
o.P.S.D. e. U.D.N� estão com as negociações qu�si ultimad�;Y:l,fp�
r

dldato umco ao governo daqueles estados. Serà que a pa " ,��IS
TA CATARIN}\.I', não terá força bastante para unir 'os poll.fl&ii�'
'ga-v�rde� ,para igual movímentc? A politica' nacional colocou ,�'}\��1 __�_ udo
o Brosil, Sejamos patriotas tombem, pondo neste momento grave, Santa Catarina, unida

num' bloco democrcrtíco, á serviço do Brosíl. . ,
'

(

bléia Constítuínte trou
xe-nos a confirmacão
do seu alto valor, com
visivel alegria para mim,
que sou um seu velho
amigo e admirador..
De Otávio Mangabeira

l póde-se dizer outro tanto.
TELEFONE N°. 39 Foi um dos mais nota-

St C' N
veis políticos da 1 a. re-

a. atarma - '. 1.364 publica. ,Caiu com o sr.

Washington Luiz, e com

exercito argentino com ce anterior' á revoluoão este participou do amar

o, dos exércitos das gran-' de 1950: Melo Viana, pre- go 'pão do exilio durante
des potencias que se em- sidente da Assembléia ('mUItos

anos.

penharam na guerra Constituinte; Otávio Man- Quanto a Nereu Ra
constitue bom indice a gabeira, vice-presidente e mos, a sua atuação foi

julgar pela erícíencía das Nerêu Ramos lider 'da na esféra parlamentar e

forças de Peron. Pouco maioria. Melo' Viana roi na politica catarinense.

importa se os fuzis e ar- como se sabe, o vice-pre� E�b?ra as ideias oposí
tilharia podem ser com- sidente da República ao clOllls.tas naquele, tempo,

Hoje ja ninguern pode nais. Convindo notar as -v- parados ou não com;' dí- tempo em que era presi- possuía, entreta;nto, uma
duvidar da coalisão, ou palavras do ilustre sena- Passou ante-hontern por gamos, os Estados Uni- dente o sr. Washington notavel se.remdade e

como o quer o Presidente dor cerarinense, que pare- Ioínvílle, o snr, Adolfo dos, Grã Bretanha e Rus. Luiz; Otávio Mangabeira uma I?odestIa s�m par

Dutra, do congráçamenro, ce voltar a desfraldar a Konder, que com Arisrilia- sía, Melhor comparação ministro do Exterior, e com que encobria o seu .

das forças politicas' de- bandeira de liberdade com no Ramos e Henrique entre as armas das for- Nérêu Ramos foi deputa- talento e cultura.

mocreticas do país 'que acenava ao povo nas Rupp Junior representam ças de Peron seria com do em varias legisleruras
-, x-

Iniciadas as conversa- suas excurçöes politicas a U.D.N. em ..Santa Cata- a dos paises vizinhhos na êpoca anterior a 193.0. Na Italía continuam os

çöes pelo snr. General antes de 1950. riria. como o Uruguai, Chile,' São, portanto, três eu- tumultos entre monar-

Gois Monteiro pera isso Cremos mesmo que o O ex-governador esta- Paraguai, Brasil, Perú, e tênticas figuras da velha quistas e republicanos
.eurorisado pelo Presiden- Senador. Nereu Ramos, va acompanhado do snr,

Bolivia. Essa comparação politica. E o caso é tlpi- na zona SuL
. te da Republica, formou- nunca se deu bem dentro lrineu ßomhausen.. desta- excetuando-se o Brasil, co pera dernonstrar que

Em Triestre, a situa-

se uma linha' composta das apertadas roupagens cede Indusrrla! e politico demonstrarlaíndubítavel- quando se precisa de gran- ção é mais grave, pois
daquele General, do sena- da ditadura, onde se con- e teve no Hotel Trocade- mente que a Argentina des valores, não estes pro- os comunistas querem

dor Nereu . Ramos e do servou por força das cír- ro, onde almoçou, uma
leva vantagem tanto em curados entre os que trou- a viva força, que essa

leeder udenista Otavio cunstancias, 'pois teria o grande recepção por par- qualidade como em quan- xeram do passado a ex- cidade passe para a

Mangabeira. fim de luracy Magalhães te dos seus correligiona- tídade. Não é para nós periêncía e os sinais ca- Jugoslavía,
Essa linha não sornen- e Lima Cavalcanti, então rios.

' que Peron mostra a es- racteristicos da honra e
A policia de Venezia

te combinou perfeitamente, AOS governos da Bahia e No mesmo dia ainda pada. A demonstração e- da dignidade. Giulia e as tropas alia-

como ainda fazia a dele- Pernambuco. viajou pare Itajai e hon- ra -diplomatíoa aos ob- Não há no Brasil nin das tiveram de por os

/ za contra os possiveís O leader' da maioria tem pare Florianopolis, servadores militares dos guem que tenha mais tanques nas ruas para

"torpedeamentos" provin- historiou' em sua entrevia- onde tomará no dia d 7, demals países latino-ame- belo
.

espirito democra- manter a ordem, /

dos dos queremistas e ra escrita todo o movi. parte na convenção da ricano." tico do que M6:10 Viana. -x-

comunistas. ,� lmenro erh torno do que U.D.N -x- Representa bem a velha A França é contra um

Assentados todos os empolga os brasileiros e Em Curitiba tambem Em artigo publicado e tradicional democracia governo central na Ale-

principais pontos e diver- que porá fim ao caudí- foi oferecido ao politico num lornel do Ceará, o mineira. manha, conforme decí

genelas entre, os grandes Ihísrno, aos mandões e caterinense UJTl banquere. soro Hermenegildo Firme- Era de ver a seguran- diu o Conselho de Mi-

partidos, tais como dure- rriaúdartns, estabelecendo -x _
sa, lern os seguintes tre- ça com que ele aíírma- nistros e -a Russia e

çäo de mandados, justiça um regimen de liberdade Esta semana - estiveram chos no que se relere..aos _va" .ao. passar aqui em contra tudo que não be-

eleitoral e ,outro.s, �lem de e de direitos definidos. 'em Joinville os prefeitos polirlcos de antes 1950: 'companhia do general neficie exclusivamente

) �stqbelecer um .clIma de Em resumo, já está as- de Blumenau, Rio do Sul, "Com, a revolução de Dutra, que a vitória des- aquele país e a propa-

lIber?ade e c.o�flança nas sentado que, nos Estados Indaial, Timbó, Iaragué e 1930, pesou sôbre os ho- te -estava assegurada por ganda do comunismo no

proxrmas eleições, �hegou onde houver acordo, será outros municípios. rnens da velha república :vIinas, São Paulo e Rio mundo.'
, o ponto da .entrevlsta do n?meado i.nterventor o in- Ninguem sabe o que

um cruel anate�.a. Eral!l Grand� .do Sul. E a s�a Depois de carregar

lead�r udems!a com o clIcado e, nos demais, a houve, mas parece que ,c�a�ados de carcoml- tranqUIlldade era tao todas as industrias da

PreSidente, pOlS aquele a escolha caberá exclusiva- um emissário de Floriano- dos e acusados, com a I grande, que, sendo cano Alemanha, Polonia e

16 a�os que não ia ao mente ao Presidente Du- po'lis ali veio dar instru-' maior injustiça, de desho- didato. a senador por Mi� Austria pára o interior

palaclO.. tra. O mesmo se dará ções para que os papers nestas ou desp�dorados. n�s, VInha ao nort.e nas
do seu territorio, o pa-

No dia. 1.0, pelas 20 ho- nas prefeituras. Nenhum estivessem em ordem, po- C�m esse� con��ltos eram ves1_)eras do pleIto e pão moscovita ainda

ras, o MInistro da Guerra, interventor ou prefeito de is poderiam ser subSíitui- fendos ate polltlcos opo- aqUI nos arrebatava, em quer levar a população,
Senador Nereu Ramos e antes de 29 de outubro dos sicionistas ao govêrno de- discurso na Praça do alemã como escravos.

D�piita?C? �tavio Manga- poderà ser çandidato. Ô que fôr, ·soará. caido, m.as que tinham ti- F�rre!ra, cantando um E' isso que se depre-
beira dIrIgiram-se ao Pa-

' do anterIormente colabo- hInO a mulher cearense. ende das ultimas exigen-
lacío Guanabara. ' ração efetiva nos negó- A sua investidura ,na

cias de Molotow na reu-

Ali os recebeu o Gene- �.'OrAS E, ,NOTI'elAS cios públicos. De modo presidencia da Assem- nião dos Ministros do

ralDutra que, ao cumpri. 1., que ter sido min!stro, go- 'Exterior, em Pariz.

mentor o procer udenista, I vernador; Senador ou' de- C
CI -

d Plhe disse: o sr. está pres- o Presidente da Repu- ros, em virtude da libe- putado no velho regime omlssao; e ,reçostando um grande serviço blica abriu o credito de ração da,_exportação.
' bastava para determinar

ao meu governo e ao 20 milhõe'S de cruzeiros ,Agora sim, nos aca- apodos de 'toda a espe-\ A Comissão Estadual
país. Depois de palestra:.. para compra de material bam de tirar o courO ... cie atirãdos muitas vezes' de Preços baixou as se-

rem' sobre os diversos de guerra exedente que
..

-x- sôbre homen5 de grande guintes resoluções:
pontos, ficou assentado se encontra no Pacifico Um telegrama U. P. valor. -. Fixando em Cr$
que á cons,tituinte compe· especialmente de trato� noticia que o grande Entretanto, que estavnos 0,80 (oitenta centavó) o

te em acordo do P.S.D. e res e maquinas destina!- jornal americano «New vendo agora? litro de leite natural, no

U.D.N. com os partidos a destinadas a rodoviâs. York Times» referindo- Na cupula do pqder local da produção.
ela filiados, dar ao país ' -x_' 'se a recente demonstra- constituinte estão três fi- Autorisar . a Cia.

um� constituição demo- <? snr. �Gell'eral Cor-I ção 'belica de Peron, em gura� que vem Ida cha��. W�tz�l lndus.trial de

cratl�a o quanto_ antes dmro de Fariás, decla- Buenos Ayres, o fez nos
da patfla velha, da polItJ- JOInvIlle, a maJorar 10%

poss.lvel e, nas maos do rou a imprensa de Porto seguintes comentarios:
'

PreSidente ficava o encar- Alegre que uma de suas "O desfile de tres ho
go de �riar um ambiente missões naquela capital ras do poderio'militar de
de .confIa.nça e li�e!dade é imp�dir a infiltração Peron, em B. Aires, pode
nas proxlmas I elelç�es e comumsta no exercito. ter tido diversos motivos.
em ger�l. .

'

-x-, Poucas. guvidas' podem A usina de Bràcinho tem fundadas razões de Fabricas de produtós
DepOls._dlsso o .snr. Ge- O jornal «O Brasil», de existir sobre

, proposito obriga mais uma vez reclamar é na falta de suinos, feculaI'ias e oú-
n�ral GOIS Monteiro con- Uruguaiana, noticia que primordial de impressio- uma das mais ricas zo- aviso previo para a ces- tras· sofreram danos, o
vldou o snr. Nereu Ra- em Los _ Libres, cidade Bar os visinhos da Ar- nas industrias do Estado sação do fornecimento que não se, teria dado se
mos e ambos retiraram-se fronteiriça áquela, o kg gentina. Nenhum deles a paralisar suas maqui- da energia., ,houvese um aviso previo,
para o�tra .sala, passando ,de, açucar custa Cr$ exeto o Brasil, tem t�l nas, justamente nesta Dia 12, as 11 horas, de 24 horas, de que iria
o. preslde?te a conferen- 2,00 e que o mesmo é armamento riem dinhei- hora, onde tudo determi- repEmtinaménte, pararam faltar a energia eletrica.
clar a S?S com o s�r. de exelente' qualidade e ro para manter semelhàn na a maior produção as maquinas.
Mangllbelra, c.onfere�cla f�i imp.orta,do pela pela te exercicito. A Argenti- possivel. Ninguem sabia de na- A EmprE)sul ja sabia
essa que durou, 45 mmu- A:rgentIna, de Cuba. na utiliza quarenta e cin- E o motivo ,é o mes- da. Fabricas com mate- que a agua ia faltar, por-
tos.

,

....
-x- co por cento do orça- mo: falta agua. Bem que rias primas de facil de· que não previnio os in-

As 22 horas. estava fm- N.otIcIam de Porto Ale- mento para tal fim: fa- não podemos suprir essa toriação, foram de um dustriais e o, publico pa-
da a conferenCia.

.
gre qne houve grande z�ndo-se uma c0II?-para- falta de, agua é lóg!co, momento condenadas a ra -evitar" prejuizos e

Todos falaram aos )or- alta no mercado de cou- çl\o entre o materIal do mas no que as empresas avultados prejuízos. tram,tornos?
�\

.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R TU R M Ü L L E R
������������
ANO XXVIII - JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 13 de Julho de 1946·

Fundado em 1919

o Momento. Nacional
A entrevísta General Dutra - Mangabeira. Falam on snrs. Ne
reu Ramos e Otavio 'Mangàbeira.' Adolfo Konder em Jeínvílle.

Rennem-se os Prefeitos.

no preço de venda do
sabão ao atacadista.
De acordo com' essa

decisão, fica estabele
cido, na compra no va

rejo, o preço de 60 cen

tavos por barra grande,
50 pela media e 40 cen

tavos pela barra pe
quena..

Luz! Luz! Força! Força'!
Ê, o brado geral.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rref5�:r;llllr��nC!�fn, de 11iANC'O"iNO'U'STOIiTCOMERCiO"Oi"'S.'CATAoiN'i's7rrReqlJerimentos Despachados :l Fundado em 23 de fevererro de 1935 ::
ii CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ��

li DEPEIDENCIAS EM: '

RESERVAS CR$ 4.000.000,00 II
·.i.1 ir��;�á AGENCi��!a��rU:mi�: J�u�!an, 115 .r.iCaçador End. Telegraflee "INCa"

..
:i
...:.·.:....:.il. ��:uou:��:..��cJ�J.J;��::nf:oSs MATi��: P��� /1 Í Telefone, 73

..

!!:.::!:i••••:.�Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. desc0l!-tc?s.empres!imos. financiamentos mediánte caução de titulos comerciais.

Florianópolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante
taxasmodicQs. .

II ffi�d·:afJ.maa;a abona em C ICorrentes os seguintes juros: II
I A Disposição, sem avíso, com retiradas livresii JItupora_nga S I pare qualquer irnportancía 2° /0 !!ii aragua do u

Com Aviso de 30 dias e retiradas livres 11
H I�f��i�l� de o-s 1.000,00 . s-; H!! Laguna Depositos Populares, com limite de Cr$. ÕÚ.OOO,()O li
ii }t!t�� \ dep, iniciais a partir de e-s 20,00 ii
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% !!!! Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% !!
ii Porto União Prazo Fixo de 6 meses .1 5% lili Rio de Janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2% !lii Rio Negrinho �1!! Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% l�li S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente !!

!! �'alóaquim A economia é a base da prosperidade II11 Tijucas Deposite as suas economias no . liii Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. H!l Urussanga HORARIO: Das 9,39 ás 11,3& e das 14 ás 15 horas ::
!l Videira Aos sábados das 9 às 11 horas !l

imp··d::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

Dia, 6-6-46. _

778-Fiorencio Cesar Picinini, bras. requer trans
ferencia lrnp, terreno edificado, c. requer.

794- Max Körner, bras. requer Iíc. constr, um
mausoléo na sepulr. de Noríval Körner, idem.

795- Jose Maurer, bras. requer llc, consrr, mau
soléo ne sepult, de Ma-ria Maurer, idem.

796- Vasel & Cíe. Lrda. requer cancelamento
dos imp. reler, s. fabrica de farinha, idem.

797- Rudolfo Wendorff, bras. requer rransf. imp.
terreno comprado de Alvino Wendorf, idem.

798-Rudolfo Wendorff, bras. requer transf, imp.
terreno comprado de Alfonso Mahnke, idem.

799- Conrado Holler, bras. requer rransf. imp.
terreno comprado de Walter Iark, idem.

800 - Gúilherme Hruschka, bras. requer transf.
imp. terreno vendido a OUo Lehmann, idem.

801- Conrado Holler, -bras. requer transf. írnp.
terreno comprado de Nidor Larsen, idem.

802- Daniel Hamann, bras. requer transf. imp,
relativo uma bicicleta vendo a Helmuth Krüger, idem.

803- Remidio Vicenzi, bras. requer balxa imp.
de Ind. e Prof. S. Agiota, idem.

,

804- Otro Würz, bras. requer transf, ímp. rela-
tivo a um carro de lavoura vendido a Germano Krü
ger, idem.

805 - Bruno .Petsch, bras. requer transf. imp.
terreno vendo a Eduardo F. Wilhelm, idem,

806 - Gustavo Hass, bras. requer rransf.
terreno vendido a Erna L. Oldemburg, idem.

807 r- Gustavo Hass, bras. requer transf. imp.
terreno vendido a Heinert, idem.

808 - Miguél Hauck, bras. requer transf, imp.
terreno adquirido de Jose Emmendoerfer, idem .:

809 - Fidelis Maurissens, requer transf. irnp.
terreno vendido a Artur Planischeck e' Alvaro Pla-
níschek, idem. '

810 - Fídells Maunssens, bras. requer transf,
imp. terreno vendido a Artur Planischek, idem.

811;- Gustavo Hass, bras. requer rransf. imp.
terreno vendido a Adolfo Ramthum, idem.

81�- Alberto Baumgaertel, bras. requer tranf.
imp, terreno vendido a Reinoldo Theilacker, idem.

. 813,- Alberto BaumgarteI, oras, requer transf.
irnp. terreno vendido a Gustavo Tíedt, idem.

814 I Ricardo Schumacher, bras. requer transf.
írnp terreno sito aI estrada Ieregué, idem. .

815 - Manoél Vargas, bras. requer baixa imp.
relativo a um carro vendo a L. Schrnidt, idem.

816- Vva.t'Dórníngos Prestini, bras. requer bai
xa imp de um carro de Iavoura.. idem.

Dia, 7-6-46.
792- Artur Harbs, bras. requer lic. constr. um

Bungalow em alvenaria de tijolo, na s, propriedade
C. requer.

820- Schulz Irmãos Ltda, requerem lic. estabe
lecer-se c. farmacia e colocar uma placa, idem.

Secretaria. da Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul,
em 11 de Iunho de 1946.

José Pereira Lima - Secretario

NUNCR EXISTIU IGURL

residente , neste distrito
em Retorcida, sendo filha
de João Ramos e de Ana
Cibrino Ramos.

Edital n. 2062 de 8-7-46.
João Fortuuato da Silva

e Helena Velozo.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador. domiciliado e re

sidente nesre distrito, em

Tres Rios do Sul, sendo
filho de Tornezia Vitelíne.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente rieste distrito, em
Tres Rios do Sul, sendo
filha de Ponciano Alves
Velozo e de Maria Velozo.

Edital n. 2063 de 9-7-46.
Ervino

•

Jungton e Linda
Daugs.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente nesre distrito, em

Rio da Luz, sendo filho
de' Rodolfo Jungton e de
Olga Schmauch Iungron.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada. e
'

residente neste distrito, em
Rio da Luz, sendo filha
de Emilío > Daugs e de
Ernrna Daugs.

Edital n. 2064 de 10-7-46.
Reinoldo Vogel e Ce

lia Pscheidt.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente nesta distrito, á
Estrada Irapocú, sendo, fi
lho de Oswaldo Julio Pau
lo Vogel e de Juliana
Joana Erna Behrens.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente rieste distrito, á

G I � III Estrada Itapocú, sendo fi
'Iha de Carlos Pscheldr e

de Elvira Pscheidt.

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INflAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Recentemente instalada com

produtos medicinais, perf,uma
rias, etc., nacionais e extran-
.geiras encontra-se a disposi
ção do distinto publico, ilpre'
sentando s e r viço critério-
so e P r e ç o s Módicos.

Entre os produtos medi-
EI�ga,ncia, distinção e bom gosto V. S.cinais encontram-se remé- encontrarà só nos afamados MOVEISdios para FÉBRE, VER- ESTOFADOS CRUZEIRO.

MENS, TONIOOS, XARO- I Poltronas para radio - Divãs - Tape-
PES, das melhores proce'l tes - pa_ssodeiras, tudo V. S. encontra-

dencias e pelos \�
ra a Rua Marechal Deodoro da

�11 Fonseca, 319. - Fone 22
me ] ores preços. , '

�----------�---------
. 1 __:::==::=::=0:=::======= _

SEBO
/

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

Quilo Liquido POSTO JOINVILLE.

Ofertas - Pedimos Dirigir á
.

Ja abriu a Cia. Wetzet Industrial - Jeíavílle.

[illí1' HUl!rgl!f
em Ieragué.
Chapeus, Fazendas, Roul?as Fei
tas, Armarinhos, e MIUdezas

)

em geral.
Variado Sortimentol �
Preços convidativos!

Avenida Getulio Vargas - Ao lado da Com-
panhia Telefonlee.

,

Façam uma visita!

BAZAR CARIOCA
Arthur Klug

.

Rua Marechal Deodoro - N. 301

Calçados - Chapeus - Roupas Feitas etc. artigos
pera presentes - Tudo a preços populares

------Visitem sem compromisso -----

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

FARMACIA IIDR. SADALLA AMIN!II"5CH U L Z " H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, U�IC? NOS !! I11 ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA ii
RUII Marechal Floriano Peixoto, 60 !! «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS !!
Em frente ao "BarHarnack" H HORARIO : 10·12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 I!

H .....\oinville - !!:: ..

JARAGuA DO SUL
Telefone, 46

M:::;:--;=='==4t
. "[80Z[11I0"

Artur Müller, Oficial do E para que chegue ao co-·
Registro Civil do r" Distrito nhecirnento de todos, mandei
da Comarca [araguá do S,ul.

I

passar o .presente edital que
Estado de Santa Catarina será publicado pela irnpren-

Brasil. sa e em cartório onde será
Faz saber que comparece- afixado durante 15 dias

..
Si

ram no cartorio exibindo os alguem souber de algum Im

docurrientos exigidos pela lei pedimento acuse-o para os

atim Je se habilitarem para tins legaes.
casai-Se: (

ARTUR MÜLLER· OticiaI
Edital n. 2061 de 8-7-46.
Alfredo Zelle ôobrinho

e Ana Ramos.
I Ele, brasileiro, solteiro,
operaria, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Retorcida, sendo filho de
Francisco ..ella Filho e de
Rosa Capeta.
.Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e1--------

CODelos linleiro
Parker "51"
Esterbrook

Recebeu Tip. Avenida

.

Clinico �e OI�os, Ou�i�os, �noril, fiorUBnlo
Dr. Arlninio Tavares

Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe oIos serviços clinlcos e cirurglcos da espeCialidade no

Hospital de Caridade 'de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson, ·no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
BL'U ME NAU STA. CATARINA ,.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOM8RIGUEIRA MINANCOBA
Vermiluga suave e de prunto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e à s�a p,rópria!

,
Evitará muitas doenças e poupará dll1helro em

lernedias

Compr� hoje mesmo uma 1.0MBRIGUEIRA
M,INUÇORA pan o seu tilhinho.

E um produto jas Laboratorio� MinancOra

- jOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Imposto Sobre Tabacos e

Derivados e Sobre Bebidas
Alcoolicas

,-

De ordem do snr, Co
letor. torno publico que
no corrente mez de Julho
arrecada-se nesta Co
letoria, o imposto acima,
referente ao 2' semestre

dOo�igec�ent����f��!�' que C a r te i rasP r o fi s s io n a is
não satisfazerem seus, pa-

-

gamentos no preso mar- Acham- se a disposição dos interêssados
a que dispõe de maior cado, poderão sarlsfezel-o

as seguintes carteiras profissionais;sortímento na praça e ofe- no proximo mez de Agos-
rece seus artigos á to com a multa de 20%.
preços vantajosos. Terminados os supracl-

Rua Mal. Deodoro, 30 .' JARAGUá tados prasos serão extra

@.i..@ @.;@.� @'t@ idas as certidões de divi-
,

' das para a cobrança exe-
LivosNovos cutiva.

(Edições Globo)
Vende-se na Tip. Avenida

Alfredo Lessmann, Gustavo Lessmann, Albano
ôtinghen, Felix Piccenini, Fiorelo Bressani, João E.
Alescki, Antonio J. Zimmermann, Joaquim Martins.
Placido Ferrazza, João Augusto da Silva, José Mau'
ricio Veloso, Navino ôatles, José Brunner, Eugenio
J. Inaeio, Teolfó Richter, Carlos Kloeppel, Oswaldo
Niels, Wendelino Stein, Edmundo Fischer, Alvino

Coletoria Estadual de Sartí, Marcelo Demarchi, José Fodi, Leopoldo Wit
Jaraguá do Sul 1 de lulho kosky, Esrníllndo C. Negreiro, Lauro Voltolini, Leo-
de 1946. poldo Ponstein, Walter Neitzel, Orto Kreis, Miguel

t:!i!
��,:,:":;,:,:,:,��.".".".:���."."••�.,,•• '.'.��!i!!i· Heleodoro Borges Schwartz, Waltrudes D. Milke, Hílda Baurnann, Te-.=!=� � ..................................................•...........................•..: u u

::r······���········���
...............�.._ ....

---r�� escrivão reza Braz, Maria Braz, Francisco Ribeiro, Gerernlas

:l�� Banco Po'pular e Agrícola llh "":"'1__

I
���egi!�, be;g:,gIiOG�����!�,i,V�t��ro ��Taz��;�, �I��'��

1 Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU �W Grossklegs, Walter Carlos Hertel. Emilio Klitzke,

t'�1 AGENCIAS INSTALJ\DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

I�gl�
I G U.liI Cl 5 Emilio Weldt, Helmuth Ienrr, Valdevino Medeiros,

:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio doSul:: . Carlos Lange, José Rank Junior, Guilherme Hering,
:: :: José Panstein. Olimpio Parnplona, Antonio Bockor,

111j· Depositos !Bi�:_Ad !i����o��mSI�m��I:��� li�r�XAS 2010 II ::e I:Pr��::a Sd� ��l�q�;{j�!ik�:i:���:�E�!�;�r����1��r°tiR�
I::�

4 disPDSição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00 �::� muth Hausen, Rudolfo Nuessner, Werner Lack, Au-
H� com retiradas semanais sein' avíso até.. Cr$ 20.000,00 ; . . -. . 5% ä1l imoveis ,gusto G. Schwanke, Afonso Riston, Afonso Mar-

::� Dep. inlcial Cr$50.000,00 cjretíradas sern. s/aViso Cr$ 20.000,00 _> " 4°/ p:�. quardr, Alvino Marquardf, Conrado Hass, Chrisra

H� Depositos com aviso-Reto diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas
°

(� e -respetivos cal- I Schneider, Geraldo Klitzke, Felix Wolf, José Kienen,

��.:.'� rnjaviso pré.vio de 50 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 d. ias 51, /2'/.; 180 dias 6'/. t::::'� I d d
Helmuth Fischer, Alexandre Gelinski, Guilherme

cu os e escon- Mohr, Alfredo Buettgen, Arnoldo Lernke, Max ... João:: Dep. a prazo fiXO-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6t :: R' Kohn, Bruno ,Rop.der, Artur Kanzler, Guilherme

::1
Deverá ser dado o evíso previo de 2 meses p.ara retirada.

, c:: tos sobre esse no· k
:.',: Dep. populareS-(limite até C, r$ 10.000,,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- f:: Menegotto, 'Silvestre ôtoíns i, Pascoal' Patricio da

vo trib to Silva, Leopoldo Stein, Hugo Nagel, Benno Kode,:: radas semanais sern evíso até Cr$ 1.000,005'f. :': u.
.Antonio Debatim, Alfredo Engelmenu. Agostinho Th.

:: Dep. Iimilados·(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com --

Ribeiro, José Nunes Filho, João Watzko, Oscar Mol-
.. retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 51/2'/.,:: -. denhauer, Manoel Hort, Hugo Ziele, Paulo Hort, João
.. Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com I.

O PRO C E SS OS
Gerent, Constantino Rosa, Otavio Sebastião da Cruz,

retiradas sern aviso até 2.000;00 cruzelros semanais. . . . . . 6'/. O OM PLE TO S Honorato Stinghen, HerbertWehmnth, Renaldo Lllrich,
�;� Faz todas as operações bancarias, cc;>rno sejam: cobranças, descontos, Jorge Schutz, Irene Luz, Frederico H. Carlos Sacht,

5
passes. deposltos em co�tas correntes, depositos de v.alores" etc. etc. para licenciamen- Francisco Ribeiro dos Santos. I

H� MANTEM: CORRESPONDENTES DIRETOS' EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ �n� to dE'j lavradores... ass.) MÃNOEL L. SILVA

m Serviço atencioso e rápido '

gB convocados para
Identificador

iiiiii'::::::::::::������f:Jf:â��g::;gmiiiii O Serviço Militar.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

iiiIIIII________ J A R A G U Á

-���-:��-:-,��:��-:��-:-�-:��'-:��-:-�-:-�-�-:��-:-�-:-.-�-@}� "MEDICAÇÃOAU�LIAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOOOO(@
-

NO TRATAMENTO DA

� Tossef As�a, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados � SIFIUS"

� T�DA§ AS 1II0lLE§TIlAS DO
. ßPHRIlHO UlSPlftßmHIO � FRACO�!.:�MlCO.'

(@� Encontram alivio imediato com c_., lJ,I,so do.

'�
VlNHO'CREOSOTADO
"SILVEIRA"

,. I n C o'm p, a p a v e 1
,

.. �-,.-
To....

� P2i1nrül'dI! Hogien. Pl!lol8!Ol8!
. � ::::�:

� o :PíEITORAIL nAI§) €CONHE�IDO NO lEUl\ASIL .� �:;:!��:::�..
@)

"

@ 'VINHO CREOSOTADO
�rn\ 1;:\\ ! tt=\\ tn'I ! ta\ tn'I ! tn\ rn'I !® rn\ ! r.:\\ Ii=\\ ! tn\rn\ ! tn\ 1;;"\ ! tn\ I;;"\! tn\ r.:;.'\ ! tR\1;;"\ ! ta\rn\ !""�� lOÉ UM GERADOR DE SAÚDlI.
:X��������������t
-

i: UMA DODJÇA .RAvf__
MUITO PmtIClOIIA PARA A "A
MluA IE PARA A RAÇA. COMO
UM .OM AUXILIAR NO TRATA
lIQIN'nI _tal!: CiJRANDIE P1..AClELO

U.IE o

�ã� �� m�I��r�� G
mai� �arat��'

'Encanador
de ROBERTO M. HORST

Executa-se qualquer serviços de enca·

namento e instalações de agua quente e

fria.
A Tratar com o Snr. Alvino Mohr ou

com o Snr. Ervino Menegotto.
Estrada Nova 3xl

J

oi
"\

)_

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECÇÕES DO

�3URO CABElUDO.
T,Ô�!Fo,;'$Ã���ÄP.:
'''Cri ..E�-:�ft�;:-, ....

Rua MI. Deodoro N. 136
Telefone N' 39, -; C. Postal, 19

TARAGUA DO SUL
Santa Catarina

Segu ros em, ge
ral da

'

C/fi .. /PIRfiNGfi

� L�m�r�iallaa.
JARAGUÀ DO SUL

ç
'Por preço de fabrica. Não percam ç.

. '

esta oportunidade.
"" """

a R.ua Mal. Deodoro 192, fundos a
Jaraguà do Sul - Sta. Catarina.

O 11111 O

ATENÇAO
• �J

A Fabrica de cal-' IA
çados

tVARA'
por motivo de mudança para o

prédio novo faz uma e'e
Grande Liquidaçãon de calçados para senhoras. n

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

IE r n e § t � 'l e § s IIJlll21 II1llID
--------------------------------------,_

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS ROTATIVA PARA ARADOS

ONDE
___,COMPRAREI MAIS'SARATO......__

Fazendas

9Chapéos
,

Perfumes

Suspensórios
Sedas

• Etc" etc.

Pois isso V, S. sempre consegue

na Càsa. ERICO BRUHNS,
JARAGUÂ DO SUL

'

Rua (J�1. Emilio Jourdan, 62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Locais

-Domingo. 14-7-46-
PAG, 4

��trg�lo�� �����:�nJ� O esporte em Jaraguá do Sul, vive por um milagre J
Bodas de praia. Dia 16 do Estra�a Nova, colheude

===�===========================:::::::==============================================================�=====�

corrente o casal Acylí-
um pe 32 Kg. A séde da Associação Atlética Baependi, ja tor- pouco das autoridades. Para cumulo da ironia, o

no da Costa e dona Au- Dinheiro Baja. A preíeí- nou-se tradição, como local de reunião dos esportis- jaraguaense, que, em outras iniciati.vas têm de

gusta Friedermann da tura de Jaraguá do Sul, tas de Iaragué. Numa noite dêstas, para lá se díri- monstrado seu alto espirito de sacrificio, parece,

Costa festeja o seu 250 pediu aprovação de um gíu o repórter esportivo do "Correio do Povo", éví- que quer negar a existência do esporte local, não

aniversario de casamen- projeto de decreto abrín- do em colher as ultimas sôbre o Torneio Municipal, lhe prestando o auxilio devido. Ainda assim, con

to. ) do o credito especial de então nas vésperas de sua realizaçêo. tinuamos alimentando a esperança, que Jaraguá

Por essa feliz data o 70.538,40 para aplicação Fomos encontrar alguns diretores do grernio dentro de pouco tempo, possa contar com uma

"Correio do Povo" os em reforma de veiculos "alvi=enil", absortos nos numeres registros de so- praça, de desportos à altura do seu nome,
'

cumprimenta efusivamen e reconstrução de estra- cios, balancetes, livros de escrituração etc. 1\s pers-, Esta revelação do diretores do Baependí, é

te. das.
' pectivas para uma entrevista, éram por demals pal- verdadeiramente chocante, si bem que evidênte.

Aniversarios. Hoje fazem Até março ja havia sí- pirênres, não só porque, o esporte de Iaragua têm Deixamos a séde dp Baependí, pezarosos porque

anos os snrs. Domingo do gasta a verba de 76 no Baependí seu mais legitimo .representante, mas lá não estava reunido tôdo povo de Jaraguá, mas

Rech e Bruno Malmke. mil cruzeiros prevista principalmente porque, a situação financeira dos nos- retiramo-nos com o firme proposito de trazer

A manhã a senhora no orçamento e dizem sos clubes é um assunto de ínreresse.
-

para as colunas dêste jornal, a dolorosa notí-

; Amanda Gumz, esposa que o novo credito tarn- Ante nossa insistência, os diretores do Baepen- cia. O esporte local ainda vive, é bem verdade,

do snr. Bertoldo Gumz. bem já foi todo empe- di que se achavam presentes, e entre os quais des- mas vive tão somente e graças ao esforço déssa

Dia 16 as .exmas. se- nhado. tacamos os nomes dos srs. Geraldo Marquerdr, An- pleiade de jovens, que tomaram a si o encargo

nhoras Cristina Marcatto, tonio Zimmermann, Walter C. Hertel, Augusto ôch- de dirigi-lo. Confiemo-lhes tambêm para o futuro

esposa do industrial snr. Arroz em casca
rnídt e Jorge Ersching, prontificaram-se em conceder ésta missão, mas não releguemos o fato de que

João Marcatto e Erna

I
a erirrevísrà solicitada.

'
. êles necessitam do nosso auxilio. Cerremos filas

Mazurechen, esposa do Com a palavra os diretores do Baependi: "Re- com os esportistas que ora dirigem o Baependí,

Dr. Waldemiro Mazure- alrnenre, considerada sob o aspéro financeiro, a si- para o engrandecimento do esporte jaraguaense.

chen, Medico diretor da Compramos qualquer tuaçäo do clube, não é nada satisfatoria, estão aí Cabe papel relevante nesta jornada, a industria e

Casa de Saude que traz quantidade. para comprovar êsta afirmativa, os registros que man- e comercio local, cujo auxilio em forma de con-

o seu nome.
-x- temos. Já não conseguimos equilibrar a receita com a trtbuíçäo expontanea mensal, amenizaria, estamos

Snr Eurico- Doubrawa Oferecemos despeza, em outras palavras, as despezas são mais certos, a angustiosa situação por que atravessa

digno chefe da .ageneia elevadas do que as contribuições dos associados, e o clube. Por outro lado, é dever sagrado dos

postal-telegrafica desta Ml'lJio nOUO" horn rendas eventuais. Si não fossem as listas que man- pais de familia, auxiliar dentro de suas possíbilí-

cidade e o snr. Acylino II U damos correr, geralrnente 'entre os proprios direto- dades o esporte, porque seus filhos culivarão a

da Costa, residente em res e mals alguns ínreressados, a situação do clu- educação fisica e viverão dentro de �um ambíên-

Itapocusinho. Engenho RAU Lda, be tornar-se-á insusrenteve]. Temos em média uma texr propicio para o seu desenvolvimento. Enfim,

Safra de aipim. É gran-
renda mensal de Cr$ 1.200,00 e, somente em alu- tôdo jaraguaense, sem restrições de classe ou

de a safra de raizes de guels dlspendernos mensalmente a sorna apreciavel crédo, tem por dever cooperar para que se man-

aípím, mandioca e ara- C L
'

P �·d
de Cr$ 400,00, pare os campos de futebol e renls, tenha de pé a maior organização esportivo-social

ruta neste ano. As fabri- aCllorro er I, o salão para ginastlce e bola ao cesto, e séde social. que temos no mnnícípío. As glorias do Baependi

cas de feculas traba-
As despezas com a energia elétrica' (luz) que neces- são propriedade de Jaraguá do Sul.

lham dia e noite para ]
-- slramos pare o campo de renís e séde social, mon .....��::===m==!!:=m�!��!!�!!�:!�!!�!!�!!�!!�:�===!

•••

dar evasão ao beneficia Desapareceu um de mí- ta em Cr$ 120,00 mensais. Na conservação das pra- 1I1'-"-"-"-"-"-"-"-"-�"-"-"-"-'�,
mento do produto: nha propriedade, de pelo ças de desporros e material, são consumidos ca. de I

,,:
o:;

Tambem o tempo aju- baio, com um pequeno �r$ �50,00 por mês. A aquisição, de material .espor- IIIFebres (Sezões, M�lárias, III
dou e a plantação de aí- corte na cabeça, dia 20 de rívo, e orçada mensalmente em Cr$ 200,00, pois que, :,�.-�1J �

Impaludismo iii

pím gigante deu um re- Junho. -Gratíflca-se a quem
somente u.":Ia bola, quer seja éla de futeb<:1 ou bola .n Maleitas, Tremedeira I�

sultado surpreendente. der informações.
ao ceslo, Ja custa ca. de Cr� 180,00, e n�o se deve ,','1- _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _

o::

Em Itapocusinho íoí ALVARO PfAZERA desprezar a fato de que devido ao material ernpre- _.- III
colhida uma raiz de . 6 Barra do Rio Cerro gado na sua confecção, sua duração pode ser calcu- !!! .'•

:::

11----,
-----------.;..._ lada pare 3J5>g<?s. C,abe ainda ao cobrador a per- 111_ "Capsulas Antlsezonlcas II'

ç�ntagem ....sôbre as cobranças, que eleva-se presen- ::: "-'1':1
temente a Cr$ 120,00 mensais. Acrescente-se agora III M inancora"
a compra de alguns livros para a bibliotéca, gastos ':"1: ':1'1:

AI'
,.._ com embaixadas, quando o clube visita outros Ioga- _._

..
'

,.-

encao res, e outras despezas para melhorar as diversas "1'1'
Em Todas as Boas Farmacias 1-"'- \

secções, basta citar, que para uma porta, que man- :::
�

.

\
. o::

"" ',._.�"
_, _ '''''.;

_, damoscínsralee-na.eéde-soeíel-:o eo�strut(}r 'a,presen- III
E um produto doa.Labcrator..ios, MINANCQRA..1I1

rou uma conta .de Cr$ 390,00, ÜS JO�o� de futebol

1:"1:
- Joinville - Sta. Catarina- 1:1'·'·

que temos reallzado, acarretam em média, um pre-.

juizo de Cr$ 150,00, salvo em casos exepcionais. !!ã!!!!i!!!!!!!!!i!!!!!!!!!i!!!!!l�!!!!i!!!!!!!i!�!!!!!!!!!!l!!!i!!!!!!!!!i!i!!�!!�!!�!!�l

Assim sendo, em face das despezas acima ci

tadas, não seria possível ativar a secção social, pa
ra a efetivação de bailes e féstas sociais, haja visto

que ha alguns dias, recebemos uma proposta de um

conjunto musical' de outra localidade, pedindo a so

ma de Cr$ 2,200,00 e estadia, para abrilhantar um

baile. Socios, mpnos escrupulosos porêm, valendo-se
das circunstâncias e que a' época atual nos força,
vêm tecendo amargas criticas á direção do clube e, ,

inumeros houve, que abandonaram-no, sob a ridicu-

Joa-o WI·est
Ia e absurda alegação de que ha outros Clubes nes

ta cidade, os quais quasi que mensalmente reunem

I seus associados [para' um baile. Esquecem êstes
• não obstante, que o Baependi, é um dos poucos,

I

II � 2x1 'II sinão o unico no Estado, que mantêm em arividade

numerosas secções de esportes, quais sejam, o fute-

M O'·
bol, bola ao cesto, ginastica e aparelhos e sueca,

oças e perariOS bOla ao punho, tenis e atletismo. Alêm déstas, temos
uma bibliotéca que conta Gom quasi 500 vofumes,

, Precisam-se de moças para trabalhar em servi- entre os quais óbré;lS de va!ôr e, finalmente mesas

ços leves, assim como de alguns operarios. Preci- de pingue-pongue para o recreio dos seus associa-

sa-se tambem de um aprendiz para a nossa oficina dos, •

mecanica. Paga-se bem: Outra dificuldade, é a falta de elementos pa-

Informações na ra a direção' dos diversos departamentoo com os

Indústria de Calcados Gosch Irmãos S.A. quais conta o clube e; na maioria, êstes cargos
,

,
são acumulados pelos proprios diretores, para

Otimo tratamento V. S. encontrará 'no enfrentar o 'trabalho insano, necessario para con

servar em atividade tôdas as secções tio clube.

Na compra de um terreno destinado a cons

trução de uma praça de de[\portos nem podemos
pensar, que dirà para a construção propriamente
dita. Em que pesem os fatos, nutrimos êste ideal

com tôdas nossas forças. Lamentavelmente porêm,_
ha ainda falta de compreensão, sôbre as verda

d�iras finalidades do esporte, não têmos tido qua
si auxilio financeiro por parte do povo, e tam-

Tenho o prazer de oornunicar a dis
tinta freguezla de Iaragué do Sul, que

acabo de instalar na Oficina uma seçêo
galvanorecníce, podendo assim niquilar
ou cobrear peças de biciçletêls, fogarei
ros eletricos, ferr�s de engomar e mui

tas outras peças de finb acabamento.

( G. Rodolfo Fischer ,
©J!EOUJR.O© E:mI[ GJI8JR.AL

Rua Marechal Deodoro dc;t Fonseca. 796 - Telefone. 53..J

Hotel 'Jarag�á
-BAR8RE§TAURA�TE-

Refeições á qualquer' hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587.

JARAGUÀ DO. .sUL - Sra. Catarina '

,

----------------------------------------------------------------_/

MA- Ee .H iM

,!irg.em Especialidade
dla ([RAo WETZEl RNJINU§TIRRAl = JJ((DnlIn-\vnBe

�••mA A lIe"PA rllAtHältUSIYfJllAt

'(Marca Registrada)

S�0Ã� ,!/RCEII?
. '.

ESPECIALIDADE

w
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