO I seja o PSD ou o gover-

_ ANAQUIGILIO REZENDE no, não acham? ,

NOTAS E NOTICIAS

O snr. Presidente da
Republlca expediu um de.
crero-Ieí criando o Con
selho Federal de Conta
bilidade, ficando ali defi
nidas as atribuições dos
contadores . e guarda-li
vros.

-0-

No Mexico um� �e�ho.
ra deu a luz a seis' cnan-

•

ças,
-0-

O Brigadeiro Eduardo
Gomes foi convidado pa
ra paraninfo dos bacha
relandos da Faculdade de
Direito de Bello Horizon
te.

Legund� declarações do General
Gois Monteiro a imprensa, já está
em mãos do Presidente da Republi

� ca o novo decreto sobre o Serviço
Militar_
- Por esse decreto, afirmou o ti

tular da Guerra, entre as inovações
consubstanciadas, a convocação, a

partir de 1950, será feita para todos
os cidadã,os validos, a partir da ida
de de 16 anos. e não como até ago
ra vem sendo feita, quando atinge
aos que completam entre 18 e 21
anos de idade. Afirmou ainda, que
para melhor,' atender aos desejos dos

propries convocados, e atendendo
mais ao que a experiencia do nosso

, Exercito já demonstrou a prestação
dos serviços de carater militar serv
feita sempre, conforme a �OVb lei
no proprio Estado e se possivel no
proprio local de residencia do con

vocado.
- Quanto aos lavradores e traba

lhadores _do campo, continuou o ge
neral GOIS, não serão desviad<Js de
sua atividade normal, prestando ser

viços nos tiros de guerra, cuja cria
ção será intensificada. nas regiões
de trabalho agricola, bem como na

quelas onde o transporte �eja dificil.
Concluindo suas interessantes de

clarações á reportagem de "A NO!
TE", informou ainda o titular da
Guerrá, que será facultado em futu
ro, às mulheres e aos sacerdotes o

'ingresso nas fil�iras do Exercito, pa
ra prestação de serviços de coope
ração ás fo�ças armadas, a-quelas co

mo enfermeIras e estes como assis
tentes religiosos.

-x-

O snr. Ministro da Fazenda expe
diu a seguinte drcular:

"O ministro de Estado dos Nego
cios da Fazenda, us!tndo de suas

atribuicões legais e para a boa in
terpretação do 3;rtigo 4°, paragrafo
3' do decreto-leI n. 6.224, de 24 de

janeiro de 1944, e do artigo Lt'., do
decreto-lei n. 9,150, de lOde abril
de 1946 declara aos senhores che
fes das' repartições subordinadas, pa-

ra seu conhecimento e devidos fins,
que escapa à incidencia do imposto
sobre lucros extraordinarios e do

imposto adicional de renda, criados

pelos referidos decretos-leis o au

mento do 'valor do ativo, de que de
cor.úm1 a elevação do capital das

pessoas juridicas e a di_stribuição
de novas ações aos acionistas, por
isso que o lucro resultante do rea

justamento de valores do ativG a

ser adicionado ao lucro real. como

dispõe o artigo 43, paragrafo 1':, le
tre "h" do decreto-lei n, 5.844, de
23 de setembro de 1943, não consti
tui lucro verificado no ano social
ou civil anterior ao exerclcio finan
oeiro respectivo e incide apenas no

imposto de renda, na forma estabe

lecida. pelo artigo 3'. do referidú de
creto-lei n. 6.2�4, de 24 de janeiro
de 1944".

/

Ohegou hontem ao Rio dE1 Janei- nazistas.

ro e deverá tomar posse de sua ca- Segundo um documento oficial pu-
- x- deira de senador pelo Rio Grande blicado há pouco, verifica-se que

O ministro da Justiça, sr. Carlos do Sul o sr. Getulio Vargas. para asses auxilios 'os britanicos,
Luz, enviou aos interventores fede- Foi festivamente recebido, não juntamente com os canadenEies, ce

rais a seguinte circular: "A proibi .. somente pelos queremistas mas tam- deram mais da metade dos supri
ção da pratica ou' exploração de jo- bem pelos comunistas que sairam mentos totais, isso apesar da escas-

gos de azar, para se tornar efetiva, a rua carrßgando disticos. sês geral registrada em todo!;! os

reclama providencias energicas e -x- sentidos.

ação continua e p,ertinaz das autori- O Brasil ocupa o terceiro lugar Realmente, do total de abasteci-

dades policiais. E com vivo émpe- na produção mundial de feijão. O mentosj e suprimentos enviad'os á

nho que venho reiterar a v. exa. as Rio Grande do Sul, S. Paulo e Para- Itália de 1943 a janeiro do ano pas

instruções enviadas sobre o assunto, ná são os maiores produtores. Es- sado, a Grã Bretanha, ao lado do

quando restaurada, em todo o terri- se cereal figura entre ' os de Imaior Oanadá, contribuiu com cincoenla a

torio nacional, a vigencia do artigo exportação, pois em 1944 remetemos um por cento, do total de auxilios

50 e seus paragrafos, da lei das para os mercados externos 13.406 'enviados pelos Estados Unidos, Aus-

Contravençõ,es Penais. Apesar das toneladas, no valor de Or$ .. trália, Argentina e Africa do Sul.

medidas já tomadas, tendo recebido 22.704.000,00 e em 1945, 10.105 ione- O fáto mostra que no mais acê-

denuncias de que as autoridades po- ladas, no valor de Cr$ 17.400.000,00. so da luta contra os nazi'stas, os alia

liciais em 'alguns Estados manifes- --x- dos levaram avante a sua decisão de

tarn propositos de tolerancia, incom- A partir de amanhã' o projeto de restabelecer a normalidade da vida

pativeis com o texto legal e as re- Constituição receberá por 20 dias italiana, integrando-a no plano geral
comendações superiores. Rogo, pois, eme.ndas, entrando depois em dis- de reconstrução européa. Além dis-

de v. exa. especial atenção sobre o cussão. so, as proporções daquele auxilio á

assunto, a fim de que" cesse toda e -x - Itália servem também para demons-

qualquer pratíca dif(Ílida como jogo Ag(ü'a que a Itália está na ordem traI' a simpatiaS dos ingleses pelas
de azar ou a elá equiparada pela lei, do dia.. aom o caso de Trieste e o populações sacrificadas de todo o

das Contravenções ain�' que, rea- da ab<ftcação do rei Vitor Emanuel, continente, o que levou o R�ino Uni
lizada em casas pa.�s, ,boteis; é interessante relembrar a extensão do - apesar das suas, já tão grandes
casas de habitação ' �a sedes ou dos auxilios prestados pela !nglater- dificuldades - a empenhar os seus

dependencias de so.iedades ou aSi ra à peninsula, visando restabelecer esforcos no sentido de auxiliar cada,

sociações". •
a normalidade da sua vida nacional vez mais os povos sacrificados pe-

-x -

• 'durante e depois da expulsão dos la guerra .

•
I
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I

Perdeu-se
Domingo a noite uma' roda completa de au
tomovel, com peneu, camare e aro, medida'
'21X450. Pede-se a quem achou entregar para
Lother Sonnenhohl, mediante boa gratificação.

r \) e--=9 r ��.

nlio � ßl!l!l!uilrio �j'!=!E!E!i!!!!!!i=!!Si!i!!!=!i_liS!!!!!=:i===:!!!i!!!!
• J� Porque v. s. va,i �e preocupar com costu-

reira, para fazer o seu casaco,
,

pare o frio
que se está aproximando?.. Quando a'
�,,"J�A. SONI§ lhe pode fornecer estes
ja confeccionados! ... E QUE CASACOS '.'

talhados' na ultlma moda e em pura lã . . .

V. S. encontrará: casacos curtos, treis quar
tos e compridos, no que ha de melhor e por
preços exepcionais. Lá mesmo v. s. encon-'
trará, corres de lã pare casacos e talheurs,
assim como também uma grande variedade
de fios de lã em cores belísslrnes, lenços de
sede para cabeça ern cores llndlsslrnas e
tantas outras novidades que não é possivel .

enumerar.

Capela Santo -Antonio
............................_....

RETORCIDA

Programa dos festejos do tradicional
padroeiro da Capela

4 a 12 de Junho - Novenas, as 19 horas
15 de Junho - Santas Missas, as 7L30 e

as 9,30 horas
Depois das solenidades religiosas have

rá festa popular beneficiente, com tombole,tiro ao alvo, leilão de prendas etc.

Churrascada, doces e caíê
A festa s�rá abrilhantada pelo Jazz Floresta

Convite
Por deliberação da Capela de Santo Anto

nio, são convidados todos os que se consi
deram membros .desta Comunidade para ser
virem de festeiros no dla 15 de Junho de 1946.

(proprletarla FRANCISCA BUCH)

JARAGUÁ DO §IJL

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA 'MINANCOPA

.

Vermifuga suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e die ta] .

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,

� remedias
Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

MlNANCORA para o seu tilhinho.
.

E um produto dos Laboratorios Minancora

!

fr::::::::�i
:: ASA SONIS
�.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AVISO

....................�
..................................................................... "

_
.

Dr. LUIZ DE SOUZA.

- JOINVILLE -

I

-

Bicicletas • • •

------------------�--------------� I

Canos galvanizados de 1/2" e �/4"
Canos de chumbo de 5/4" - 1" - 1.1/4"
C�oo� ,

Materiaes em geral p. construção
Banheiras de ferro esmaltado

Lavatorios diversos
Pias de ferro esmaltado

Water Closet
Caixas de descarga

SCQulz & Cia. Ltda,
Rua ceI. Procopio Gomes, 99 -.. Gaixa Poslai, 12

•

JARAGUÁ DO SUL

�oooooooooooooooooo�oooooooooooooooooo;00 Adolf Herrn. Schultze 00
---�--------

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO; MARCENARIA EM GERAL � g:::::f:�",�1D�E�A!lLII=�: :::::_::;:_::::�:: IE r n e s t ([)) te s s Il1ill (dl Iffi n� Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da ;��� :� ,f

I
CIA. INDUS�RIAL DE MOVEIS

00 �.��..� ..;.�....��...�.���.� ... !":.r:"..�..�..':'..'!"..'!.�.::I!�
_

]FE R R A R j[ AMantem um estoque permanente de todos os tipos 00 A§§U�AR DE BAUNILHA Fabricação de Ferramentas Agricolas:de MobiliaS, especialmente para escritorio.
. 00 §AL REFINA\DDO (para casinha) .:� � SEOAS R.OTATIVA PARA AR.ADOS�INSTALAÇÕES �O.MP.LETAS DE: � MATA MO§�A§� - Dorrnitorios �

_00 Salas de [antat 00
FABRICANTE: AlImtiDe MEIEIt00 Cópas. , 00

00 Escritorios 00 Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguá 'do Sul
00 Moveis rusticos e outros. 00 1. 1 1.

OOMOVEIS AVULSOS COMO: 00 --------------�--00 Cadeiras 0000 Poltro�as fixas e girat,orias, 00
00

. Mesinhas de c,entro e p�ra radio 0000 E entre murtos outros. a

00 A direção do Clube Aimoré, de acordo com os
� Caixa Registradora marca "RECORD"

� estatutos internos, convida a todos os assoc\ados� Afamada pela sua eticiencia, substitu � pera comparecerem a Assembleia Geral que se rea-00 indo as Caixas Registradoras de 00

Ilizará
em sua sede

so.cial, no dia 4 de junho (terça

I
elevado custo.---------

mOO feira) ás 20 horas, c9m o fim, de ser elegida a nove

� diretoria. '

,

VENDE-SE CAIXÕES VASIOS .

t, O secretario
� � F. C. Ior,� RUA., RIO BRA.CO, 964 - TBLEFON'É, 75 �

I=ool��;;�i
III;=!;=!!=!!=!!=!!=!!=!!=!;�!!=!!=!!=!!=!!!!.1:

'

• "I' ADVOGADO NOTICIA�"mF b (Sezões, Malárias, li",· "A:1: ,., r"'s Impaludismo.U Escritorio :'Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 "

DE JOINVILLEI .., .., Maleitas, Tremedeira Iii Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

I!I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

�i _::::"_.::_:_::_:::_::::_:::_:::_:::_::::_:::_:::_:::_::::_:::_:::_:::._.:::_:::_:::_::::_:::_:::_:::_:::._.:_::_:::_:::_::::_:::_:::_:::_::::_:::_:::_:::_::::_:::_:: ' _v_e_nd_e_-s_C_d_i_a_ri_a_m_e_n_te--n_a_T--ip_._A_v_e_n_id_"a _iii "Capsulas Antisezonicas Iii I
�i Minancora" Iii
m m
lill Em Todas as Boas Farmácias 'Iii
III E um produto dos Laboratorios MINANC0RA Iiiij� _,_ Joinville - Sta. Catarina- iiiIlt�,l�ll�!!�l�!=m�!!�!l�'�"�!'�"�l'�!,
.....I_t_.J�••_II_••I.I_.I__II_II_;j II_;._.I_1

novas, marca "PHILLIPS"
de fama mundial

COM CUBO TORPEDO

Preço: Cr$ 1.500,00

Lolhilf ,�Dnn�nhDhl

ONDE
• COMPRAREI MAIS BARATO •

Fa�::::os. ,.,
Perfumes

Suspensórios
Sedas

Etc., etc .•
/

Pois isso V. S. sempre consegue
na Casa. ERICO BRUHNS,

JARAGUÃ DO SUL
,
Rua Cll), Emilio JonrdaD, 82

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

oooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooo

� M::e;:-;::;=os�
"[KUZtIRO", I

I, . Elegencte, distinção e bom gosto V. s. III
encontrarà só nos afamados MOVEIS
ESTOFADOS CRUZEI�O.

I Poltronas pera radio - Divãs - Tape- Ires - Passadeiras, tudo V. S. encontra-
rà á Rua Marechal Deodoro da

�.Fonseca, 519. - Fone 22

·-:=::::==0:::::::::::=::=_

Violenta BAIXA
..,. l,

dos preços' das, me: 3liorias da CASA TOBIAS, até 31-6-46
Rua Presidente Epitacio P;ssoa - 652 - JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ii BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINASjA. ii
ii Fundado em 23 de fevereIro de 1935 ::

�� I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 H

ii DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ii
ii Araranguã Ja

' d S I
ii

ii Blumenan AGENCIA: ragua O u g

ii Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
ii

ii Caçador E d 'f I f' "IN O"
. ii

:: Canoinhas
n. e egra ICO C li

ii Concortlia Caixa Postal, 10 -Telefone, 75 ii
ii Cre�c.iuma MATRêf"EJ' .. ITAJAI' ii
:: Curitiba

.nm.. li

:: Curitibanos
Faz todas as �perac::ões bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. ::

:: "

emprestimos. flnanclamenlos mediante caução de titulos comerciais. ii

i: flonanopohs passes. etc .. aceitando documentos e valores em custodia, mediante !!

ii O�spar
taxasmodicas.· ii

ii Iblra.ma abona em C /Correntes os seguintes juros: ii
:: Indaial A D'

,- . .,

::

i! Ituporanga I Isposlçao, sern aVISO, com retiradas lIvres· ii

ii Jaraguá do Sul ,pard qualquer importancia 2°/0 �i
ii joaçaba Com AVIso de 50 dias e retiradas livres li

ii Joinville de Cr$ 1.00000 50,' ii
.. Laguna D '. PI'

o ..

li Lages eposlos OPU ares, com _Ii,?i!e. de e-s. 50,OOO,M II
ii Mafra dep. rmcrats a partir de Cr$ 20,00 ii

ii O!leans ,e subsequentes a p. de Crê 5,00 4% ii

H ��:t�b�niãQ ���o I:::: ge J 00 �ias ;�l lj ----- ...

--------.-----------.--------------------------'

__
-

II �l� �:Ji���i�O ���oA:l:: g: f:�:��::s 5 1/2�� II Banco. do Vale do Itajai S.A. :1(r:C:::::;;;;;;;::::::::::::�:::::::p:::::::::::::::::=rl
�i �. jranc!sco do Sul Os juros são pagos ou' capitalizados semestt'rlmente ii Em organisação I :.�.:,1 orrelD uD OVO .:.�,.i:
11 T�ióaqU1m A economia é a base da prosperidàde H
ir Tl)uca� Deposite as suas economias no

.

.

ii' .,�.� Rua MI.· Deodoro N. 136 .!.!
:: Tubarao B I cl tri C . cl S t C teri S/A::

T I f N' 39 C Postal 19

,::i: Urussanga
anco ,n us TIa e omerctc e an.a a arma "::!:

:: e e one -. , ::

HORARIO D 9 39 á 11 30 d 1 1 h
São convidados os senhores acionistas pera se ..

, ::

:: Videira
' as, S , e as 4 as 5 oras :: . A blei G I dí 4 d J h ii TARAGUA DO SUL i:.:::.

ii ..

Aos sábados das 9 às 11 horas ii remll.rem em ssern ela era: no .

Ia e un o, ii Santa Catarina
..

::::::: ::::::::::
- a:1 proximo, as 15 horas, nos salões do Teatro Carlos ::

... Gomes, a Rua 15 de Novembro, nesta cidade, para li ASSINATURA ANUAL

.

tratarem de assuntos de interesse geral concernentes !! Cr$ 35,00
a organização da Sociedade. ii

�:m;::;�d:e:ez;��;e;;;�ann II D�R::���:����:L .11
• Ja abriu a

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

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

Ofiaina flleccnlco
Geral

H. KELBERT

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO -

PEÇAS E ACESSORIOS -'

......i1� . __..... ....___ "" ... � ",,"_, �_� •. .-,..,._." _ �

APARELHAMENTO MODERNO --

HABEIS PROFISSIONAIS -

R. Mal -. Deodoro -da Fonseca, 158
,

Telefone, 40 '

- ..Jaraguá do !:?ul -
PREÇOS MODICOS -

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAJS
AFECÇOU DO

t3URO CABELUDO,

T,ÖN.í<O;S1'fl_tÄR.
.P·OR El<C.Él�CIA

-IIII===============::;::::=..-IIIL.
I

frp1 At]L VAN lK AlR § IE N (rIi'ji
PROPR1tET&.8:10

Rua Marechal Deodoro, N. 158

IIT /1 secç:aont::, It::�::;iV�leP:s�:c::so�:!,rifi- li � II
ii
O

II' Lubrílícaçãe, carga de baterias li E II
lL"J

e conc,tos de pneus lt�J
PARA FERIDAS,
E C Z 6 MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

'1'

PAG,3

bother Sonnenhohl
RUA UA\RE(jHAL DEODORO, §4I: 99 TEL.. �

JARAGUÁ DO SUL -,
- SANTA CATARINA

FERRAGENS TECIDOS EM GERAL

BICICLETAS

PEÇAS E ACESSORIOS

ROUPAS FEITAS

(completo sortimento)
CHAPÉOS (das.melhores marcas)
CAMAS PATENTES

COLCHÖES
_ {arti o

COBERTORES DE LA
f'
g

ACOLCHOADOS
mo

!!!III

RADIOS (tipo 1946)
RADIOLAS

MATERIAL ELÉTRICO

APARELHOS ELÉTRICOS

I
Artigos ,bons - Preços

[illi1 Bu�rg�r
em Iaragué.
Chapeus, Fazendas, Roupas Fei
tas, Armarinhos, e Miudezas
em geral.
Variado Sortimento!

Preços convidativos!
,.. Avenida Getulio Vargas - Ao lado da Com-

panhia Telefonlee.
.

Façarn urna visita!

Um bom terreno com 20 mts, de frente e 70 ========

mrs, de fundo com boa casa, sito na Rua PROCO-

PIO GOMES. Para mais informações. na

----------

CUITRA CaSPA,
. Tip. AVENIDA ®'t@) @!@) @jY@) @'!'@

Vende-se

I No·Sul do Estada

[SCRITORIO AVENIDA
-

Adalbm'to Cardoso Fiedler
CONTABILIDADE - REPRESENTAÇOES - AGENCIAS

,Caixa Postal, 21 - End, Telgr. AVENIDA

C RE�CIUM A
.

SANTA CATARINA

Aceita representações para Crescluma. bem
como.pare todo o sul do Estado,

.
I Dá referencias

bäratissimos '

_,�._,_,._,_,_,....,._,

._"..-..-...-......�._.........-...-

A Casa Real,

possue um graúde
sortimento em arti

gos de couro:

SACOLAS - CARTEIRAS

CINTAS, etc:

(defronte o Cine Buhr)

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

. f a rma c ia Nova
de ROBERTO U•.BORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos .

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGu4
@j.@ @)..@ @j.@ @Y@)

LivrosNovos
(Edições Globo)

FIGURINOS NOVOS
.

Vende-se I)a Típ, Avenida

"MEDICAÇAoAUXILlAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"

FRACOS E AN�"1C08 I

T_I

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

"prtpil- ,. -=

To••••
Re.friad••
BronQuit••
E.crofulo'4!

_

(o:;;vlliescençel
VlNHO CREOSOTAOO

�é UM GER"D���.��J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO 00 POVO Dl OUlrOl dill!m qul! •••
'

"Recentemente, na Californía, Estados Unidos
da America nos arredores da famosa cidade de Los
Angeles, qu'e é onde se reunem os !llaiores artistas
do' cinema, foram .descobertos Iossels humanos, �u
ja antiguidade se calculou aproxlmedamente em VIn'

te cinco mil anos!

..........-- -- --.I I �

Fundado
1919

CAIXA POSTAL, 19

TELEFONE �. .'9

--o--

O homem de ciencia, de cor, George �arver,
de Alabarna: Estados Unidos, conseguiu extrair da
mandioca 285 produtos diversos, entre el.es leite, t?l.
co creme de afeitar, linoleum e um azeite especial
que alivia a dor produzida pela queimadura.

--o--

A Legião dê Honra foi criada em 1802 por
Napoleão, que era ainda a�enas I,? Consul' da F�an
ça. Seu objetivo era premiar unicamente serviços
militares. \

r- G. Rodolfo, Fiscl1er .,
l. ®]8GUR.O@ E:mJ[ GERAL • J
�

Rua 'Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. 5311111111111111C'

crx DE TERRAS

nortedoPcrcné
Acha-se nesta, cidade o sr. João Fer

rari em missão especial da Cia. de Terras
Norte do Paraná a maior empresa coloni
sadora da Amerfca do Sul, pedindo o mes
mo para que os que tem negocios á tratar
,nes�e assunto compareçam até o d!a 3 do
corrente ao Hotel Central, nesta clda�e.'Co�unica outrosim, que viajará para
Curitiba Estado do' Paraná, no día 3, hos
pedando�se no Paiacio Hotel,. até o dia

'

8,
quando viajará para Londrina, onde no

Grande Hotel, ficarà a disposição de seus

amigos.
Agradece as atenções que lhe foram

dispensadas, relembrando que, o futuro do
Brasil está no Norte do Paraná.

Aproveitem ainda esta oportunidade!

Os titulos estão registados sob n. 12,
de acordo com o decreto n. 3079, de
15-9-1958. I

t:

. Todos os que compram
terras por seu intermedio
nâo terão motivos para se '

árrependerem.

Exnjam (()) §ab21(Q) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da ClÁ\o WlETZIEt TINID[J§IlTIAl' = ]onJl1lvnRRe

••11 �.ISIRV. E 8111111•• " sla ••,pa

,,�\';�O VIRG�,) ...-GO DA <t'<>-.._ �
p�WETZEt INDUSTRIAL
,JOINVILLE

- Diretor: ARTUR MÜLLER -

ANO XXVIII -
\ JA.RA.GUÁ DO SUL - DOMINGO, 2 DE Junho DE 1946 - STJL CA.TARINA

-

·N. 1.352

_,

!'

FESTA ESCOLAR
Terá lugar hoje, no pa

teo do G. Escolar Divina
Providencia, desta cidade
um grande festlval em be
neficio desse acreditado
esrabeleclrnento de ensino.
Alem da rifa de belís

simos quadros e almofa
das, obras artísticas dos
alunos, haverá tarnbern
um farto restaureute e
leilão de prendas.

Abono familiar

--o--
Ele, brasileiro, solteiro, O inventor das penas meralícas foi o mecaníco

lavrador, domiciliado e frances chamado Arnoux, que fabricava desde 1750
residente nesre distrito, a titulo de curiosidade. Foi somente em 1816 quesendo filho de Gustavo

se fundou em Bírrnínghan uma fabrica de penas de
Toewe e de Maria Bonath ferro, com pontas de aço. -,

Toewe.
--0- -

Ela, brasileira, solteira, Frei Caneca foi o réu 47 dentre os presos da
domiciliana e rêsidente Revolução de 1817 encarcerados na �a�a. Seu pro- \

�m Rio do Testo sendo
cesso dizia: "Fr. Joaq�im do Amor Divino, �r�so no

filha de Hermann Horn- 10. de 1817 e acusado de aprender o �xerGlclo de
burg e de Ida Schumann. soldado, de ser muito influído- no serviço, ?e. ser

.
. declamador, de fugir da Utinga para o R�clfe, de

Edital n. 2039 de 29-5-46 oferecer-se para rnísslonar, d� estar na
.

Lltinga, de
. . I"'ser capitão de guerrilhas, de Ir ao exercito do Sul

Pa�lmo �:;tssalll e Oc:, pera missionar, de fugir com os rebe_Ides e na d�tavla Ottília Demarchí. bandade ser preso". Por isto, foi fuzilado em ReCI-
fe, em 1821.

-::.. Notas' Locais •
- -
•

Registo Civil - No

carto-I
meatos: Bonifacio Petry

rio do registo cívil foram com [a senhorita Olívia
Inerttos os nascimentos Rengel, Iilha do sr. Mar
seguintes: Jorge Geraldo,f. tim Rengel e dona Apo
de Bernardino Freiberger; Ionla Rengel; Ervim Ha
Walter, f. de Wendelino fermann com a senhorira
Stein; Lauro, f. de Willv Hilda Friedemenn; Alba-

. Boing; Doracl, f. de On- no Menel, com a senho
dlna Anacleto; Amo, f. rira Genoveva Klarkows
de Edmundo Koegler; Ivo ki; José Sozino Pereira
f. de Willy Gruetzmacher; com a senhorita Geraldi-
Manoel Godofredo, f. de né da Silva; Waldemàr Pede-nos o sr. Cole-
Raulino de Araujo; Irene Mueller com a senhorira tor Federal avisar aos Ele, brasileiro, solteif. 'de Alberto Briese; Er- Elia Boeder. que percebem abono ia- ro, lavrador, domiciliadovino, f. de Emilio Bau- - Teve lugar hontem miliar, comparecerem e residente neste distri
mann; Waldemar, f. de lo- tarnbern o casamento da aquela repartição para to, sendo filho de Pedro
sé 'ôtellein; Erwaldo,' f. senhorita Cezarlna Picco- serem pagos dos .mezes Bassaal e de Olivia Te-de Reinoldo Barrel. li, dileta filha do sr. José de janeiro a maio deste cilla Bassani.

CASAMENTOS .

Piccoli e dona Teresa ano. Ela, brasileira, soltei.
Honrem, na sala das Piccoli, com o sr. Bans> ra, domestica, domícílía-audlencias foram ;celebra- ta Araldi, residente em,

-----------

da e residente neste dis-dos os seguintes casa- Garíbaldi.

� t� I ö T � G I � Il
trito, sendo filha de Do
mingos Demarchi e de
Amalia Pedri.

Ao Comercio In�ustriae Artur Müller, Oticial do
Registro Civil do 10 Distrito

n/da Comarca T araguá do Sul.Declaração de Empregados, - Lei. 2 3 Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece.
ram no cartorio' exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim Je se habilitarem para

Edital n. 2040 de 29.5-46

Estephano Maier e Rosa
da Costa

Termina em 50 do corrente o prazo para a

apresentação á Repartição competente do Minis
terio do Trabalho, da declaração Ide empregados,
mesmo no caso de [não manter empregados, sob
pena de multa de e-s 100,00 a e-s 10.000,00:

Informações no Escritorio de F. FISCHER
Rua Marechal Deodoro, 204

Edital n. 2058 de 28-5-46
Rudolfo Toewe e Amanda

Hornburg

Ele, brasileiro, soltei
ro, lavrador, domiciliado
e residente neste distri
to, sendo filho de Franz
Maier e de Elisabetha
Walter Maier.
Ela, brasileira, soltei

ra, domestica, domicilia
da e residente neste dis
trito, sendo filha de Acy
lino da Costa e de Au
gusta . Friedemann da
Costa.

casai-se:

Empresa Sul Brasileira de Eletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob. Adrninistração do Governo Federal) E para que chegue ao co�
nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela, impren
sa e em cartório onde' será

ama linha completa de MOTORES nacionais-e estrangeiros de alta e baixa afixado durante 15 dias, Si,

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos alguem souber de algum im-
2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

I pedimento 'acuse-o para OS
220 Volts, 50 ciclos. tins legaes.

alt.RlllIGS BI 8181'.. -

ARTUR MÜLLER Oficial

paliA ".8Sla 811.111'. 111161111.
,lIaIUfIMe. III II••&'I�

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.
servindo até 50 metros de profundidade.

Artng�§ IE�etrnco§ jara (Q) Rar
,

Sortimento completo 9 variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a '1.ualquer

pedido de instalação de luz e força.

(Mineiro legitimo) I

V. S. encontrará na Casa Real
Defronte o Cine-Buhr

QUEIJO
PARMEZÃO

/NATURALISAÇÕES
TITUL.oS DECLARATÓRIOS

SOCIEDADES ANONIMAS
CONTRATOS DE QUALQUER ESPECIE

A COMERCIAL LTDA.
-

SUB-AGE�TES DA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS ('IPIRANGA" SEGUROS EM GERAL,

; :,�ßÃ� �tRCfllf
�� � .

.I ESPECIALlDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


