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Pelo Estado
O sr. Dr. Arquimedes

Dantas,' digno delegado
regional de 'policia de
Joinvile, foi transferido
para Rio do Sul, e dessa
delegacia para aquela foi
removido o Dr. Heitor de
Alencar Guimarães Filho.

Descalabro administrativo NOTAS E NOTICIAS
Com a idade de 71

anos, faleceu
.

no dia 3Consta que o auxiliar Tudo isso, naturalmen-
do corrente MIchael Ka-tecnico da Prefeitura te vai ficando "depen- linin, Presidente da Re-Municipal pediu demis- durado", ou melhor é
publica dos Soviets.são do cargo. no Iiádo, atê que o Con- O falecido governouNão sabemos se a isso selho Administrativo au-
o pais durante 27 :;tnos.foi compelido por per- torise nova verba, que

-x-seguíção, ou porque não dizem já foi pedida.quizesse endossar o des- Emquanto se esbanja As eleições mundiaiscalabro qne vai na ad- o dinheiro do povo sem estão demonstrando re-ministroção municipal, metodo e sem controle, pulsa ao credo comu- Um projecto que adesde que arvoraram o obras de grande neces- nista.
Gri},-Bretanha nunca ch_e-almoxarife em fiscal ge- sidade vão sendo rele- Não somente' na Fran-
gou a por em execucaoral. gadas ao desprezo. ca, no dia 2, como na
_ por ter a guerra' naA verdade é que, a Mas o dia não está italia os partidos do Europa já chegado umverba de Cr$' 76.000,00 longe em' que haverá centro venceram.
ponto que prescindiaprevista para conserva- uma prestação de contas Os francezes terão no- desse auxilio e pela terção de estradas no cor- e então, ái daqueles que va constituição e os íta-
mínação inesperada darente ano, foi gasta em malbarataram os dinhei- lianos . tambem, ficando
guerra contra o Japão _tres mezes e diz-se que, ros publicos. ainda com o seu novo daria a impressão deoutro tanto [à está "de-

__.._..___.._..___.._.._����...............�..._._ que algum dos' sonhospendurado" para paga-
Na Consti,tuinte fantasticos de Walls oumento quando houver

de Julio Werne se tíves-nova abertura de ver-
Compromisso do sr. Vargas se realizado.ba para esse fim.

A Marinha Britanica,
, O novo fiscal, dizem Memoravel Sessão - A minoria

em colaboração com ode todos os recantos do
teve maioda Canadá e os Estados Uni-municipio, meteu os pés

dos, chegou a planejar apelas mãos, não saben-
construção de "ice-berg"do mais a quantas anda. A sessão da Consti- .místas-e trabalhistas. flutuantes e móveis, paraÉ, no entanto, um, exe- tuinte do dia 4 do cor- Os comunistas vota- serem usados como por-lente instrumento, pres- rente, foi a mais memo-

ram 'todos contra a mo- ta-aviões 'gigantescostando-se docilmente pa- ravel até aqui realisa- ção- Otavio Mangabeira. centra os submarínos era qualquer ato vinga- da.
,

�....__ ...........-.......__....__.....__....__�...............tivo. O snr. Getulio VargasEle certamente nos po tomou posse as 15 horas,deria dizer porque é Logo em seguida o snr.
que não acabam a pon- Otavio Mangabeira apre-te soere o Rio Jaraguá, sentava uma declaração Ja tivemos oportunida-_ na estrada Cacilda, que sebre o golpe de 10 de de de dizer que qualquerja custou �lgl..1I,ui -çontos. Novembrode 193.7 ,e uma cousa de sensaclórial esde reÍs e começaram ou- moção de aplausos as tá sendo tramada nos bestra no Ríb. dos Hunga- forças armadas de mar, tidos politicos do pais,ros? terra e ar, pelo golpe de Parece que afinal, osEle tambem poderá di- 29 de Outubro, ínaugu- responsaveis pela defezazer das outras obras pa- rando o governo demo- da democracia começamradas e de quantas no- cratico no pais. a compreender que é prevas iniciadas, num em- Falaram diversos de- ciso combater o inimigo.... pate dos dinheiros públi- putados e �enadores, en- comun, o .comunismo.blicos sem norma e sem tre os quais o general Daí, uma serie de atos decontrole? Euclides de Figueredo e demonstrações de cordia-Estes dias, falamos o snr. FI.ores da Cunha, lidade que aliviam o am-com um morador da es- este ultímo fazendo abiente.tradaItapocu-Hansa, que defeza do general Gois O sr. General Goisnos disse cousas inte- Monteiro. Monteiro ofereceu umressantes. O sr. Nereu Ramos, almoço ao General Eu-No trecho compreen- em nome do P.S,D. apre- elides de Figueiredo, seudido entre a casa comer- sentou uma emenda a adversario na revoluçãocial do sr. Henschel. até- moção Mangabeira, ha- paulista e tambem na poonde a mesma desembo- vendo calorosos debates. litica -eruel, pois é o preca na estrada Retorcida, Pedida. a votação no- sidente do diretorio docerca de 6 quilometros, minai, saiu _vito�iosa a Rio da UDN, pela qualjá foram gastos em con- moção Mangabeira por foi eleito deputado.servação, neste ano, cer- 155 votos contra 1�1: Tomaram parte no alca de 32 mil cruzeiros, Foi derrotada' a malO- moço os sms. OtavioZeladores ha que tem de ria� Mangabeira, Oswaldoreceber tres mil cruzei- Esclarece-se, como ja Aranha, Juracy Magalhãesros e um até quatro mil haviamos anunciado, a Acurcio Torres e generaiscruzeíros, sucedendo-se politica nacional. Fiuza de Castro, Silvaas "listas", como eles De um lado a U. D. N. Junior, Gustavo Cordeirochbmam as folhas de com os dutristas do PSD, de Farias e outros.serviços. de outro lado os quere- E os discursos foram

de franca camaradagem.

rei, pois o plesbicito foi em operações de ínva-
favoravel a coroa. são. Esses enormes por-

-x ta-aviões de gelo reíor-
O sr. CeI Peron tO-I çado - ou "Pykrete"

mou posse do governo seriam conservados geda Argentina no dia 4 lados permanentementedo corrente na presen- por meio de um mate
ça de repr�sentantes de ríal refrigerante e

_

terí-
40 paizes. am uma deslocação de

-x- 2.000.000 de toneladas,
610 metros de compri
mento, por 91 de largu
ra e 61 de espessura.
Calcula-se que o custo
do primeiro desses "ice.
bergs" artificiais seria
de cerca de 640.000.000
a 800 milhões de cruzei
ros.
O projeto havia rece

bido o nome de código
"Nabbakuk" e obteve o

apoio de Churchill mas,
em junho de 1943, foi
decidido pelos Estados
Maiores que não seria
necessario para a guer
ra europeia e que inter
ferira. dem,asiadamente
com' outras prioridades
para ser praticaveI na
invasão do Japão.

1 -x-
O snr. general Porte

la, presidente da comís
são de inquerito do ca
so Ugo Borghi, fez hon
tem declarações a' im-

_ prensa, dtzendo que a. Em ôäo Paulo, Artur maioria da comissão. éBern�rdes, _Cj.l}e foi � como. Contra àquele deputâdo,convidado �e honra p�ra isto é, chegou a conclua Con�ençao do
.. Partítlo são de que não foi reR�pu,bhcano Paulista. em guIar a transação queItú, e hospede do gover- adiantou aquele financiano do y')tado.

'

.
. dor a importancia deNo RIO, Hamilton No- 267 milhões de cruzei-gueiro, representante ca-

ros. .

tolico, que com a ban -

O inquerito vai serdeira da UDN conseguio entregue ao snr. Minisabocanhar uma senatoria tro da Justiça que o endas mãos do partido co- viará a Constituinte.munista, recebe [os maís
--x--calorosos elogios do ôe- O mesmo general, quenador Nereu Ramos, quan- tambem é presidente dado aquele combetla o sr. comissão de preços, deLuiz Carlos Prestes. clarou que o PresidenteAgora, �ma forte carn- Dutra o autorisára a adpenha se inicia pare que quirir nos Estados Uni-Washington Luiz, brasi- dos 500 caminhões.

,leiro numero "1" pela Esses veiculos serãodigI1'tdade, honesrtdajíe e entregues aos produtocararer, aceite a senatoria
res atacadistas do íntepor São Paulo.

'

rior para condução deAs dernarches .do snr,
generos alimenticios eCarlos Luz, Ministro da de necessidade da popujustiça, debaixo da orien- lacão.tação do snr. General Esses veiculos não poDutra, parece que foram derão ser transferidos ecoroadas de exito,'

,

acabarão tambem com o-0- cambio negro dos ca-Viajou para o Rio de minhões.Janeiro,,, sr. Celso Ra-
mos, que na atualida(le
politica catarinense dá A policia carioca está............_............_-- ...............---...

cartas e joga de mão, co- agindo no cambio negro.do por baixo do seu, es- mo se costuma dizer. Só num armazem encon·Apesar do que já se Um dia os altos chefes critorio, completamente
I

A sua volta certamente trou 10.000 sacas de tri-sabe sobre o Radar. 50- do Q. G.' aliado chama-I isolado ?e tud? e de t?� trará novidades para os go para .serem vendidosbre o Pluto, e sobre ou- ram ao seu gabinete os dos. QUinze dias depOIS barrigas verdes. nesse ramo.tros inventos aliados em - representantes de uma co- e.'!Iergiu do seu ;�conde-
_

Tambem isso já está, O dono do armazempregados na guerra con- nhecida firma inglesa fõ- roo com o protollpo da tao monotono . . . quando preso, declaroutra o Eixo, existemC ainda bricante de motores, e arma desejada.
............_..

�__�_._.......__�
alguns fatos que 'cónti- pel.'guntaram ao seu dir�- �lg�mas,. �e�anas. denuam guardados sob o tor si estava em condi' pOlS tinha InIC!O a Invamais impenetravel veu de ções de' produzir certa e são do contí�ente e assegredo. Um desses é o determinada arma dentro poderos�� e �ao dec�ntada arma, empregada pelos, de ,um periodo de tempo das fortlflcaçoe��? Mu- Acaba de ser lançado I volvido pela irmã- Apollialiados, para, destruir' as ext.remamente limitado. O ralha do Atlantlco com e- no mercado londrino um ne BowIby, enviada parafortificaçÕ.es "nazi8tas, .de diretor respondeu pela çaram a cair um a após livro 'que tem o titulo Hanehw, ha 18 anos. Natão decantada "Muralha afirmativa - embora não outra. Foi esse o resulta- "Uma irmã de caridade, sua mocidade, a iqnãao 'Atlantic"o'!,. Sobre es- sou:besse ao certo, nélque- do trabalho continuo d� na China", que oferece Apollino pertencia a umasa arma conhecem-se umas Ie momento, o que iriam um �punhado de homens uma descrição apaixonan- famiIia de recursos, e dereferencias muito -vagas exigir, "dele. De �,qualquer dispostos, desenvolvido te do trabalho realizado pois de um matrimoniofeitas ha pouco num ,livro forma, porem, e 'depoiS de durante 15 dias num sub- pelas nronjas britanicas feliz converteu-se ao cade O'uerra que historíä to- saber do que se tratava, terraneo londrino - cuio nas missões catolícas, na tolicismo. Quando enviu-

o

'b
.

h
.

d t'n a a'lnda a eh·lna. vou, tomou o hábito e

das as grandes co�trI .UI- reuniu os seus engen el- segre. o con I u
,ções �a tecnica brltamca ros e trancou-se com eles ser rigorosamente guar-- Todo o livro gira em fbi remetida para a Chi-esforço da guerra. num subterraneo �Iocaliza-, dado pelos aliados., redor do trabalho desen- na, onde durante algum
para o

�.

Regimen do fiado

I, POLITICA

,

o grande segredo
-x-

Uma �irma de cari�ade fieloino

que o trigo não lhe per
tencia fora ali deposita-,

.do a pedido de um arm-

go.
-0..--'

O Jornal "Brasil Por
tugal" publicou, sob o
titulo "Coesão e díscipli
na", o seguinte tópico:
"Unida em derredor ao
seu presidente general
Eurico Gaspar Dutra, to
da nação brasileira bate
palmas ás justas e preci
sas providencias gover
nementaís, visando evitar
se reprodução do eprso
dio sangrentos, como os

que se desenrolaram, faz
días no Largo da Cario
ca.

Por um principio de'
ordem, por uma questão
mesmo de decencia, não
era possível deixar que
a segurança fisica da po
pulação, fosse relegada a

plano inferior, sujeita á
insolencia 'dos que procu
ram o clima da desordem,
sem atentar na gravidade
de seus resultados. Não
era admissivel que as au
toridades superiores do
pais, simplesmente por
que vivemos sob um re

gime eminentemente de
mocratico, consentisse,
depois das turbulencias
comunistas de que foi ce
nario aquele logradouro
do coração da cidade,
que os provocadores con
tumazes e sern alma" con
tinuassem na pratica de
sordelra de agredir o re

gime, enodoar as institui
ções e de tirotear aqueles
que não batem palmas ás
aspirações comunistas.

- Os brasileiros de todos
os quadrantes do territo
rio nacional, compreen
deram,' bem depressa, o

perigo que representa es
se grupelho ousado de
aventureiros, seguiosos
de empolgar o poder de
qualquer maneira, pela
intriga e pela força das
armas. E porque hajam
compreendido a gravida
de da situação criada pe
)continua na ultima pag.),
� ...............���

tempo fundou hospitais é
escolas, abrindo depois
um asilo pera crianças
abandonadas. Seu traba
lho intenso afetou-lhe, po
rem, a saude em apesar
da sua extraordinqria ener
g!a chegou a ter que aban
donar praticamente o seu
trabalho durante algum
tempo.
A g-lierra civil chinesa

foi uma calamidade para
a obra da irmã Apolline,
mas pior ainda foi a in
vasão japonesa, quando
a sua comitiva te\'e de ofe
recer n�fug:o a 5.000 11m
Iheres que fugiam aos
barbaros amarelos. No
entando, tal era a estatu
ra moral da irmã Apo"i
ne que os proprios japo
neses a respeitaram" co
locando guardas armados
em redor do seu conven- ..
to para proteger os refu
giados que ali se acha
vam.

Depois de uma vida de
trabalhos e sacrificios
abnegados, á irmã Apol
line faleceu por entre as

bençãos daqueles a qu�m
tanto serviu durante os
seus anos de apostolado
cristão.
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� Tesse, Asmaf, Brenquíte, Rouquidão, Resfriados e �.� T�DA§ A§ �OLE§TIA� DO ßPßRnH� HfSPIHßIÓRm �
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PARA FERrOAS,
E c Z E M, AS,

bolhar Sonnenhohl
RUA\. MARE(jHAL DEODORO, 841: BEI TEL; �

,
.. 1lII.!'J

JARAGUA DO SUL -.- SANTA CATARINA
I

fI

FERRAGENS

BICICLETAS

PEÇAS E ACESSORIOS
� RADIOS (tipo 1946)
RADIOLAS

MATERIAL ELÉTRICO
APARELHOS ELÉTRICOS

TECIDOS EM GERAL
ROUPAS FEITAS '.

(completo sortímento)
CHAPÉOS (dasmelhores marcas)
CAMAS PATENTES
COLCHÖES

{
.

COBERTORES DE � LÃ ar.tJgo
ACOLCHOADOS. fmo

rE!!

Artigos bons - Preces baratissimos

CINTAS, . etc.

•

«:

•

,
,

I N F L AMI', c Ö E S"

; �,CE E, '{ : �: fc;;;;i'�"�';"p�;�lNUNCR EXISTIU IGURL ,ESPINHAS, ETC.

II Rua MI. Deodoro N. 136 ii
�I�����I
iI ��!2.�� It�:?pular �tre�r!��� !tlllil !S���U��,��!L ii•

..:: DIR. RESPONSAVEL ::
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á disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ .100.000,00 icom retiradas. semanais sern avíso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5% .:) -------
:: Dep. inicial Cr$50.000,00 cjreriradas sem. s/aviso Cr$ 20.00d,oO 4%

::1
=========Depositos com ·aviso-Ret. diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas

�:: m/a'l"iso prévio Ide 50 dies 4'/.; 60 dias 5·f.; 90 dias 51/2·/.; 180 dias 6'/. :.:. A Casa Real,� Dep. a prato fixo-Por 6 meses 51/2,/.; Por' 12 meses 6'/ .

.Deverá ser dado o aviso prevío de 2 meses para retirada. ..

,.. Dep. POPUlareS-(Hmite até Cr$ 10.000,00). Dep, inicial Cr$ 20,00, com rerí- ..

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

Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep, inicial Cr$ 20.000,00 com ..

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern .avlso .... 5 1/2'/. .....

Dell. EspeciaiS-lIimite até c;.r$ 100.000,00). Dep, inicial cr$ 50.000,00 com ..
SACOLAS - CARTEIRAS

.. retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. .. . . . . 6'/. ..

--------------_ _--

::1·
Faz todas as operações bancarias, corno sejam:. cobranças, descontos,:: passes, depositas em contas correntes, de.posltos de valores, etc. etc •.

II MANTEM CORRESPOND�NTES DIRETO.S EM TODA� '.�S PRAÇAS DO PAIZ H (defronte o Cine Buhr)
11 Serviço atencIoso e rapldo n1 =========
�itii;:::::::g�::��·�·�t::::����iiiiii -.-

�3URO CABELUDO.
a que dispõe de maior

.
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

--------------------------- Rua Mal. Deodoro, 30 .- JARAGUA

Emprêsa Sul-Bras ileira de Eletricidade S.A. @4®� @4® @!'@)

.

,

Vend�-se na Tip. Avenida

I Clinico �e - Olhos, ßUUi�OS, noriz, fiaruanto
"MEDICAÇÃOAUXILIAR Dr. ,A.rß'línio ·TávaresNO TRATAME�TO DA

I.professor Catedratico de Biologia do lostitÍuto de Educação de FlorianópolisSIFILIS Ex·Chefe alas serviços cllnicos e cirurglcos da especialidade no
Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janelra.
Ex·lnterno por, concurso, da Asslstencla públlcQ.dq Rio de Janeiro

COITRA CISPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES·DO

rÔNI<:O ;Ç;b.:PI.LÄR.
P:OR El<é�L�CIA

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Adrninistração do Go�erno Federal) 1

•

I'AmtA "tlella 8IS.lln," 1!lIIGIIIRa
MAInliNtes íIJ �1.eé'l�

'.Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixarotação, de 1 a 9.7 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos '

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto. .

220 Volts, 50 ciclos.
.

.1'.!tI�••S BE 11181'.8 .

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.

Ârtng(ij§ IE]etrnC((})§ eara o lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO eni geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a I"\ualquer
pedido de instalação de luz e força.

possue um grande
sQ.rtimento, • em artí

gosde C'ouro:

®Y® @Y® ®!@) ®Y@)
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

f a rtna c ia Nova
I

de ROBERTO 1\1. HORST

I LivrosNovos
(Edições Globo) ,

FIGURINOS NOVOS

FRAcOS E ANtMICOS I
Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

O .1., .

m To .

��.. Re.fri�d••
11,�' '�1�€\;. .,., Bronquit••
".. (I.

J:! .;

�
..

Escrofulo••
I' \.

� CO!'lvalescençe.
, r.REOSPTADO

'I 'OFf CHi SAúDe.

Ao Comercio e .In�ustril
�-{

Declaração de Empregados - Lei 2/3
Termina em 50 do corrente o prazo para a

apresentação á Repartição competente do Mínís
terio do Trabalho. da declaração de empregados,
mesmo no caso de não manter empregados, sob
pena de multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 1.0000,00.

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

Ja abriu a

[íI�i1 HUl!rgl!r
em Jaraguá.
Chapeus, Fazendas, Roupas Fei
tas, Armarinhos,' e Miudezas
em geral.
Variado Sortimento!
Preços convidativos!

Avenida Getulio Vargas - Ao lado da Com
panhia Telefonica.

Façam uma visi�a!

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

"A NOTICIA�' \
DE JOINVILLE

Vende-se diariamente na Tip. Avenida

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Illi�!!===I!===!!==!!===!!==�m�!==!!===!!===!!�!!===!!===OI-!�;� Dr. A Ivaro Batalha - mlÉD1HOO
o:: u_u_u_u_u_u_u-:-u

__

u�u�u_u='ili '

.111:" r. ' (SflZÕ8S! Malárias, ,::: CIRUR<!IA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

I::: 1-e lJres
\ I.mpaludismo . II CRIANÇAS, DOENÇAS INTERN�S E TROPICAIS,

_

Maleitas, Tremedeira m . DOENÇAS DA PELE.

: � - CURAM-S� RAPI_DAMENTE COM -, li
III "Capsulas Antisezonicas l
I�

,

M inancora" ii
II III Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

I Em Todas as Boas,/ Farrnacias iii :_ R A lOS X -

I·:
É um produt� d.ns Lab�ratorios MINANC0RA m" Diretor Médico do Hospital "São José"

.

- Joinvills - Sta. Catarina- �i
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

i_ilil.Uliiiiie'!!!i!:iEi!il!!i!IiI!III'"....:iE!I!i!!!lli:::::iE!lil!!E!. "·i ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----�-----------------

6=--=9 r.�'

n�.l.�!!11!!! J
Porque v. s. vai se preocupar com costu-"
reirà, para,fazer o .seu casaco, para o frio
que se esta aproXImando?.. Quando a
CA§A SONIS lhe pode fornecer estes
ja confeccionados! , .. E QUE CASACOS '.'

talhados na ulríma 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, cortes de lã para casacos' e talheurs, -.

assim como tambem uma grande variedadeI de fios de lã em cores belíssimas, lenços de
seda para cabeça em cores líndisslmas e
tantas outras novidades que não é posslvel
"enumerar.

t?::::::::::�·:

II ÄSA SONI,S
\:::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::
(propríetaria FRANCISCA BUCH)

JA.RAGUÁ DO SUL.
.

Bicicletas • • •

novas, marca "PHIL IPS"
de lama mundial

COM cuso TORPEPO
\

Preço: Cr$ 1.500,00 ..

,

Lblhüf 'iDnn�nhDhl.
� �j •

"";�
..::.-..

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIRA
.

MINANCOPA
. Vermitugo suaye e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n, I, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

rernedios

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIBA
MlNANCOBA para Ö Sf'U filhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

JOINVILLE

518 - Carlos Nass - bras. requer transf. imp.
de um carro de mola de um animal, «Aranha»
adquirido de Adão Duque Ganzo. Como requer
Em 16·4-46. •

519 - Calixtro Maffezzolli - bras. requer bai
xa imp. lançado nessa repartição sobre Alfaiata
ria, por não desejar continuar com mesmo ramo

idem
520 - Anton Zahler - alemão requer vistoria

na construcão do aumento em sua propriedade á
rua Elisa Stein, idem

'

521 - Arno Mueller - bras. requer vistoria
na construção do aumênto em sua casa a rua P
Epitacio Pessoa. idem

522 - Edwin Grossklags - bras. requer visto
ria na construção do aumento para os íundos em

sua casa à rua Angelo Piazera idem
523 - Guilherme Gumz - bras. requer vistoria

na construção do aumento em sua . propriedade
a rua Felipe Schmidt. idem

524 - João Klein - bras requer licença cons
truir uma casa mixta, com a area de 40,50 mt2

, idem
526 . Silvestre Stoinski - bras .•requer alvará

de licença para estabelecer-se cóm comercio de
Generos alimenticios e bebidas a varejo. idem

525 - Lourenço Souza - bras. requer licença
construir uma cása de madeira com area de
52,50 mt2. idem .

527 - Marcolino Martins' - bras. requer
traust, imp. de um terreno com area de 9.275
mt2. idem

528 � Alicio Vaílatí - bras. requer traust. imp.
de um terreno com area de 15.400 mt2, idem
- 529 - Fortunato Pedrotti - bras. requer transí,

r
� e

� e a a a
-

crcC" AG.,. LC·CWAGD".COf"'QSVU -,
imp. de um terreno com area de 131.625 mtz.ídem

MO - Fortunato Pedrotti - bras, requer traust,
imp. de um terreno com area de '42.350 mt2. idem

531 � Cerilo Demathe - bras. requer transí,

I
a

� imp. de um terreno com area de 110.000 mt2.idem
'U .

532 - Paulo Rath - bras. requer transí. imp.

I I B G O
di de um terreno com area de 6�.50o mt2. idem-

·11 533 � Edmundo'Bruck - bras. requer transf.

I imp. de um terreno com area de 84.550 mts, idem

I
." �

-. ," .

53.4 - Alfredo Klug - bras. requer licença pa
ra construir uma vitrina na sua éasa. idem

IliL, �a-� �� m�I�.�r�� G .1
574,- Curt Raduenz - bras, Iícença construir

IP uma casa de madeira. idem
581 - Frederico Schwerdtner - bras. requer

baixa imp. de Industria e Profissão sobre Empre
sa de Transporte. idem

, 582 - Frederico Lavin - bras. requer licença
I
construir um mausoleo na sepultura de Aldo Ri-
chter, idem ,

!-

FROOUTO O A I 583 � Frederico Lavin - bras. requer Ileen-
.

1 \ ça construir um mausoleo na sepultura' de João
I Poerner. idem \

I 1Tll1l�1ill�1l-w:lTIa A1lp trd] ] t"c1] � tn\§ 584 - Frederico Lavin -. bras. requer líçença• 11 M .,)) lUllt �� IL<ru.Jl �(Ql.M \UI I construir um maesoleo nà sepultura de Frederica
· (G((})§c]ffi trmäos §: Ao I K_0Ch5J��Frederico Lavin - bras. requer licença
,• CAIXA POSTAL, 11 di construir um maosoleo na sepultura de Henrique

JARAGUÁ DO SUL 1P Butzke. idem t

'

Ib:�=;;�;;:!:� :::�:U�::�:�!�I::����:�:�:q�� J:�����
.................................................................................... , do Sul, em 23 de abril de 1946.,

..

Domingo a noite uma roda completa
.

de au

tomovel, com peneu, camara e aro, medida
21X450. Pede-se a quem achou entregar para
Lothar ôonnenhohl, mediante boa gratificação.

rrefent1illra JMI1llill1lncn]DaR die
JJar21g1illá dto §1lllR

Reqllerimentos Despachados
Dia 164-46

•

Perdeu-se

José Pereira Lima
Secretario

Moveis Estofados

"[RUZEIRO"

.

-II

I' Elegancla, distinção e bom gosto V. S.I encontrarà só nos afamados MOVEIS
I ESTOfADOS CRUZEIRO.

I Poltronas pera radio - Dtvãs � Tape
tes - Passadeiras, tudo V. S. encontra-

rã. á Rua Marechal Deodoro

d�Fonseca, 319. - fone 22

_::===o�====::::

,

.

ONDE
____COMPRAREI MAIS BARATO__
fazendas �

, Chapéos ---�
Suspensórios

Sedas

Perfumes Etc., etc .

.
•

...... -

Pois isso V', S, sempre conse.gue

na Casa. ERICO BRUHNS,
JARAGul DO SUL Rua C�1. Emilio JourdßD, 62

Eletricidade Médica-e-
Indutoterrnia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio

Violenta' BAIXA·
dos· preços das mercadorias da CASA TOBIAS, até 3 t -6:"46

Rua Presidente Epitacio Pessoa - 652 - JARAGUÁ DO SUL

Ili, ii
!! CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

!! DR. SADALLA AMIN !!
ii CONJUNTO dE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS 11
!! ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ H
ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS H
H HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii

,

II • .Joinville - II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO XXVIII - JARAGUA DO SUL

I

AvisoL
nhorita Maria Pedri com

_._ Notas' ocaís _._ o senhorToão Bonametti.
• u. À noiva é filha casal

Henrique Pedri e sua es

pOM dona Anna Pedri e

Noivado. Em Guará-Mí- menino Mario Rau edo- o noivo é filho do snr.

rim noivaram a senho- na Leonor Volratb, re- Hilario Bonametti "e sua

rita Vilma Lemke, fino sidente em Corupá. esposa dona Delfina Do

ornamento da sociedade - Amanhã o pequeno mitigues Bonametti:

local e filha do casal Paulo Roberto, filho do Ao jovem par os votos

Conceição e Willy Lem-I sr. Dr. Ary Pereira Olí- de felicidades do "Correio

ke, com o distinto moço veira. ,
do Povo".

Albano Lyra, filho do sr. No dia 3 fez o seu João Tesserolli Junior -

farínaceutico João Lyra aniversario natalicio o A serviço esteve algu-
e sua esposa dona Ber- sr. Julio Bardini. mas horas em Iaraguà do

tolina M. Lyra. Julgamento. A, Camara Ci-
Sill o sr. Ioão Tesserólli
Junior, Chefe 'do 30. Dis

vil do Tribunal de Ape- trito do Trafego, com se
lacão confirmou a sen- de em Mafra.
tença do sr. Dr. Juiz de S. S. que vlalave acorn

Direit� desta �o�arca panhado do dr, Vitor
na açao de. .emissao de Doetsch, chefe da loco
P?sse, m.ov�da por Ot�- moção e do sr. Nivaldo
viano ,TISSI centra �Ia Thíern, secretario do tra
Demate. A setença J�l- fego, 'recebeu aqui os

gara procedente � açao. cumnrírnenros de grande
Enlace Pean _ Bonamettl numero de amigos.
Em Londrina, Estado Correio do Povo - Solid-

do Paraná, realisou-se no temos a todos 'os nossos
,

d
. d A SiFIUS H AI"RESENTA so.

die 1. do corrente o en- presa os asstnantes o INÚNERAA P'ORMAS. TAIS çONO,

lace matrimonial da .se- interior e de tora do mu- REUMATlS'"

nicipio, mandarem reno- ESCR6F1JLA8

ver suas assinaturas pare ESl"lNHd

o corrente ano, poder:do FISTULoU

ÚLCIIR"
estes descontarem da re-

KUNd

messe o respectivo porre. I'1IRIDd

Aõs que não estiverem •.'IIIm,ca

em dia com a renovação MANCHAS

���o��:ren;� �i�emd�ss�: I :.��;�c.� ���UA���; I
meso

Baile do Guarani - Na noi- .

re do dia 9 do corrente

a Sociedade Guarani Ie
varà a efeito, um gran
dioso baile social, o qual
serà abrilhantado pelo fa
moso Jazz do 13 B. C.
E no díe 10 haverá

domingueira.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re- Continuação da primeira pagina r

sidente nesre distrito, sen- los comunistas, assanha- coroaram a correta e pa

do filho de Germano dos e egresstvos, colo- patriotica decisão das au

Hänsch e de Margarida caram-se )Jrontame�te ao torídades superiores da

Horst Hänsch,
.' lado do g�)Ve�no. nao .se Republíca".

Ela brasileira solteira deixando iludir pela dia- -·0-

lavradora, domiciliada � �ética dos q�e, fazendo. o Ainda bem não estava

residente em Guaramirim, Jogo de partldo da foice terminada a greve" da

sendo filha de Elisa Eg-, e do �ãrte�o, se apegam "Light" ja os comunistas

gert a· razoes frívolas, de or- forjavam a da estrada de
.

dem emocional, achando ferro ôorocabena, o
.
que

Edital n. 20M? de 3-6-46.· razoável a ocorrencia dos tambem afetou o. transito

Guilherme Häring e Al- fatos como os que tão desta zona, pois foram

mida Felippi. duramente Ieríram a sen- suspensas as vendas de

Ele, brasileiro, solteiro, sibilidade de nossa gente passagens, e despachos
pedreiro, domiciliado e re- e dos estrangeiros que de cargas pera S. Paulo.
sidente nesta cidade, sen- deles tiveram ciencia. Os grevistas pleiteiam
do filho de Guilherme Hä- Fora de duvida é que o àumento de 500 cru

ring e de Anna ôtolberg (:) governo andou acerta- zeiros por operario, o <que
Häring. do proibindo a re,aJização dará um total �e 120 mi-

Ela, brasileira, solteira, de comicios comuni.stas Ihões de cruzeIros na des-

doméstica, domiciliada e em praça publica. A' de- peza da estrada. '

.

residente neste distrito, fesa das populações exi- A ultima hora correu a

sendo filha de Luiz Fe- gia essa parriptica provi-I noticia çle que os opera

lippi e de Clementina Fe- dencia. Dai pois, as paI- rios haviam voltado ao

I
lippe. mas e os aplausos que serV_iç_o_,, _

E para que chegue ao co�
nhecimento de todos, mandel Ipassar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

. afixado dU! ante I 5 'dias. Si

alguem souber de algum im

peàimento acuse-o para OS

fins legaes. CIinka geral medico' - cirurgia de adultos e creanças
_ Partos Diathermia Ondas 'cudas e Ultra-surtas
_ Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauteriza�ão

;. .-.R.a.io.s_lntra-vermelhos e azuis. I
----------�--------------------------.

Os abaixo-assinados,
por este meio proíbem a

entrada em seus terrenos

de qualquer pessoa com

pretexto. de fazer caçadas,
tirar cipós, etc. não se

responsabilizando pelo que
houver em desacordo com

o presente avíso.
Rio Molha, 5,6-1946.
João Kanzler Senior
Mario Lobasky

3x1

"MEDICAÇÄO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"

r-----'---·,
! .

I
É UNA DOI!:NÇA eRAVIG.'MA
MU''-O ...R'CiOSA. PARA It FA

MÍLIA E "'ARA. A ""'CA.. COMO

UM BOM AUXILJA'" NO TRATA

"'''NTD D�.SE GRANDl! P'LAGELO

ual! o

,por Qüinta Ferino
'.

'

Tendo regressado na llla:arugada de . ontem,
de uma viagem imprevista, bastante lamentámos

não termos podido assistir á assembleia geral9ue
se realizou na noite de 4 do corrente, na sede

do Clube Aimoré, para eleição da diretoria que
deverá dirigir a Sociedade no periodo 1946/1947.

Comtudo, pelas informações colhidas e pe
los comentários ouvidos, ficámos possuidos de

imensa satísíacão.
Soubemos que cêrca de sessenta sócios com

pareceram á reunião oíerecendo. assim, um espe
táculo inédito na vida daquela entidade social.

Inédito porque, como muitos dizem, nas elei
ções anteriores, era UI�a verdadei!�_· pouca ,:,er
gonha o qu� ali se fa�Ia por ocaslao. �o� pleIt�s
eteítoraes. E que reunia-se um redUZIdJsSImO nu

mero de associados, ás vezes só uma "meia. du

zía duns quatro ou cinco" que, entre si e sob o

olhar ameacador do cacique local, se limitava a

conjugar o verbo FICAR: eu fico, tu ficas, êle

fica, etc.
.

Assim era!
Agora, porém, encorajados pela anistia. da

liberdade, tanto tempo detida no carcere da dita

dura getulica, apresentou-se realmente um �spe
taculo inédito; algumas dezenas de assoCla�os
resolveram se interessar abertamente pela VIda

. da sua Sociedade, que até então, era tida como

propriedade particular de deter�inada pessôa.
Folgamos em registrar o Interesse desper

tado pelo pleito.
Estamos quasi cértos de que d'oravante o

Clube Aimoré será dirigido por um grupo de ho

mens e não apenas por um ditador como o foi

sempre. ..

Assim, ficará pelo menos vedado, daqui por
diante, o ingresso, no quadro social, de um des

classííícado qualquer.

x Baependi

Aniversarios. - TEN. LEO
NIDAS C. HERBSTER.
Passou hontem a data

natalicia do snr. Tenen
te Leonidas C. Herbster,
'Prefeito Municipal de Ja
raguá do Sul.
- .Aínda hontem fize

ram anos os srs. Inacio
Tomaselli, Alderico Kna
ben e a menina Resilvia
filha do sr. Alfonso Ni
coluzzi.
- Hoje fazem anos o

CODeins línleiro
Parker "51"
Esterbrook

Recebeu Tip. Ave!!.!!!....

Oticial

Acarai
Domingo a tarde o publico esportivo jaragua

ense terà oportunidade de assistir "outra vez" os

dois rivais da cidade num tremendo encontro íute
l

boltsrico. Mas desta o [ogo é no campo do Baepen
di. E o Juiz ... quem será?

/

Notas e Noticias

( G. Rodolfo Fischer .,
'§EOURO@ E� GERAL

-

Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. 53

AGRADECIMENTO

=t==---
Profundemente consternados' esposa, fi

lhos, genros, noras, netos, e demals parentes,
comunicam aos amigos e conhecidos, o fale
cimento do esrlmedo esposo, pae, sogro e avô

MAX THIEME
falecido no dia 28 de Maio do corrente ano.

Agradecemos de coração a todos que o

visitaram durante a grave enfermidade, aos

que levaram flores e. coroas e que o acom

panharam até a ultlrna moreda.
Agradecemos rnais aos que mandaram

telegramas, cartas e fonogramas de condo
lencias.

Bem assim aos snrs, medicos que o

trataram e ao snr. Roberto Kinas D. D. padre
prorestaute pelas confortadoras palavras diri

gidas a familia enlutada.

Corupà, Junho de 1946.

I
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ARTUR MÜLLER

NATURALISAÇÕES
T I'T U L O S D E C L A R A T Ó R rO S

SOCIEDADES ANONIMAS

CONTRATOS DE QUALQUER ESPECIE

A COMERCIAL LT'DA.

Dr� Waldemiro Mazureehen
e_sa 81 .A'I>I

Rua Mal. Floriaúo n. 152 _. JARAGUÁ

::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ 'DE SOUZA

AD·VOGÀDO

Escritorio: Mal. DeoQoro da Fons�ca, 210 -- Tel. 34

Regidencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

:::::::::::: :::: ::: ::::: :::::::::::: ::::::::: :::::: :::::::::::: ::::::;::::: :::�:::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::

Artur Müller, Oiicial· do

Registro Civil do l° Distrito
da Comarca Taraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

.

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

I documentos exigidos pela lei
atim Je se habilitarem para

casai-se:

Edital n. 2041 de 3-6-46.
Roberto Hänsch e Pau

la Eggert.

-----

SUB-AGENTES DA COMP1IVRIA IVACI01UL DE SEGUROS "IPIRAitG!" . SEGUROS EM GERAL

r�'; A mai!? impcrto1'lh� C- "'''"lci'nia de Capitalização da America do Sul
.... ,

Arnorti:;z:ações de Maio de 1946
No sorteio de amortização realizado em 31 de Maio foram sorteadas

as seguintes combinações:
•

BBG
NCN

PMM
POA

uu P
I P ,I

Todos os titulas em vigor, portadores de uma das combinações supra, serão
imediatamente ·amortizados pelo capital garantido a que têm direito.

SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitanda (Edificio Sulacap)
.Inspetores e Agentes em todo o Brasil

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHER

�--------------------------------�-------------�----------------------------------------

•
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