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I viu Martin Böemann ca

minhando do lado es

querdo de uma. forma
ção de tanks, quando o

carro blindado a frente
da coluna penetrou nu

ma armadilha anti-tank.
Cinquenta metros de.

.

CAIXA POSTAL, 19 ,TELEfONE N°. 39 pois de atravessar a ar-
�������������������������������������������������!���� madilha, o tank foi su-

ANO XXVIII JARAGUÁ DO SUL
.

õa. Feira, lrde Julho de 1946 Sta. Catarina N. 1.363 bitamente atingido, pre-
________________________________________________________________________a i --�-- sumivelmente pelo fogo

da "bazooka", partindo
de uma janela e se de
síntegrou. "Houve um

clarão no mesmo lado
do tank em que cami
nhava Bormann" - disse.
"Com o estrondo caí e

fiquei inconsciente. De-
pois disso, não maís vi

Nem' todos compreen'l Mas, felizmente, são soo,
sidente Dutra, do snr. Ge. Bormann".

dem o gesto patriotico mente, os que não alcan- neral Gois Monteiro e-dos Interpelado em detalhes
dos Ieaders políticos e çarn o beneficio geral da leaders Nereu Ramos e sobre a cena da manhã
das forças armadas, em nação que assim pensam; Otavio Mangabeira, que de 5 de maio de 1945,
dar ao Brasil um gover- os que não podem fazer, puzerarn acima de tudo o Kempka respondeu: ' Te-
no de apoio popular e politica em igualçlade de Brasil.

.

nho como certo que a

criar uma atmosfera 'de condições ou se\', esta- explosão foi de tal for-
confiança para que o Ge- rem recostados aos co- -Corno ainda disse� dias ma que Bormann deve
neral Eurico Gaspar Du- fres públicos e apoiados atraz o snr, Ministro ;da ter sido morto". A uma

tra, possa salvar o �aís nos sabres policiais; e, Guerra, é preciso tirarcdp pergunta do promotor
do ablsmo pera o quel ainda os que formam ca- movimento de 29 de Ou- americanoThomasDodds,
o impelem a I situação in- rnarrtlha, pera usufruir os tubro o maior resultado Kempka respondeu: "Pos-
rernaclonal e os inimigos benefícios da admíntstra- possível, vindo daí a coa- so afirmar que Hitler
da democracia. çêo, como se essses não lisão, não como éoncha- morreu no dia 30 de
Daí ter ouvido estes di- devessem voltar a repro- vo politico, mais pare abril, entre as 2' e 5 ho-

as um cidadão taxar de duzir no seio da coletiví- acabar com a politica de ras da tarde".
"traição" o elevado ges- dade, de onde são arreca·· arebaldes,

,

com o ceudl- O promotor lembrou
to dos que como o Pre- dados sem que se per- Ihism_o n?s ,?unicipios, lhe o seu depoimento a

sídenre da Republica, que- gunte a cor politica do in- que e a origem Ide' todo oficiais aliados, quando
rem á paz, o. bem estar e dividuo. o mal. . disse que havia visto o

a prosperidade do, seu Daí não he que resal- E preciso que todos corpo de Hítlor, queí-
povo. rar o parriorismo do Pre- compreendam isso! mado .

•

,
.

Diretor: ARTUR. MÜLLER Fundado em 19'19 " -

Nem Todos .

Compreendem...

o snr. Ministro' do Tra- em processos, acabam de
balho e o Conselho Na- de�iâir mais uma ves que.
cional do Trabalho, aque- . as firmas empregadoras,
Ie em .resposta a:uma con- estão obrigadas a pagaI'"
sulta e este em decisões os 50% dos empreg:ados.

convocados para o servi

ço militar, ficando ilssim
em desacordo com a de
cisão do Conselho Regio
nal da la. região que fir
mara o contrario.

Por A DANTAS

o Brasil, como os

demals países amerlce- perece), jamais. trens-
.

nos, déve no atual mo- parecem-a men.or idéa
mento, � encontrar de sobre assunto tão im

portas abertas à imí- portante Ifära a vida

gração, não somente do nosso País e, de
por sêr um dos' meios competencia exclusiva
adequados ao acréscl- daquele Conselho. Tal
mo de sua população, vez esperam êles que
como também, por se a Assemblee Constiru
encontrar p Europa em;,. i .inre se manifeste a res

situação de despejar' peito, pare então. dei
pare o continente ame- xarem a concha na

ricano, grande parte de qual se escondem co

sua população. A Guer- mo caramujos, pera
ra deixou o Velho Con- chamarem os colonos
tinente numa situação europeus, à faina dos
bem difici! de manter nossós campos, os réc
oe seus filhos. dando- nicos, ás oficinas, os

lhes uma condição .de cientistas aos Iaborato
vida normal e equilí- rios, enfim, todos quan
brada. Campeia e fo- to são capeses de, ao

me por toda a Europa, I
nosso lado, nos ajudar

e lhe falta víveres pera no engrandecimento do
saciar os estômagos va- Brasil. Mas de tudo
síos, todos eles famln. quanto' foi discutido' no
tos do após guerra, sern seio daquela assemblêe,
pão e, ainda sern trabe- foi a imigração, o que
lho, todo um pôvo sern de menos se ouviu. Mui
rumo definido. ra .roupa .suie foi alí
Os' palpites a um sis- entregue ás lavadeiras,

têma de imigração, imu- de muita coisa inutil
ne de falhas e- derneis se falou e ainda se dís-

, êrros, já verificados ern cute, sern que o pro
todos os-sistêrnae que blerna lrnigretorlo tôs-:
temos adotado, estão se colocado no plano
surgindo de todos os que bem merece.' Em
lados. Uma grande fim, esperemos pelo
maioria é de opinião reaparecimento de mais

que escancaremos os uma das cartas magnas,
nosso.s pórtos á Euro- dentre as quantas já ti

pa inteira, aceitando o ,vemos na nossa vida
que de lá vier� 'sem de nação, para vêrmos

qualquer escôlha. Ha' como será encarado o

os que recomendam, se" I problema imigratorio e

guirmo-s os exemplos aguardemos que o pas
de outros países ame- s� para os que, de lá

ricapos, abstendo-nos, da Europa, merecem

sobretudo, de métodos vir para o nosso con

complicados e deficei", vivio, como os muitos
Entretanto, a voz auto- que aqui se encontram,
risada no assunto, tem

' trabalhadores, honestos
permaneCido em' silen- e leais" obedientes ás
cio até o momento - a nossas leis, dign.os de
do Conselho Nacional participarem da comu

de Imigração' e, COloni- nhão de todos brasilei
zação. De mão no quei", ros, nessa atniosféra
xo, os tais conselhei- de paz, de bondade e

ros, alheio� ao assun- de grandeza, que só o

to (pelo, 'menos é o que Brasil possui.

- Retirei a esposa de -

Hitler e o vi sob um len
çol.
- Era mesmo Hitler?

0$ Estados Llnidos e IInglaterra concordaram em
Iextinguir a Lista Negra,

naqual haviam ;incluido
5.880 firmas e 'Indlviduos
subditos da Alemanha, Ire
lia e Japão, ou que eram

prejudiciais a politica alia
da.

-x-

No dia 25 do correnfe
consta que serà feita no

va experíepcla.corn d,P.o!l1-
ba atômica, desta ves a

8 metros de profundidade
do mar.

Relata-se agora que as

bombas lançadas sobre
Hiroshima e Nagasaki,
alcançaram 320.000 pes
soas.

Um relatorio apresenta
do nos Estados Unidos
diz que o número de mor

tos subiu a 80.000 em Hi
roshima e 40.000 em Na
gasaki, com

. 40�OOO feri
dos em cada cidade. Além
disso 85000 habitantes Ele
Hiroshima e 50.000 de Na
gasaki exigiram imediatos

I cuidados médico� Em ca

da cidade, 1,6 dos atingi
dos morreu

.

instantanea
mente ; essas pessoas fo
ram carbonizadas pelo
terrÍ\'el calor da �xplosão,
ou soterradas pelos edifi
cios.
A duração da descarga

de energia deve ter dura
do só 1 segundo. A ex

plosão destruiu a estrutu

�a- metálica de edificios
situados a mais de 1.000
metros. carbonizando es

truturas de madeira· num

raio de mais de 2 km. Ob
jetos varios a' mais de 4
km. ficaram carbonizados
ou torcidos. Todas as

pessQas a·.3 e 4 km. do
por:to da ,explosão, rece

peram queimaduras, mui
to mais sérias nos que en

vergavam traje preto ou

escuro que nos que se

vestiam de branco. 70'.
das vitimas 'receberäm fe
rimentos: 65 a 85'1. fica
ram que.imadas, e mais
de 50'/. sofrer'am efeitos
das radiações, 95'/. das

Notas e Noticias
-,---'-

queimaduras foram pro-
. .-x- . .

_ O corpo estava co-
vocadas pela explosão. A P?lICla carlO.ca deí-: berto com, um pequeno

x tou mao em mais uma- -

lençol, mas a perna de
O cargueiro "Fírzhugh", empresa de vendedores Hitler pendia.

.

da marinha americana, de ações, a Cia. Agrí- Kempka declarou' que
quando demandava o mar cola Pecuàría, que ha· Bormann teria sido in-'
Adrietíco carregado de via vendido titulos em dentificado facilmente,
cere.aes pera a Uma, cho- todo o país. O prejuizo se tivesse sido encon
cou-se • com. uma mina é-avultado pois os- cor- trado 'com "-ferimentos,
afundando. retores já recebiam 10,/. pois usava 'Capa de cou-

- x- das ações. ro, com o E\IDblema de
A Carteira de Credito -x- SS e o quepi de chefe

Agricola do Banco do O motorista de Hitler, dessas tropas, Disse que
Brt::sil dispendeu em au- declarando sobre a mor- viu dois homens cami.
xilios e financiamentos te de Hitler e Martim nhando 'ao lado de Bor
em 1945 cerca de seis bi- Bormann, este ultimo

mann, um dos quais era

Ihõe� de cruzeiros., Ao pe- 'sub-ch�fe ?azista, disse
o secretário de Estado

cU�rIa abso�veu 60 Yo .e o segumte.. . Naumann, mas não sabe
o restante fOI para a agn- Que no dIa 30 de· abrIl

,que fim tiveram.
cultura.

•

.)

-x·-

Está definitivamen:e nÍar
calda para 29 deste mes é}

instalação em Parii da
Grande Conferencia da

Paz, da qí.léll tomarãö par
te 21 nações.
As deliberações serão'

sempre aprovadas por
dois terços d(ls votos.

Ainda 05 50./-

Nova Lei do Selo
Pelo decreto n. 8.409," de 27�6-1946, foi alterada

a lei do selo, entre. outros nos seguintes dispositi.
vos:

Fixando em papeis que não tenham taxação es

pecial (documentos, promissorias, contratos, etc.,
que o selo será o seguinte: No cal";o.rio do. Registo.
De Or$ 20,00 até 01'$ 500,00 Cr'$ 2,50 Civil, foram insCJ'itos os:

De mais de Cr$ 500,00 até 1.000,000 - Cr$ 5,00 seguintes nasciinentos:'
De mais ,Cr$ 1.00000 por Cr$ 1.000,00 ou fra- Odilo, f de Alfred<).

ção Cr$ 5,00 Gruetzmacher; Lavina, t
Certidão de quitação de imposto UrS 20,00 de Antonio Rosa; José·

.

� Os recibos pagarão o imposto da seguinte Alberto, f. de Bertolino
forma:

.

Afonso Berns; Margarida.
De mais de Or$ ::!O,OO, até Cr$ 500,000 Cr$ 0,50 'f. de Luciano da Silva;
De mais de Gr$ 500,00 até Cr$ 5.000,00 Cr$ 1,00 Placido, f de Francisoo
De mais de Cr$ 5.000,00 por Cr$ 5.000,00 ou Floriano; João, f. de Ri-

fração Cr$ 1,00. cardo Schiochet Henri-
- Os hoteis passarão a pagar sobre a bospe- que, f de Ricardo Wei

dagem Or$ -1,00 a cada saida de hospede, quando se; Milda f. de Rudolfo
a despeza, ultrapasar Cr$ 20,00. O pagamento .se- Borchardt; Maria Zailde,
rá feito mensalmente, mediante aposição de estam- f. de Hnorio Manoel Pe

pilha em livro proprio, déntro de 8 dias, posterior reira� Olga, f. de Sebas
ao mês vencido. tião Pereira; e Ana, f.
- As certidões e copias não especificadas pa- de Alvino Flor da Silva.

garão Cr$ 3,00 por folha OBITOS. Foi ainda ins�
Havendo ainda outras alterações especiais, re- crito o o.bito de Luiza Mil

comendamos, especialmente ao comercio, a leitura ke, com 75 anos de ida�
do novo decreto, que 'foi publicado no Diario 0- ke, residente em Estrada
ficial da 'União, de 29 de Junho e entra em vigor Itapocú, era viuva de Ro-
no dia 29 do corrente.

.

berto Milke.

Assistencia Social

Inst. de Aposentaria �

Auxilio natalidade e

funeral.

Registl'o Civil

O presidente do Insti-
. tuto-de Aposentadoria e

Pensões dos Comercia
rios, determinou diversas
providenciss no sentido
de haver. maior presteza
nos pagamentos dos be
neficios de seus assegu
fados.
Assim o auxilio natali

dade, segundo o comuni·
cado á imprensa, será pa
go automatj'camente, em

menos de 15 minutos coltr
a apresentaçÇío pelp segu
rado, sómente dá certidão
Ide nascimento 'de seu fi-

lho e a Carteira Profissio
nal.
Quanto ao seguro dó

ença, ficou estabelecido
que o segurado pode di

rigir-se d'iretamente ao me

dico do Instituto, apresen -

tando a sua Carteira Pro
fissional, e prü'curar de
ppis· a Agencia ou Dele
gacia onde lhe �seja pago
o auxilio pecuniário.

AUXILIO FUNERAL
O auxilio funeral será

pago, antes do enterro,
ao beneficiario legitimo,
pelo mesmo processo qa

apresentação da Carteira
Profissional, juntamente
com a certidão de obito
do segurado e a prova
de parentesco.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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; Adolf Herrn. Schultze ;
� MARCENARIA EM GERAL ;
� .

Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �
zss CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS zes

00 -00
00 Mantem um estoque permanente de todos os tipos 00
00 de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00
� INSTALAÇÕES �O,MPLETAS DE:

.

�
� Dorrnitorios 2Z:S

00 Salas de Tantar 00
00 Cópas. , 00
00 Escritorios �
00 Moveis rusticos e outros. 00
00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00
00 Cadeiras 00
00 Poltronas fixas e giratorias 00
00 Mesinhas de c.entro -e para radio 00

E G
' � E entre muitos antros. a �

uera'nl zss Caixa Registradora marca <'REÇORD" l':6:S

• 00.. Afamada pela sua eticiencia, substitu 00
00 indo as Caixas Registradoras de 00

C O N V I T E 00 elevado custo.--------- 00

;, Toda a Merea�oria á pl'oota Entrega m .

� RUA. RIO BRA.CO, 964 - TELEFONE, 73 �
00 Jaraguá do Sul. Sta. Catarina 00
oooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooo

Carteiras Profissionais

pa!lA- • tl_lla I>MIItIMWA Imtl6glinA

Uma linha comp���lf!�!�s I ��ona��S��:i�: de alta e baixai !i",IIII:=-:::�:===�=IL=�=r�=�=lrrr==�fD)=§=I=IEC=�l==(rK,IIIL�rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos 11P ii & V!/ 111 !� li\\. Bl Jl\ 1� ii ii
2 MOTORES marca GRAMME, de 97 �P, 470 rotações por minuto· , H; �l ii ii

220 Volts, 50 Clclos.
H
O

H PROPRIIETARIO li Alla�al.!i�II.1 ,BI IIIDU,ie Rua Marechal Deodoro, N. 158 11
R

!!BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas. I: ::

conjugadas com motores monofásicos de 1/4 HP, Marêa LILLA, .. ii ii
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.

::

S
;;

S
;:

servindo até 50 metros de profundidade, Secção de lavagem, Deposito' de Lubrifi-
Artllg(Q)§ IE�etrllc�§ }D21ra (()) Rar'

i:!:T.::::�:::: �aLnutebsr'ificcaoCm.ãbou,stc�varegla·e, dAecbceaSteSrOiraisOS,
:i

ETSortimento completo e. variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e
_

"

ARANDELAS. ii

MATERIAL E�!��RI�� q�!�I'l.�:�alc�;��iJ����lações àe luz e :::.�:.�O :::,'1:, e concertos de pneus� i:l:N 1:1,A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenrterá com· ,presteza a ,\ualquer
pedido de instalação de luz e' força. �.�::::::::::::::�j �.�:::::::::::::!.}

rreJent1Ulr21 M1UlmrnCll}DaR dIe
JJar21g1Ulá Ql((J) §1Ul�

Reqllerirnentos Despachados SEBO
Dia, 31-5-46.

764- Iusrlna GI:ünewald,. bras. requer lic. de-
molir s. casa de madeira pera construir outra, idem

768-Artur Hausen, bras. requer lic. consrr, um

sobrado em alvenaria de tijolo, idem.
769- Adolfo Hermann Schulze, alemão, requer

Hc' reformar cerca existente s. propriedade, idem.
770 - W. Weege & Cia. Lrda. firme bras, re

quer transf. imp. de um Caminhão vendo a Hary
Fiedler, C. requer.

,

771- Otto Anderson, bras. requer transf. imp,
terreno adquirido de Gustavo Passcld, idem.

772 -- RicardG Mülfer, bras requer rransf. imp.
terreno vendido a Ema Priebe, idem.

77D- Walter Carlos Hertel, bras. requer transf.
imp. terreno edificado, idem.

I774 :-,- Uno Piazera, bras. requer transf. imp,
terreno adquirido de Iustina Gruenwaldt, idem,

s\775- Leopoldo Fie'cIler, bras. requer transf. de
um carro vendido a André PavaneIlo, idem. •776- Artur Mohr, bras. requer lic. consrr. uma
casa de madeira, idem.

717- Augusto Carnpregher, bras. requer transf.
imp. terreno vendido a Coesunidade Catolica Santa
Luzia, idem.

.

779 - Emilio Marquardt, bras. requer transf,
imp. terreno vendido a Alfredo Marquardt, idem.

793 - Joaquim Plazera, bras. requer demolir o

murro, p. construir uma casa em- s. propried. e dar
entrada nas plantas anexas com as seguintes modi
ficações: fica suprimido a porta lateral e as planri
bandas laterais, idem,

791- Artur Klug, bras. requer lic. mander pin
tar na frente de s. casa um letreiro, idem.

781- Jacob Emmendoerfer, bras. requer transf.
·imp. terreno vendido a Henrique Franz, idem.

782 - Elfsaberli Horongoso bras. requer transf.
imp. terreno vendido a Estevão ôchwlrkowdky, idem.

783- Jacob Emmendoerfer, bras. requer trensí.
imp. terreno vendido a Leopoldo Dombeck, idem,

784 - João VitOrino de Moura, bras. requer
transf. imp. terreno situado a estr. Ano Bom vendo
a Alfonso Larsen, idem. •

785- Lino Piazera, bras. requer transf. imp. de
um carro de lavoura, adquírido de Vva. de Vitorio
Plazera, idem.

786 - Estanislau Engel, bras. .requer transf.
·imp. de seu carro- de lavoura vendido a Frederico
Viebrantz, idem. .

787- Antonio ôell, bras. requer !ic. mandar fa
zer um canal p. atravessar a água p. movimentar
uma industria e ao mesmo tempo para adquirir luz
eletrica propria, c. requer, apos ass. .termo de com

promisso, idem,
788- José Teodoro Wolf, bras. requer transf.

imp, de uma bicicleta, vendido ã Daniel Brunhago,
idem.

'

,

789- Félix Werner, bras. requer baixa do imp. , ----------------,---
de indo e prof. sobre Alfelarar!a, idem.

COMPRAMOS SEBO DE 1a. QUA
LIDADB ao preço de Cr$ 6,50 (seis
cruzeiros e cincoenta centavos) O

Quilo Liquido POSTO JO!NVILLE.

Ofertas - Pedimos Dirigir á

Cía, Wetzel Iadustríal - Joinville.

A Diretoria da S. E. Guarani, tem o

maximo prazer de convidar os srs. socios
e exmas. famílias para, o BAILE que leva
rá a efeito no dia 13 do corrente, nos sa

lões de sua Séde Social, o qual será abri
lhantado pelo afamado JAZZ "GUANA
BARA" desta cidade.

.

--x-x-x

Ingresso
É exigida a apresentação do talão de

mensalidades para os socios, e convites es

peciais para ós visitantes.

A l>IRETORIA

Ja abriu a

[í11i1 HUl!rgl!f
.. .

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.

Façam uma visita!

-==:=::=:.-:,
"[1I0Z[180" I,II n

" Elegancia, distinção e bom gosto V. S. _Ir'II
encontrarà só nos afamados MOVEIS
ESTOFADOS CRUZEIRO .. P

I Poltronas pera radio - Divãs - Tape- Ites - Passodelras, tudo V S. encontra-
.

rà á Rua Marechal Deodoro da

�Fonseca, 319. - Fone 22

_:::=::=::=0:::::::====::=_

Secretaria da Drefeítura Municipal de Iaraguä do ôul,
em 11 de Junho de 1946 •

José Pereira Lima - Secretario

Portaria de 25 de Junho de 1946.
I

-O Prefeito Municipal de Iaragué
do Sul, resolve;

ALTERAR:
A escola de ferias desta Prefeitura, aprovada

pela portaria de 26 de fevereiro de 1946, na parte
que se refere ao Secretário, José Pereira Lima; que
poderá goza-Ia no mes de Setembro do corrente ano.

Co�unique-se
ass.) Ten. Leônidas· C. Herbster

Pref, Municipal

Emprêsa Sul Brasileira de·Ele�ricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

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

CASA REAL
Artigos para presen

tes só na Casa Real.
-Defronte o Cine Buhr-
...."....".._.,_.,_.,__,._.._,._,._.
-.-.__,-.---..-...-'-'.---.-

,
- .

, ,

Acham - se a disposição dos interêssados
ás- seguintes carteiras prófissionais:
Albino Feldmann, Albrecht Sprung, Luiz Lenzi,

João Soares, Alexandre Kuhl, Gustavo Loewen, Ber
toldo Junkers, Humberto Loewen, Edmundo Carlos

·1

Ballock, Vitor Maas, Alfredo Brunck, Cristiano Mül-
ler, Daniel Costa, Antonio Lorenzetti, Pedro ßossonl,
Carlos ZapeIIa,Fermiano Catarina, Hans Linner, Luiz
Procopio Maia, Antonio Bassoní, Orcilio Fernandes,
Francisco Martendal, Guilherme Camilo, Francisco
Morbís, Erich Goetzke, Afonso Stricker, Luiz Crls
pirn, Leopoldo Karh, Roberto Kath, Fernando ôchrntdr,
Otavio Albino da Silva, Oscar Silveira, João Rosa,
Erich ôell, Gustavo Volkmann, Nicolau Freiberger,
Carlos Niels, Engelberto Freiberger,

.

Alberto Maran
goni, Arnordo Lernke, Max João R. Kohn, Bruno
Roéder, Artur Kanzler, Guilherme Menegotto, Silves
tre ôtoinski, Pascoal Patricio da Silva, Leopoldo
Stein, Hugo Nagel, Benno Kode, Antonio Debatim,
Alfredo Engelrnann, Agostinho Th. Ribeiro. José Nu
nes' Filho, João Watzko, Oscar Moldenhauer. Mano
el Hort, Hugo Ziele, Paulo Hort. João Gereut, Cons
tantino Rosa, Otavio Sebastião _da Cruz, Honorato
ôrínghen, Herbert Wehmufh,. �enaldo UIrich, -Iorge
Schutz, Irene Luz, Frederico H. Carlos Sacht. Fran
cisco Ribeiro dos Santos.
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ess.) MANOEL L. SILVA
Identificador

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOPA ·

Verrniíugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e ,dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, '3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua
�

pr.ópria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias
"

Compre hoje mesmo llma 10MBRIGUEIRA
MlNANCORA para o se� tilhinho,

E um'· produto dos Laboratorios Minancora

- rOI,NVILLE
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ESPOTES
em duas ocasiões, que poderiam ter dado ao "alví
anil" uma vitoria justa. Substituido o infeliz apita
dor, os deis bendes realizaram um trabalho que
agradou, e que terminou com o "placard' acusan

do um q a 5.

BAEPENDí X

e Eugenio.
O arbitro sr. Elias ôrneha, do Dom Pedro de

Corupé, teve seu trabalho facilitado, pela disci plina
que reinou em campo. É evidênte que agiu com ri

gorósidade na marcação dos impedimentos e lances
em que o atingido levava vantagem no lance, fatos

Com um pequeno atrazo, apresentaram-se as êstes, que influiram na contagem do prélio, já que os

equipes principais no gramado" integrados por tô- aventes não tiveram livre ação dentro da area do
dos seus titulares. Depois das recomendações de adversario. Não fugiu à nossa observação, porêm, o
praxe, teve inicio o primeiro prélio do Torneio Mu- fato de que permitiu a entrada em campo de Vitor,

A C A R A
' nlcipal, com a saída do Acaraí, que nos minutos pera substltuir Orestes, pois aquele elemento já ha

, I iniciais se manteve no ataque, sem resultado positi- via tomado parre no prélio entre os aspirantes, tanto
vo.. Aos 7 minutos Ioãosinho infiltrou-se na area do é que, no ato da substituíção deixou de assinar a

Baependi, marcando o primeiro e unico lento do sumula. Orestes na segunda fase voltou a jogar, ou-
A rodada inicial do torneio que está sendo dis- seu bando. Lourenço empatou aos 51 minutos, ba- I tra irregularidade não permilida pelas regras oficiais,

putado, pela supremacia do futeból no municipio de .tendo uma penalidade. No segundo periodo, a con- que é clara- nesle ponto pois, o jogador uma vez

Jaraguá, reuniu domingo ultimo os quadros locais regem não teve alteração, si bem que oportunidades substituido não poderá voltar ao gramado. Resta
do Baependi e Acarai, no campo do primeiro. não faltaram. Ambos contendôres por diversas ve- aguardar agora, de como a Comissão Fiscal do

Na preliminar, as equipes de aspirantes ofere- zes estiveram na iminência de marcar. Terminou as- Torneio, resolverá estas irregularidades
ceram um bonito esperaculo, ao publico que afluío sim a contenda com o insto empate de 1 ponto.

• Deixou o arbitro tambem de marcar um tiro li-
ao local do embate. Não fosse mesmo, a indecisão Os quadros atuaram assim constituidos: Bae- vre na area, prejudicando o Acerat.
e parciaifdade do arbitro que dirigiu a partida, te- pendi: Silveir,a, Lucindo e Mahnke, José; Ari e Nu- O arqueiro Silveira, do, Baependi fez 21 defe-
riamos assistido à um préIio dos melhores. Infeliz- nes, Manoel, Lourenço, Juvenal, En ç Batista: zas e Amo do Acarai 9.
mente porêm, o juiz não se houve com correção, pre- Aceral: Amo, Levino e Niquinho, Orestes, Ma- Dia 23, jogarão em Corupá o Baependi centra

judicando sensivelmente o Baepeudi, notadamente I ba e Girola, Amandus, Ioãoslnho, Justino, Leopoldo 0- D. Pedro II, daquele distrito.
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@) VINHO CREOSOTADO

� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquídãe, e Resíríados � I
., UM OMA�" ....U_

� TODA§) A§ MOLE§TIA§) DO' ßPßHnH� Rf8PIHßWRIO �-Aê@ Encontram alivio imediato com o uso do @) noz em casca
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I n c o In p a .P a v e 1 � Compramos qualquer
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bre a renda de
imoveis
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tos sobre esse no
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PROCESSOS

OOMPLETOS

para licenciamen
to de lavradores
con vocados para
o Servico Militar .
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Seguros em ge
ral da
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� ��mHr�iallna.
JAIlAGuA DO StIL

Cunetos
-

linteiro
Parker "51"
Esterbrook

Receb�u Tip. Avemda

"MEDICAÇÃOAUXILlAR
NO TRATAMENTO DA ..

. SIFILlS"

FRACOS E AN�MICOS I

T_I

VINHO ,CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Dr. Wal�emiro' Malurec�en
IEAS. 1>1 IA'liJi

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos

_

e creanças É UMA DOENÇA .JIIAvfulI..A

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas . ���1E1'II:,;";.=-: ::;:. �O:'A�
Indutotermia - Bisturi-eletrico _ Electro-cauterização UM .OM AUXIUAJII NO,TRATA-

, _
MPITO DhsE CilJltANDIE PUUIELO

- RalOS Inira-vermelhos e azuIs. I
'

U" IE Ia
_

[n [illllll:IHijl]; 111!1

"MEDICAÇÃO AUXILI-
AR NO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"

e por motivo de mudança para o

eprédio novo faz uma

n Grande Liquidação nde calçados para senhoras.

ç Por preço de fabrica. Não percam çesta oportunidade.
,., ,."

a Rua Mal. Deodoro 192, tundos a
Jaraguà do Sul - Sta. Catarina.

O IIIII O
..rr

FARMACIA
"SCHULZ"

JARAGuA DO SUL
Telefone, 46

Rua Manichal Floriano Peixoto, 60
Em frente ao "Bar Harnack"

. Vende-se I ••
,

,

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

com area de 10.250 mt2.

A tratar com o proprlererio \

10x2 F. Frederico Moeller

A SiFIU. .. A_DENTA $0.
INÚNERAS POJIIMAIJ. TAl. ClONO:

JllIEUMATI....

J[SCftÓFuLM
ESPINHAS

FISTULM
úLCJEJIIM
IECZlEMd

PmtIDAS

.ARTJIICM

"'ANCHAS

Recentemente 'instalada com

produtos medicinais, perfuma
rias, etc., nacionais e extran

geiras encontra-se a disposi
ção do distinto publico, apre·
sentando s e r viço critério-
so e P r e ç o s Módicos.

Entre- os produtos medi
cinais encontram-se remé-

•
dios para 'FÉBRE, VER
MENS, TONICOS, XARO
PES, das melhores proce
dencias e pelos

melhores preços.

BAZAR CARIOCA
Arthur Klug

Rua Marechal Deodoro - N. 501

Calçados .- Chapéus - Roupas Feitas etc. artigos
para presentes - Tudo a preços populares

------ - Vislrem sem compromisso -----

,�������_,����������

�! CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO !i

II DR. SADALLA. AMI,N II
fi CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
11 ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ. ::::

!l «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS H
H HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii
11

_ .Joinville _ i!
ii ii

Assinem e divulguem o

CORREIO DO POV.O
vosso jornal.

,... G. Rodolfo Fischer .,
l @EGUR.O@ E:ml 6ERAJIC. J
�Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. 53�

-, ,

CONHJECl_ HÁ II ANOS �
V_DE__ ... TODA I"AftTE _

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E !JEMAlS

HECÇÓES DO

�3URC CABElUDO.

I

CONCERTOS DE_ CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO -

PEÇAS ,E ACESSORIOS -

APARELHAMENTO MODERNO --

Ofialna Illeecmeo
. �

Geral ,1--
H. KELBERT

HABEIS PROFISSIONAIS _.

PREÇOS MODICOS __:_

1 R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
'

Telefone, 40
- Jaraguá do Su I -
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o aulomovel afundou e morreu o Ideal», desta cidade .

. passpgeiro Na mesma data o snr.

O snr. Jose Bankhardt, Domingos Reck Juntos,
comerciante, residente industrial. residente em

neste munlcíplo em Trin Itapocusinho e o snr.
Nêstes últimos dias todos os brasileiros que dade, adquiriu a cerca .proíessor Eugenio Soa

se íntenessam pelo futuro do Paiz, pelo que pós' de 8 dias um automovel. res, residente em Co-
sam vir a fazer de nõs os. constituintes de 1945, Dia 7 do corrente, to- rupá.
"andam de orêlha em pé" como se diz comun- mou um chofer e viajou - Hoje transcorrem
mente. para Neu Bremen, em, os anive'rsarios dos snrs.

É que as palavras Coalisão, Govêrno de oon- Ibirama, onde foi buscar

'I
José Lindolfo Borges,

centração Nacional, Apaziguamento e outras mui- sua senhora que ali es- proprietario da Farma
to pouco ou nunca' usadas na politica nacional, tava em tratamento. cía Jaraguá; Pedro Klein
estão sendo fartamente divulgadas pelos jornaes, Na passagem do río, I Filho, comerciante em
rádio e revistas. ao pegar a balça, o mo·' Guara-Mirim;'a senhora

A coisa é tanto para alarmar e preocupar co. torista em vez de por o Augusta Sohn, esposa do
mo para alegrar e tranquilizar. pé no breque, deu no snr. Paulo Sohn e do jo-

Tudo depende do ponto de vista, do angulo, acelerador, tendo o vei- vem Odilon Motta.
dos principios em que se colóca o cidadão no culo caído na agua e a- - No dia 12, fazem
apreciar o entendimento, que se propala já estar fundando-se, anos a. exma. senhora
concluido, entre os diversos grandes partidos do Das seis pessoas que víuva, Eliza Bertoli e
Brasil com exclusão, é Iögíco, do Partido Cornu- iam no carro, inclusive dona Amelía Bertoli
nista de Josef Stalin e Luiz Carlos Prestes. 5 crianças, todos vieram Grützmacher.

Nêsse particular, no de ouvir apreciações de a tona e foram salvas. - Ainda no dia 13 Ies-
um e outro. sôbre a conveniencia ou inconveni- O inditoso comerciante teja a sua data natalícia
encia de um govêrno "Concentrado",' temos as- ainda conseguio por fora o snr, Roberto Marquardt,
sistido e ouvido as coisas mais interessantes e do carro uma criança, presidente do diretorio
exquísítas, . que levava no colo, mor- i local do P.S.D. � o me-

O queremista, cinico e afrontoso, é de opi- rendo ele afogado. i nino Erof Funke. .

nião que si o acêrto incluir o Getúlio e a sua ca- Contava 57 anos de i: /' Delegacia de Polici,a. O
marilha farta de algodão, então está tudo bom, dade e seu corpo fOI snr. João de Souza, que
justo e ate lógico!' transladado para Jara- exercia o cargo de co- .

O Dutrista, honesto e ·leal cem por cento, guá onde foi dado a Se- missario de policia junto
acha que com Mangabeira e sern Getúlio e mui- pultura com um graúde a delegacia regional de
ta melhor, mais limpo e, acima de tudo, mais ga- acompanhamento. Joínvílle, foi designado
rantido ! .. ,. AniveI·saI·io. Dia 8 o sr. para responder pelo ex-

O descrente, aquêle que vóta só para não Miguel Kock.. ' Dia 9 a pediente da delegacíade
ser multado, aquêle que está magro e farto de snrta. Gertrudes Horst. Jaraguá do Snl, Em comemoração do jubileu de 'oUPO de vida
só ouvir falar em pão, carne, leite, luz, açu- - No proximo dia 15 Bebe. Eduardo Roberto religiosa do rev. Frei Estanislau ôchaetre O.F.M. re
car e ampoulas de vitaminas aguadas, aquêle en- do corrente passa a data é o nome do menino que solveram os seus ex-alunos solenizar tão. magna da
tão chega a emitir uma opinião que nös nem' pen- .aníversaria. do snr. Pro- veio no dia 4 do cor- ta, que é igualmente a do 50°. aniversário em que o

samos em comentar. dada a seriedade, gravidade, copio Pereira Lima Jnr. rente enriquecer o lar emérito professor iniciou sua vida de magistério no

sentimento com que se manifésta. Diz êle: - "Não proprietario da «Casa do casal Juliano Sting- Colégio Santo Antonio de Blumeneu. Para tanto con-

acredito no patriotismo dos politicos nem no seu hen-Thereza Schmitt vidam-se todos os ex-alunos do referido educandé-
alardeado desêjo de salvação da Pátria. Tudo é

I ôtínghen. rio que tiveram como professor o Frei Estanislau, a

interesse: individual ou do partido. Ha 446 anos ' -. Edita Villjantes. Para São aderirem à,manifestação que abaixo vai programa-
que Ped�o Alvares Cabral descobriu 'o Brasil e, Paulo, a serviço da iír- da pára o dia 3 de agosto p. f.
de lá para cá, ínumeraveís desatinos foram come- Imposto Sobre Tabacos e

ma Manoel F. da Costa Nessa ocasião em que se encontrarão em Blu
tidos em nome da salvação dêsse mesmo Brasil!" - Del'ivlldos e Sobr'e Bebidas Comercio e Industría menau elementos vindos de todos os recantos do

Realmente, gem íace dêsses pareceres, é Alcoolica da qual é diretor-ge�, país, st!rá ..?fe�tado. ao home�agea�o um Album, no \-
difícil e temeràrio apontar quem é que anda com • De ordem do snr, Co- rente, viajou o snr. João qua! deverão Incluir-se 'o meior !,!umero possível de
a razão. letor. torno publico que Lucio Costa. forografías dos antigos alunos. E rnlster, pois, que

.

Pelo que a gente ha visto na politica brasí- 110 correnre rnez de Julho cada qual remeta, com a maior brevidade poseivel
leira, do nacional ao municipal não e facil e se- arrecada-se 'nesta Co- um retrarinhe seu, de tamanho 5x4, ao endereço:
guro profetizar um futuro de longa vida e cheio letoria, o imposto acima, Coleborccâo Comissão do jubileu de Fr. Esreníslau - Livra-
de felicidades. aos nubentes da coalisão. Mor- referente ao 2'. semestre Na edição de hoje, inl- ria Carlos Wehle S.A. ßlumeneu, não olvidando de
mente, como é voz geral, si se não cuidar de uma do vigente exercício cíarnos a colaboração que escrever, no reverso do retrato o seu nome, o nõme
desinfecção em regra dos odôres ínsuportaveís e Os Contribuintes que empresta a este jornal, o do estabelecimento e os anos em que- foi aluno de

que ainda restam da Getuliocracía Novembrina. n60 satisfazerem seus pa- snr, Dr. Arquimedes Dan- Fr. Esreníslau.
Pessoalmente, não temos opinião a respeito. gamenros no preso mar- tas, advogado e brilhante Adesão ao banquete (Cr$ 50,00), até o dia 20 t /

Contudo, convencidos de que o que fôr soará, cado, poderão satisfazei-o e estudioso escritor aqui de julho p. f.
ficaremos reservados apreciando os fátos e sem- no proxirno mez de Junho residente. I

pre dispostos aquela ETERNA VIGILANCIA .só com a multa de 20%. Registamos com prazer 1-
para que nunca mais ninguem nos torne a rou- Terrninados os supract- a expontanea contribuição
bar aquilo que não tem preço: A LIBERDADE i tados presos serão extra- desse amigo pare o «Cor- ?
::-:::-:::-:::-:::-:::-:::-:::-::-:::-:::-:::-:::-:::-:::-:::-:::-:::-:::-:::-:::-:::-:::-�::-::-:::-:::-:::-:::-::;-:::-:::-:::-.::-:::-:::-::-:::-:::-:::-::::::: idas as certidões de d i vi - reio do Povo», pois ele

das pera a cobrança .exe- sabe íoceltsar com maes 5.

I
cutiva.

.

tria os problemas brasi
leiros e muito especial

Coletoria Estadual de mente os que se relacio

[aragué do ôul t .de Julho nam a panoramas da vida
de 1946 geral do. país.

Heleodoro Borges Os nossos leitores �s-
escrivão tão, pois, de parabens ..
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Dr. Alvaro Batalha - M[ÉDI�O liFebres (seI�n���'Ju�f�:�as,. III
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CRIANÇAS, ,DOENÇAS INTERNA,S E TROPICAIS, �II -:- CURAM-SE. RAPIDAMENTE COM - iii
DOENÇAS DA PELE.

iii "Capsu las Antisezonlcas \ iii
I DE AL

.

Eletricidade Médica -

III III'Indutoterrnia, Bi�turi Eletrico, Galvanocanterio

1'1'1'
M inancora"

1'1'"
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Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos Assucar de Baunilha, Sal Refinado (pare coslnha),
_ R A lOS X -

-,

Iii Em Todas as Boas Farrnacias Iii Mata Moscas.

Dh'etor ··Médico do Hospital I "São José" I� É um produto dos Laborat�rios MINAN00RA Iii FABRICANTE: .�l'mtI8t> IIlillil

�;::::��:�:�:�:�:::�:��:��:���:::�::::���:�:��::�:::���:�:::::::::: III - .1oinville - Sta. Catarina- iii
Rua D. Pedro II N,' 69 Jaraguá do Sul
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por Quinta Ferino

Dr. LUIZ
.

DE SOUZA.
ADVOGADO

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

�!'\idencia: . Benjamim Constant, 136 -:__ Tel. 12
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Convite aos Ex-Alunos de
Frei Estanislau Schaette

O. F. M.

"
DROGRAMA

As 8 horas Missa Solene celebrada por Fr. Es
tantelau.
Ás 15 horas, sessão cívica no Colégio Santo
Antonio. I

Em seguida, visita ao campo de jogos no Colé
gio Santo Antonio, onde será realizado um tor-
neio esportivo dos estudantes dos ciclos gina
sial e colegial contra oa, da Escola Técnica de
Comércio.

4. Às 19,50 horas, banquete no salão do Teatro
Carlos Gomes.

. ,

Antonio M C. da Veiga - presidente
Max Kreibich - Secretario
Willy Sievert -' Tesoureiro

....-�----

OBSERVAÇÃO: O snr. Artur Müller .encarre
ga-se preseirosarnente de remeter as fotografias 'e

inscrições para o banquete que lhe forem entregues
até o dia 19 do corrente.

.

MM"*,, ... ; *-

(Marca Registrada)
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