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Avisamos aos jovens
das classes de 1926 e

1927, que no día
r
25 do

corrente, a íunra médica

que faz inspeção de saú

de, estará em Corupà, pa
re atender aos convoca

dos ali residentes, a par-.
tir das .8 horas.
Chamamos a atenção

vara a publicação que é
feita em outre lugar des
ta folha e . referente - ao

ANO XXVIII - JARAGU.Ã. DO SUL 5a. feira, 20 de Junho de 1946

comum e á mentalidade
. nacional. ôe o 29. de Ou

tubro, hoje aprovado pela
Aesemblela N a c i o n a I

Constituinte, teve como

objetivo destroçar a dita- ,

dura e seus lacaios e em O episcopado 'brasllel- seus esforços, e os da

seu 'lugar restaurar a le- ro, ao encerrar a semana comunidade solidária, um tos e medidas práticas

galldade, é Iaci I de ver da Ação Carolice, no Rio grau de. bem-estar mate- que estabeleçam, real e

como se torna índispen- de Janeiro, dirigiu ao po- rial e espiritual que esta- objetivamente, .o bem- do

Cada vês m�is fala-se

I par
Durra quando declà- savel o expurgo imediato vo mais uma pastoral. bilizem e deern tranquílí- povo é claro, tambem que

na pacificação da femtría rou que "queria ser o pre- das figuras sombrias de Iremos, na medida do dade as familias e aos in- pera isto devem estar pre

brasileira, de forma a não sidenre de todos os bra- ontem, e a convocação, possivel, dando a publl- dívíduos Que os desalus-, parados os católicos. Nas

deixar resentimentos, e sileíros". Veio depois pe- como unico remedle pare cidade essa valiosa cola- t�dos inevíravels se cons- fr9nt�ira� da ação social

poder salvar a patria do lo seu ministro da Justiça a tremenda crise econo- boreção da Igreja para títuem apenas em exce- e-' se articulando com ela,

caos em que se debate. e galgou o parlamenro, mica, politica e socíel, de amenisar o atual rno- ção das coritigencias hu- está a ação politica no

Essa medida tem dois onde dia a dia acentua-se todos GS brasileiros dig- rnenro cruciante em que manas. seu elevado sentido de re-

fins: fazer voltar a paz ao a' necessidade da defeza nos, para a formação de se debate o pais. . Na busca deste equilí- ra regencla dos povos.

intertor do país, acaban- da coletividade contra os um governo de concen- Hoje daremos a parte a brio social é preciso con- Para orientar os cató-

do com os caudilhos mu- que -querern fazer voltar a

I
tração nacional".' que corresponde os prin- vencer homens e mulhe- lícos neste terreno existe

nicipais que entravam o terra a uma co�onia, des- Segunda-fei�a ultima os cíplos basícos da ação res de sua capacidade hu- a Liga Eleitoral Catolica.

trabalho, jrasendo desas- ta ves da Russla,- ou en- srs. Mello Viana, Nereu social. mana individuais e resol- Que no seu espírito ex

socego e assim a falta de rrega-la outra vês ao re- Ramos e Benedito Vala- "Todo noeso pensamen- ver os problemas indivi- tra partidário, ela esteja

estimulo ao progresso. e gimen ditatorial. dares foram chamados ao to e as nossas energlas duais e sociais, que se- cada vez rnals apta e ca

produção, e dar combate Ainda agora os esru- Catete para conversarem tem como objetivo a re- gundo um critério falso; da' vez mais pura a 'fim

rIjlais eficiente ao comu- dantes, esses jovens sem- sobre o assunto com o forma social cristã Mas se julga que só os go- deyealizar sua missão e

n'isrno, alijando tambem o pre cheios de ardor pa- Presidente e, logo em se- �ta nã<:> se fa� sern um� vemos podem resolver. orientar os carollcos nesre

queremismo, que outra triotico, por Intermedio de guida, enrenderern-secorn Influ�n��a pod�rosa sobre Os governos tem sua terreno delicado, mas ne

cousa não é do 'que um suas associações de elas- o snr. Otavio Mangabel- a.opmlao publica. As me- tarrefa de promovero bem cessaria aos legitimos

derivative da ditadura, se dirigiram ao mais alto ra. dídas de trarisformação comum. Escolhe-los ca- ideais cristãos da refor-

cuja vida foi extinta com magistrado da nação um Haverá, dizem os ior- que propomos devem pazes de dlrigtr o povo ma social e politica. Os

o golpe de 2"9 de ouru- manifesto. nels, tambem uma reno- ser caminhos abertos ao na conquista deste bem quadros do, eleitorado da

bro de 1945, patriotica- Dizem eles' que, "O mo- vação ministerial, formen- que mais desejamos, isto comum tambem é dever L.�.C. devem ser cada

mente desfechado pelas mento não comporta mals do-se um governo de "sal- é que a nossa sociedade dos cetolícos. E se a re- vez mais numerosos e

Forças Armadas. I aquela mentalidade caudi- vaçäo nacional". seia reestruturada em ba- forma social se há de eíe- para tal, nenhum esforço

Não ha jornal que não lhesca em que presencia- É bom que, nessas de- ses que posslbtlítern as tivar pela feitura e execu- seja poupado no alista-

aplauda a iniciativa e, se- mos o forjamento da in- marches, não se esque-: lavouras alcançar, pelos çãos de leis, regularnen- menro eleitoral. •

ria falta de patriotismo triga e do adio que sem- çam "'os nossos homens _

__o------'--------------

pensar diferente. pre culminava com levan- publicos, que o apasigua- a cl DPrecisamos de paz para tes militares e, conse- menta dos espiJitos deve vel e das benfeitorias,. orpO ", eus
produzir, para "dar de co- quenteme.ote. com derra- começar nas comunas, quando houver: 2% quan �

mer a quem tem fome", e maménto de sangue do onde vegetam vel�os e, do· o _iI_llovel ten�a si�o
esses não são somente os nosso povo, somente pa- justificados resentimentos. adqUIrIdo nos dOIS ult!- Prefeitura Municipal, Pra-

, povos -europeus- mas tllm- ra sôciar -aos baixos .ape- .

� Não'''- ê possivel apasi-' mes· anos; 5% qua�.ao. Com- grande -sohmidad� ça 7 .de Setembro� G. E.

bem os nossos patricios tites poIHicos".· guar um povo, com um e�se prazo for superIOr terá lugar hoje a tradicio- São Luiz.

que vivem hora,s e horas "Não se compreende 'algoz que durante os anos a dois ano� não e�ce- I;lal procissão de Corpo E uma demonstração

nas filas esperando que que hoje permaneçam em da ditadu.ra somente sa- dendo, porem de CInCO de Deus. da fé cristã do povo ca-

lhe s€ibre um pão com o postos de destaque, ho- bia manjpular chicote e anos; e 10°/0 quanto. es- O trajeto será o decos- tólico do municipio, soli

qUill mitigaI: a forriJ.. mens que toda a nação esporas. .

se prª,zo for superIOr a turne como nos anos an- citando a Jesus Sacramen-

A ideia nasceu do pro- abominou na prãçá publi- Os colonos que o di- dez anos.. I teriores,
com altares no tado as bençãos para o

prio general Eurico- Gas- ca como nefastos ao bem garn. Estabelece,.. ainda, essa G. E. Divirta Providencia, Brasil .e os brasileiros.

�' lei, que o recolhimento
.

_ _

do impóst? cabe ao vep- ServI-ço MIlllar
dedor do IIDovel e sao· . .

competentes yara o seu
, recebimento as Recebe-
,dorias Federais, Alfan

degas Mesas de Rendas
e' Coletorias Federais.
Aos tabeliães é proibido,
sob pena de pesadas
multas, lavrar escritura
de compra e venda de
imovel sem a prova do

pagamento desse impos
to.

PACIFI -

CACAO
., . ,

I'

Imposto sQbre Vehdas
de Imoveis

o presidente da Repu�
blica assinou decreto-lei
instituindo um imposto
de 8% sobre os lucros

apurado.s pelas pessoas
físicas na venda de pro- tanto, mediante compro� as cômissões pagas para

priedades imobiliarias o vação. as deduções- do I efeito da transaçã01 Além

qual será calculado so- imposto de transmissão dessas deduções o ven

bre a diferença entre o pago pelo vendedor dedor poderá abater as

. valor da venda e o custo quando adquiriu o imo-j seguintes percentagens,
do imovel para o veD- vel, as benfeitorias e ju- calculadas sobre a dife

dedor. ros dos emprestimos rença entre o valor da

A lei permite no en- para a sua realização e I venda e o custo do imo-

Sta. Catarina - N. 1.356

A PALAVRA
IGREJADA assunto.

Jaraguá do Sul hosp�-I Os' ilustres ofidais aqui
da pôr alguns dias duas estão a serviço, e com o

distintas figuras do Exer- Dr. Almiro Batalha pro

cito Nacional, o snr. Ca- cedem aos exames medi

pitão médico Dr. Olavo cos das classes de 1926

çfa Silveira Marquez e Te- e 1927 a serem Incorpo
nente Dorival Gonçalves radas em 1947.

Araujo, ambos do mo. Ba- Apresentamos nossos

talhão do 2'0°: Regimento cumprimentos e votos de

de Infanteria, aquartelado feliz estadia no munici-

em Itajai. pio.

A aviação militar inglesa dispõe
agora, entre outros tipos de. apare
lhos, do "FireflY-IV", um avião ca

paz de desenvolver 620 quilometros
a mais de 4.000 metros de altitude.

Trata-se de um caça monopIa
ce, de aza baixa, dotado de um mo

tor Friffon-74. eom a nova bomba de
injeção da Rolls-Royce, desenvol
vendo uma potencia de 2,300 HP.
Nó tocante ao armamento, o "Fire
fIy-IV" conta cQm quatro metralha

d�ras de 20 milimetros, e pode, ,alem
dI,S�O, tr.ansportar 16 foguetões de
varIOS tIpos e tamanhos até um má
ximo de 1.000 libras. Ademais, o no

vo caça está tâmbem provido de
tanques sebressalentes de 'combusti
vel, que. podem ser. soltos em pleno
ar depOIS de exgotado ö seu con
teudo, e que lhe dão· uma autono-:.
mia de vôo de 1�400 milhas,

'

Ess.e aparelho, de construção
da Faikey, pode voar a 'uma velo
cidade' de cruzeiro d� 350 quilome
tros horarios' durante quatro horas

seguidas, usando apenas os seus

tanques �de combustiveis norma.is. E
com o auxilio dos tanques extras
como se diS.Re· acima, a sua autono�
mia de

I

voo experimenta considera
vel aumento. \

Assim, o novo .aparelho de avia

ção britanica pode ser classificado
antr'e· os melhores aviões de sua ca-

Nolas
tegoria: sendo perfeitamente capaz
de prestar com vantagem e eficien
cia todos os serviços visados pelos
seus construtores.

As comprasd�-ouro no Banco I
do Brasil, durantes o ano passado,
somaram 25.418.902 gramas, procE'
dendo 88% do exterior e 12% de
minas- e particulares nacionais.:

O recolhlimento da subscrição
compulsoria das obrigações de

guerra, no mês de janeiro do cor

rente ano, somou Cr'$ 3.685.552,00,
sendo 30 do Distrito Federal.

-o--

Dizem que a Inglaterra, a França,
e os Estados Unidos são favoraveis

a que a Älemanha seja dividida em

pequenos estados independentes.
A Russia continua a querer a ocu

pação por tempo indeterminado.
.

'--0-

Aos 70 anos de idade faleceu
em Porto Alegre o Arcebispo, D.
João Becker.

O extinto era natural da. Aléma
nha e tendo vindo para o Brasil com
2 anos de idade.,

Foi sagrado Bispo de Floriano-

Noticias
,Era chefiada pGr um Coronel

de Carabineiros.
Na hora «h» a cousa falhou· e

quasi todos os complicados se asi
laram nas embaixadas estrangeiras.·

polis eu 1'908 e em 1912 Arcebispo
de Porto Alegre

A Assembleia Constituinte apro
vou um voto de pezar. pelo faleci

mento do ilustre prelado.
.

-0-

Telegramas de hontem confir
mam' que· as forças jugoslavas, de.:.
babw da-orientação russa ameaçam
tomar pelas armas a cidàde de
Trieste.

·Essa ameaça poz de prontidão
todas às forças Americanas de ocu

pação D'a Alemanha,,'
Em quanto isso,-' as autoridades

americanas anunciam alguns dados
sobre novas armas de guerra. Entre
elas está um projetil de auto propul
são, capaz de percorrer 8.000 metros

por minuto, podendo ser dirigido
por radio,'

O seu poder· destrutivo é capaz
de estraçalhar qualquer blindagem.

Os V1 e V2, são «pintos» diante
dessa arma.' .-

Como se vê, fala-se muito em

paz, mas todos vão se armando.
-0-

A Bolivia experimentou· mais
uma revolução fracassada ..

-0-

Continua uma forte campanha
na Constituinte para a supressão do
Territorio do Iguaçú, creado no go�
verno Getulio Vargas e que deslo
cou do Paraná e Santa Catarina va

'liosos territorios.
Conta-se como certo que essas

terras voltarão aos estp.dos dos quais
foram desmenbradas. '

,

--0-

O serviço de pesquisas geplogi
cas do Departamento do Interioa dos
Estados Unidos, em cooperação com

o governo brasileiro, está conti
nuando as investigações dos recur

sos minerais do Brasil.
Cinco engenheiros geologicos

norte�americanos foram enviados ao

Brasil, para a continuação dos ser

viços, no ano fiscal de 1946. Os

planos para o ano em questão se

relacionam á - conclusão_ dos traba-'

lhos sobre os recursos de mica, em
Minae Gerais, e a continuação dos
trabalhos sobre magnesite e carvão

e o inicio de investigações sobre
monazite. (S.I.H.)

"
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16a. Circunscrição de Recrutamento Militar

Junta de Alistamento Militar de Jara
guá do Sul.
E DIl AL

CONVOCÁÇÃO DAS CLA�SES 1926 e 192,7

(Cidadãos que completam 20e 21 anos em1947)

..

I - _De 'ordem do ônr, General da 5a. Região
Militar seo convocados todos os brasileiros nasci
dos nos anos de 1926 e 1927, residentes nesre Mu

ni�ipio, pera se apresentarem por conta própria, na

Sede da Junta de Alistamento Militar desta cidade
a-íírn-de serem submétidos á inspeção de saúde pa':
ra prestação do Serviço Militar, - Epoca de Inspe
ção: Entre os dlas 15 e 50 junho de 1946.

II -- Os convocados deverão apresentar-se mu

nidos do Certificado de Alistamento Militar.
Os que forem casados juntarão a certidão de

casamento e as de nascimento de filhos; os arrimos
de farnllia, os docúmentos que provem essa situação.

.fs cidadãos que n�o le�ham sido �Iistados
ou que, por qualquer motivo, nao possuam o Certí

fica?o de àl�stamento Militar, deverão apresentar, pa-
_. ra flns de allstarnenro, a certidão de nascimento ou

documento equivalente e tres fotografias tamanho
5x4. O que não tenha sido registado civilmente ou

que não possua prova desse registo, ou ainda,· que
ignore se foi registado ou o legar em que o foi, se
rá alistado de conformidade com as declarações que
fizer perante a Junta de Alistamento

111- Avisa-se aos convocados que, na previ
são de não serem incorporados aos Corpos de Tro
pa todos os cidadãos pertencentes ás classes de
1926 e 1927, terão preferencia pera dlspensa de in,
corporação os que primeiro se apresentarem para a

inspeção de saúde, dentro da época acima fixada.
(a) OLIMPIO MOURÃO FILHO
Ten. CeI. Chefe da 16a. C. R-

I
----'---_:__--

Ele, brasileiro, soltetro,
pedreiro, domiciliado e re

sidente neste distrito em

Estrada Itapocusinho, sen
do filho de Antonio Ma
noel Pereira e de Felecia
na Rosa do Brito. _

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito em

'Ilha da Figueira, sendo fl
lha de Luíz Cordeiro de
Souza e de. Ana Ignes
Cordeiro de Souza,

{?:::::::::::;;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·�i

ii Correio �D Povo ii
:: ii

H Rua MI. Deodoro N. 136 ii
ii ii
!! Telefone N' 39 - C. Postal. 19 ii
!! JARAGUÀ DO SUL !!

111SS��:;U�:'�;�AL II
DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L LER
,--

I: IL,,,,:,a!::,,:::,,,,,J
I Prefei-tura MlJ

nicipal de
JaraguádoSul

IE�nt��

ACESSORIOS
Pilril ilulomODl!il l! bil!il!ll!llIl

.

'RECEBEMOS AS ULTIMAS NOVIDADES:
Bombas de pedal, americanas "PAR-PUMP"
Bombas de lubrificações da K. P. M. FG & Sales Co. - U.S.A.

Farois de projeção
Tampas para tanques de gasolina

Correntes para bicicletas, inglesas "PERRY" legitimas
•

Faroís com dinamo "MAKE-A-LITE", cjecntrolador automatico
Selins ingleses - Guidons - Pneus e camaras

Sociedade
RUA· MARECHAL FLORIANO, 58

�--_I���IßJ�·�I�'�'��I'WIIIIIIIIIl�i)

Edital n. 2049 de 13-6-46. .'

Caio Rosella e Ema Maffezolh, onde espero o comparecimento
Stahl. •

Ele, brasileiro, solteiro, de todos os amadores de Fotos e Livros.
motorista, domiciliado e

residente neste distrito em

Ribeirão Molha, sendo fi
lho de Proto Rosella e de
Rosa Cachobofsky.

.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente neste distrito em

Estrada [aragué .. sendo fl
lha de Martim Stahl e de
Petronilha Colli Stahl.

t Agradecimento
Damos o conhecimento ainda sob pro

funda dor, do falecimento de nosso pai,
�

Henrique Böing
�'. -,

. �, ...... �

felecldo em Maria Alva, Norte do Paraná, no
die 5 de junho, com a idade de 65 anos

viemos extlressar os nossos sinceros agradeci�
mentes a todos que enviaram flores e acom

panharam o enterro do falecido.

Iaragué do Sul,' 11-6-46
Willy e Bruno Böing

Parker "51"
Esterbrook

.,

Edital n. 2047 de 13-6-46.
Oswaldo Kanzler e Ol

ga Demarchí.

Edital n. 2048 de 13-6-46.
Antonio Pereira e Ma

ria Conceição de Souza. Recebeu Tip. Avenida
-------------------

Gpande EmpP8Za
Séde em São Paulo

Rua Senador feijó n. 205
S', andar

. Agência nó Rio de janeiro '

Rua Ramalho Ortigão n, 9
2'. andar

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

-Resultado do .sorrelo realizado em 25 de Maio de 1946--

Plano Magno - Mensalidade Cr.$ 5,00
Numerações Premiadas

1°. PREMIO: 1 9 1 9

2°.' PREMIO: 79 Õ O

51). PREMIO: O 5 8 1

4°. PgEMIO: 96 5 "4

5°. PREMIO: 1 6 1 8

Nos 1". premio 919 Um imóvel no valor de:
3', premio 5 S'l Cr.$ 100.000,00
2'. premio 930 Um imóvel no valor de:
3'. premio 5 8 1 Cr.$ 20.000,00
4'. premio 634 Um imóvel no valor de:
3'. premio 581 Cr.$ 10.000,00
5'. premio 6 1 8 Um imóvel no valor de :

3'. premio 5si Cq 5.000,00
Centena 919 Cr.S 100,00
Unidade 9 isenção da mensalidade de junho prox

O sorteio do mes de junho, realizar-se-á no dia 29
pela Loteria Federal nos termos do Decreto n. 7930

----1-------

Entram em sorteio sórnente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com

gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Settí • fiscal federal
Affonso de O. Santos - díretor-proprietérío

ore·

RECOIN Ltdo,

AVISO De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durante o mês
de Junho arrecada-se na

Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Iareguä do
Sul e na Intendencia de
Corupá, o Imposto TER
RITORIAL.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o -eontribuinte sujei
to á multa de 20% sobre
o imposto no primeiro
mês, sendo então feita a

cobrança judicialmente.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Iaragué
do Sul, 5 de Junho de
1946.

F. VOSGERAU'.
Tesoureiro'

5x2.
Avenida Getulio Vargas 160 Livro.Novos

(Edições Globo)

Vende-se-na Tip. Avenid;l

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar 9 presente edital que.. Calçados - Chapéus - Roupas Feitas etc. - artigos

� [� I'� T' � � 1 � I L I Ele: brasilei.r�,. solteiro, será publicado pela impren-.. pera presentes - Tudo a preços populares
. pedreiro, domiciliado e re- sa e em cartório onde será �

V' it
I sidente em Guarernírtm, atixado durante 15 dias. S.

------ ISI em sem compromlsso -----

Artur MUller, Oficial do
sendo filho de Wenzel alguem souber de algum ,im

Registro Civil do r" Distrito KKanzl(er e de Rosa Sohn .pedim�to acuse-o para OS

d C' J.' d S I
anz er. tins legaes.a omarca aragua ou. Ela; brasileira, solteira; ._Estado: de Santa Catarina domestica, domiciliada e ARTUR MULLER' OticiaI,

Brasil. residente neste distrito emFaz saber que comparece. I C
.

t l' t
.

ram no cartorio exibindo os
tapocustnho, sendo filha BOe BS 10 elro

documentos exigidos cela lel
de Angelo Dernarchi e de

r lecornlna feltrino Demar-atim Je se habilitarem para h
.

c i.
.

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

Aos distintos amigos e fregueses,

que mudei minha loja de Fotos e·Li·
,

vros, á Avenida Getulio Vargas N. 160,

anexa a Loj a de Calçados do Snr. Julio

HANZ WIELE, Fotos e Livros

BAZAR CARI,OCA
Arthur Klug

Rua Marechal Deodoro - N. 501

.fimóo/o- de lJlJa/id�de�
FERMENTO � ���
B-AUNILHA ;: ,,'J

PÓS PARA PUOINS � �

fi'Integridade \j_:":-.

mordi doi .fellI -=7
criadora/ deve-de �;-�
a repultiçao da. marca \l:;��
que ti a garanlia do/ J>;-

bfl(Jdtilóf MEOEIROS

PROCURA,-SE UM
PAGA-SE BOM OR-

,
.

DENADO.
I N F O R MAÇÕES

COM MANOEL F.
DA COSTA S. A.
ITAPOCUSINHO
JARAGUÁ DO SUL

VENDE-SE
Um terreno situa

do á Estrada Ilha

da Figueira, com 38

morgos de terra, com

casa, ponto para

qualquer industria.
Por preço de oca

sião.

A tratar com o sr,

ALFREDO KLUG.

COITRI CIS',,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

�3URD CABELUDO.
TÓNICO <A:I>llAR

POR Exé-E'Lf:�CIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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657 - �rancisco Rahn, b�as. req�er transf. ímp.!CONV I'TEterreno vendido a Gustavo Krueger, Idem;- I
'

658- Joaquim Gírole, bras. requer transf. imp. '

de carro de lavoura, vendido e-Feuetíno Girola, idem. [
639- Alfredo Bütthen, bras. requer baixa imp"1 A direção do Clube Aimoré, celebra loanlna-

relativo' a uma bicicleta, idem.
"

mente nb dia 22 deste, às 21 horas, a posse da no-

,

641- Faustino Nunes, bras., requer trens. imp. va diretoria, composta dos seguintes elementos.

terreno adquirido de João Dalari, idem. Presidente de . Honra: Waldemar Grubbe;
642- Alfredo Meier, bras. requer lic:para. ene. Presidente: Ten. Leonidas Cabral Herbster; Více-pre-"

xar a s. industria uma refinaria de sal, idem. sídenre: Seme Matter; Oradores: Dr. Priamo doAma-

643- Alfredo .Feler. bras. r�que: li<!, p anexar ral e Silva e Dr. Waldemiro Mazurechen; Comissão

ao s, estab. comercial um borequim.. Idem Fiscal: Euzebio Nunes, Joaquim Plazera e Heinz

644- Heinz R. Kolbach, bras. requer baixa Zahler.
-

imp. relativo Oficina de Concertos, idem. Convida todos os soclos e exmas. faml-

645....... Arno Krelling, bras. requer transf. imp. lies, para comparecerem as cerimonias de estilo que
\

terreno comprado"'de Leopoldo e Otília Gelbeke, idem. serão substanciadas por uma "NOITADA 'jOANI-
646- Paulo Schwarz; bras. requer transf. imp. NA", cheia de musica, fogos', fogueira e tambem de

terreno vendido a Alberto Kohls Ior. idem. , guloseimas apropriadas.,
. , ,

647- Rudolfo Friedrich, russo, requer lic. cons- O .secretarlo

Um rapaz para escritorio, com co-
truir casa de madeíra, idem.

.

3x2 F. Cardoso Ior.
648- Mariano Orzechowski, bras. requer transf.

nhecimento ,de português, e se possível, imp. relatluo a uma casa vendida a Manfredo Fuch,
,idem.
S,ecretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá .. • �

do Sul, em 17 de maio

��s�I�rr�[:rl!;Ima. Dr. Waldemiro Mazur8ch8ß
-

TI ooooooOOOOOOOOOOOOOOloooooooooooooooooo�Prcrcítnra !W1lJlJl1lnCnIDall die, ; Adolf Herrn. Schultze 00

R
Jarzguä dJo §unli, . - li MARCENARIA EM GERAL li

eql.Jenmentos Oespachados �
o

' ,

"CIMO" � de.' d
�

, � terece moveis pe to os os tipos a �

Dia 1'l-5:46" 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS " 00

_

te"rr.D�fom3�1E:r�:,��g�I���f;Efrhi��_Sf�::;s-.M,Obili:��o;�eJ:l�ln�:n��r�eet����;:�. tipos 100:-::-:D-:::-::�-:::-:::-:::-::L-:::'-':::-U-:::-::I-'::::"':2;-:::-:::-:::-:D-:::-:::-E-:::-:::-::S-::;::-:-O-':::-:U-:�:'-:::-Z-:'::-::A-:::-:::.....!:::�::
, !ransf. imp. terreno vendido a Erich G. Engelhardt, ;INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: "

.',

Idem. . ,'J , " 00 Dormitórios A. D V OGADO
,

'
" 62� :�" Guilherme R. Engelhardt, bras. requer 00 Salas de Jantar

'

transf.. i�p. terreno vendido a Leopoldo A. Engel- 00 '

Copas . ,.,,', � l Escrâorto : .Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

hardr, Idem.
. ,

.'
.•

EscritvriO&, ,"
�

6�9- Wllly Hoepfner, bras. requer transf., irnp. Moveis -rusticos e outros. 'O:'
"Resídencía : Benjamim Constant, 136 -, Tel. 12'

terreno comprado de AIvino 'Wendorff, idem. '

• �
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::

630 - Nidor Larsen, ..bras. requer transf. írnp, MOVEIS AVULSOS COMO:
terreno comprado de Alberto, Kohls Ior., idem. Cadeiras '" .'_

631 - Garlos Beyer, bras. requer 'transf. lrnp. Poltronas fixas e giratorias � �

de uma bicicleta vendida a Ervin ßeckér, idem. Mesinhas de centro e pararadio ' � �
631- Carlos Beyer, bras. requer transf. írnp. E entre muitos outros. a r:

� �

de uma bíclclere..vendida a Ervin Becker, idem. .
.

" Caixa Registradora marca �'RECQRD" �

632- Leodoro Veloso" bras" reqUer lic. p. esra-
"

Afamada pela sua eticiencia, substitu

belecer-se c casa de Generos Alime'nik.ios,: idem. indo as Caixas Registradoras de �

633 - Bonifacio F. !'luDes, ,bras; requer transf.'! elevado custo ...-------

imp. terreno comprado dê Erna Czerniewicz, idem.
í:::

634 - João Dalarl, bras. requer transf. irnp. ter- VENDE-SE CAIXÕES VASIOS � �

rreno adquirido de Porfirio T. Vieira, idem., � �

. 635"",: João Dalari: I?r:as. requer transf.. imp. ter- 'RUA 'Rio 8RACO 964 _' TBLBl"'ONB 73 �
reuo adqulfIdo de "Bomfaclo M. F. Nunes, Idem.

'�"
,

'
"

-

. 00
656.- �Iácido �atler, �ras. requer transe. imp. Jaraguá do Sul Sta. Cata!lna 00

terreno vendIdo a MIchel Rlscher, idell1.
,

�I�OOOOOO

I. ,

fi R fi R U'T•

Industrias Jaraguá
.

s. A.Reunidas
Fundação de __ 'ROD_ IiUFENUESS.cE'R

I

AceilalDos . a enlrada de qualquer quanlidade
-

, -

de ARARU TA, e convidamos nossos velhos
,

. 'fornecedores e,aInigos de fazer a

ga a comecor do dia 24 de Junho eIn

\
enlre-

diante.

o Encarregado: EWALDO H. BOSS
, I

•

Socie�a�e Esportiva "Gua�aßY
"

) ,

- Assembleia Geral Exrraordlnérla -

" .- �Pe1a presente ficam convidados todos asso

ciados para a assembléia geral extraordlnérta, à
realizar-se no dia 7 de julho p. vindouro, ás 9 ho·
ras da manhã, na séde social, no Salão Sohn, pa
ra deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:

a) modificação 'parcial dos esrerutos;
b) assuntos diversos.

�
_

Iaraguä do Sul, 17 de junho, 1946.- A DIRETORIA

Prbc,ura-se-
.

,

nações .de. correspondencia,

Informações, no

jornal. e.SA 81 SaU8:1
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

'Clinica geral medico - cirurgia de- adultos e creanças
'

- Partos Diathermia Ondas curtas e -Ultra-curtas

• Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização
Raios Inira.vermelhos e azuis. I

escritorio deste
2

'.

Ja abriu a

[ílli1 Bu�rgl!r
em Ieraguã.
Chapeus, Fazendas, Roupas Fel
tas, Armarinhos, e Miudezas

em geral.
Variado Sortimento!
Preços convidativos!

Avenida, Getulio Vargas - Ao lado da Com

panh,ia Telefonica.
Façam uma visit�1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO XXVUI JÀ.RAGUÁ DO SUL

- Dlretorl ARTUR MOLLER -

caiXA POSTAL, 19

TELEFOIE •• 1.9

-

ST�, CATARINA
!

. - r' Cristina Murara
,

r ,participam o seu noivado i
��ã-6-46. �.

, ,

•••••••••••••••••• �••••••••• , •••.�'••• ti�: •••••••••••••••••••=

Os· 50·/. de or- ===.=,

denado dos Jo:o José (oelho

empregados Maria Farias Coelho

convocados.

ÓA.-FEIRA, 20 DE Junho DE 1946

� pedidos

(C@�lUlJOla �21' IRe§ll§tcIillCllat
. -

__
• Notas �Locais ,.

,_ -
- .

José T.' Soares
e

Â(/é�ia Krüger Soares

3x1

...

,

)

Enlace' Cosla-Maier. Como
á anunciamos, reallsou
se no sabado passado o

A Coluna da Resístencía foi criada para ba- enlace matrimonial da se

talhar pela defêsa dos interesses de Jaraguá do nhoríra Rosa da Costa
Sul e, ao mesmo tempo, para defender as justas filha do snr, Acilino da

,

e legitimas aspirações do pôvo do Municipio., Costa, com o expedicio-
E' que, durante o negregado periodo da Era nerío Estetano Maler,

Getuliana, mais e melhor conhecida por Ditadura O ato civil foi paranln- O "Diario da Justiça",
Vargas, não era possivel de módo algum a íor- fado por parte do noivo a pago 541, do número de
mulação de qualquer protesto ou, menos ainda, o pelo sr. professor Rudol- 19 de Março de 1946, pu
atrevimento de qualquer pensamento contra Ó fo Maler- e dona Silvia blicou a decisão judicia
govêrno. ,Figueiredo Meier e por ria·que firrna- iurlspruden-

Cadeia, borracha, óleo de automovel e as parte da noiva pelo snr, ela de que com a cessa
mais sórdidas perseguições e humilhações era os Raullno da Costa e se- ção db Estado de Guerra,
«argumentos decisivos», dos homens do poder na- nhorita Paula da Costa. os empregados convoca-

quéla época terrivel e que ainda não vae longe. . . _' dos não tem direito a pleí-
, Com o advento da redemocratização do Paiz, Relillcaçao. N� lJu�ero tear o recebimento dos
graças ao gólpe providencial de 29 de outubro 'e .P?ssado. ��, seça? .de Re-

50% de seus salarlos, de
desíerído pelas nossas gloriosas Fôrças Armadas, glst� Civil , �otlcl�mos o acordo com o que esta
poude o pôvo brasileiro começar a respirar o ar ��stlmento d� menina EI- beleciá a lel.
puro e sadio da Liberdade, da Justiça e do Di- frld;a, como filha do snr,
reito. ,

Bruno Wolf, quando o e

Comtudó não obstante a revíravólta na do sr. Ludovico Plnrer, -..

situação nacional, nem todos os recantos do Bra- sendo aquela nosso erní- ��;;��;;���a
sil ficaram ainda, de todo, limpos dos resíduos go ape�as o declarante
corruptos e corruptores do Império GetúJico. do neseírnenro na lavra-

Muitos 'Estados e Munícípíos, ainda hoje, con- tura .do termo.

tínuam nas mãos de uns 'poucos que fizeram e Ia- Onde Bnda o irtjbmlor?
zesn sofrer .a tantos. , Eis ,ai uma" pergunta

No nOSSD munícípío, por exemplo, ainda não
que aflora aos leblos da

chegaram .os eíeítos ou reflexos benéficos' daquilo população da cidade .nos . Defronte o. "eine Buhr"

que pretendiam Marinha, Exercito" e Aeronautica dies secos. ' e��iii��==quando enviaram duzentos tanques ao Palácio do A poeira ,é de afogar,
Carête para depôr o Dítador-Assú. espeetalmente na rua Ma- ,_,

Aqui ainda continúa no poder o .dítador-ml- rechal Deodoro da Fon- "MeDICAçÄO, AUXILI
rim, o tal dos cemitérios, da borracha, das ofen-

seca onde o transito de AR �O TRATAMENTO
, sas Iísiõas, da vérba indigentes, dos, calótes em V�ic�los é contirruo. ., ,v �� DA SÍFJLIS':
honorários de profissionaes líberaes e de outras O

"

'carro irrigador da! ----......--..._-.......
coisinhas I?ais que" a

.

seu tempo, serão levadas prefeitura desapareceu, fl
ao .conheCImento público acompanhadas dos. res-

cou reduzido ao mororls
petívos detalhes .como datas, nomes e lugares. -ta,

'i

O fat?r tempo em absoluto ponde fazer c?m Não haverá gasolina?
que um .povo que gemeu dura�te «o curt? peno- Estará em conserto ou
do de 011° anos» se tornasse tao sem brio e co- foi' conslderado ferre 've-
-varde a poIit.o de per.doar e esquece� os horro- lho?;',' I1I,jl,II]I:rIIJIJ;I:' Ires a que fOI submetido pelo' prefeito. -tenente Respondam 0'5 -respon- f! rJ "II· l ij !I!
ditador..mirim e, finalmente, ' «LAVRADOR HO� saveis. A a'...u... A....UENTA ao.

NORIS CAUSA» .. : INÚM_PO'UlA"TAJ.COMO,

Aguardemos o momento oportuno!
, A s máscaras. serão desaííveladas e as caras

mais monstruosas se tornarão visiveis a ôlho nú.
Não será usando e abusando dos velhos e

desmoraliiados processos dítatoriaes que se con

seguirá a sonhada e pretendida unanimidade eleí-
.

toraI.
"

Não será retirando os depósitos bancários da

Prefeitura, da Legião Brasileira de
. Assistencia e

do Clube Aimoré, de um Banco onde um ou ou

tro funcionário manifestou-se dc contra, que o

ditadorsinlIO poderá impôr a sua vontade absoluta.
Os tempos mudaram e tambem, com pa

ciencia e geito, muitas outras cois'as mudarão.
Quem não quizér crêr, poderá vêr! ...

por Quinta Ferino

-

. Participam o contrato de casamento
de seus filhos

EDITH e ADEMAR
•

,

,Aniversarios. No dia ?1, a
pequena Maria, filhinha do
snr, Ney Franco e o snr.

Julio Maffegzolli, funcio
nario da Coletoria Fede-
ral.

I

Dia 23, a senhore Ol
ga Mey Fischer, esposa
do snr. G. Rodolfo Fis"
cher.....
Dia 24, o snr. João O.

Müller do alto comercio
local. A'Dia 18 transcorreu o

natalicio da snrta. < Maria
Marcelino; tambem na

mesma data o sr. Rudol
fo Hass.ii CLINICA DE OLHOS � OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

li DR. SADALLA AMIN �l
11 �CONJUNTO DE APARELHOS MOD�I:mO'S, UNICO NOS!!
H' ESTADOS DE SAN�A CATARINA E I PARANÁ' ii
li «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS li
H HORARIO : 10-12 e 4-6 da t,arde - Hora marcada: 2-� II
il - doinville - l�

, I

SensHcionul JODO
na c�mpo do ßcurar
Domingo dia ·23 ás 9

horas; haverá jogo enire
os veteranos casados do
Acaraí X veteranos ca-

NUNCR EXIST,IUJGURL

I
P A R A ,F E R IDA S',
ECZ,EMAS,
INFLAMAÇÓES,

I

C C C [ J R A 5,
F R I E I, R AS,
ESPINHAS, ETC.

Chocolates e Pra
lineés das melho
res

' 'fabricas .xío
país sempre a

venda na
't1CA,§A J.RJJeA][,

A S í F I L' I S
t UMA DOIDIÇA ,._Yl_1IIÃ
MUlT.O ",RI.OM PARA A "A
MiLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM _M AUXILIAR NO TRATA
M_.tesE .RANDEpuuia.o
'! t.. ".; 'U •• O·

HUMAn....

ESC",Ó"UL.A8
nPINltA8

..hrrUL.A8

ÚLCER"

Casa Real,
possue um grande
sortimento em arti-'

gos de couro:

SACOLAS -CARTEIRAS-

sados do Tubinambá.
Haverá churrascada.

Será disputada uma cai
xa de cerveja, entre os

dois quadros.
A tarde tambem jo

gará o esquadrão São
Luiz da' vizinha cidade
de Joinville X Acatai,
com inicio ás 15 horas.
A noite, baile na séde

social, somente p&ra so-
'. \

CIOS.
.

CINTAS, etc.

(defronte o Cine Buhr)

Violenta ·BRIXA
dos preços f

das mercadorias da �ASA TOBIAS, até 31-6-46
Rua Presidente Epit�cio Pessoa - ,652 - JAR�GuA DO SUL

'

ADEMA'R e EDITlf

confirmam

Jaraguá ßo Sul, 15 de Junho de 1946.
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PREOlSA--SE UM DE 15 a 17

ANOS, PARA TRABALHAR NA FAR-

.

MAOIA «SOHULZ».

A TRATAR OOM O MESMO_

"Q ÀNJO PROTETàR DE SEUS fILHOS ,É A

LOMBRIGUEIRA' MINANCOPA,
V�r�itugo su'a\'e e de pronto

,

-r .eíeito Dispensa purgante e dieta I . r
,

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
, ME O n.: 1, 2, 3 e 4

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

remedios '

Compre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA
MINAHÇORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
. .

c: J'O I N V I L L E

, .

Associação Atlética

Baependí
Ginástica em Aparelhos
A Diretoria da �. A.' Baependi tem o grato

prazer em .convidar .os srs. socios interessados,
para a aula inaugural, a raalisar-se no salão Buhr;
na noite de 25 do corrente (terça-feira), com ini
cio às 20 horas.

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

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI(jO'

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE'SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇ:AS DA PÉ�lTI.
I •

Eletricidade Médica-
,

Indutotenpia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas � Infra Vermelhos

-RAIOS x-
Diretor Médíeo do 'Do.spltal "São José"

, J

ATENDE CHAMADOS"A QUALQUER HORA -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


