
o acordo que está para
ser ultimado irá ser ex

tendido para todo o Bra
.síl.

E assim, emquanto se

tem novidades politicas,
ninguem fala das filas e

da carestia, dando mais

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R TU R M Ü L L E R TELEfONE N°. 39 folga ao cambio negro.'
����������������������������������!���
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ANO XXVIII JARAGUÁ DO SUL

-x-

Em Florlanopolis reu

niu-se a convenção da
U. D. N. estudando a sua •

reestruturação e toman
do o

.

balanço do que
existe de forca eleitoral.
Continuará' de pé a

candidatura Irineu Bor
nhausen? ou virá um ge
neral!
E o P. S. D. apontará

mesmo o Dr. Aderbai
Ramos da Silva? Não
haverá qualquer supre
sa?
Vamos esperar. Den

tro de 90 dias os hori
zontes estarão desanu
viados e então veremos

os nomes dos novos "de
butantes" politicos, si é

que não virà mesmo um

da velha guarda.

Domingo, 21 de Julho de 1946

PoliticaRESTAURAÇÃO DEMOCRÁTICA

Santa Catarina hospe
da um de seus mais es

timados filhos e a igre
ja um dos mais ilustres

representantes.
Desde hontem que se

enxontra no Estado D.
Jaime Camara, Cardeal
do Rio de Janeiro. (

A primorosa obra so

cial da S. Excia. .jà en

contra éco em. todo o

pais e é o maior pe
sadelo que se antepõe
ao comunismo.
Disse 0... dignissimo

Cardeal, .aos jornais de
Porto Alegre que, o in-

Washington (SIH) - O serão pagos dentro de 60 Banco daria "próxima con- terpelaram s I o cohiba
sr. Eugene Meyer, presí- dias da data em que o sideração "á arrecadação te ao comunismo,

.

que,
dente do Banco Interne- banco comece a funcionar. de mais 1 0% de seu ca "seguimos em toda a li

cional de ,RecQnstrução e O presidente Meyer pital em sistemas fiducié- nha os ensinamentos de
Fomento anunciou haver anunciou, também, que o rios dos países membros. Jesus. A' ação demolido-

aquela organização entra- A Prefeitura de Jara- cantes foram contidos

ido em funcionamento a

Ma.l-S· A.·II-mentes _
guá adquiriu 100 sacos no tratamento da forma

25 de junho, de trigo que serão ven- comum de poliomielite
As 28 nações que com- dídos no varejo a Cr$ (anterior aguda) com in-

põem, como membros, o 350
•

'10 tocestrin, derivado de
.

, O. qUI .

Banco Internacional, fo- '. A Usina Adelaide ven- curare, veneno usado

ram solicitadas a conrrí- P 1-· f·
.

II d o aco de açúcar a pelos .índios sul-amerí-

buir com 10% de suas araa lVIar a om.e no u ram.ar. 'C�$ 1�5,00, tendojá ini- canos para embeber se-

subscrições de capital até ,. ciado a venda da nova us chuços e Hexas.

'25 de novembro, dos quats .'

�.

safra. O Dr. N. S. RanshoU,
2.% serão pagos em ouro Washington (SIH) - O anunciada pelo Deporte- da total pare cerca de -x- de Nová York, autor do

ou em moeda norte-ame- sr. Chester C. Davis, pre- mento da Agricultura. 2.120,000. Isto, entanto, Dentro de poucos días relatório, .

declarou que

rlcana, até 24 de agosto. sldente do Comitê de O sr. Herbert Hocver. vem apenas pôr fim a ei- serão expulsos do pais vinte e nove casos Io

Esta estipulação exclue a Emergência .conrra a Fo- que acaba de regressar ruação dc emêrgencia ime- 45 alemães declarados ram, tratados com ínto

importância de 1/100 de

I
me, criado pelo presiden- aos Estados Unidos, após diata. Assim, continuarão indesejaveís. ceâtrín, com bons resul-

1 %, já entregue por cada re Trumen, anunciou que uma viagem de inspeção a' se fazer necesséríos pe- Não serão deportados tados, não-se veriíícan

nação membro,· quando rnals abastecimentos se- à situação alimentar no sedos embarques con- ós tecnicos, os que já do uma' única deforma-

, da essinatura das clausu- rão enviados pera aliviar mundo inteiro, informou quanto uma "esperançosa residem mais de 10 anos ção, Cinco pacientes
las de acôrdo, atlnglndo a situação de fome rei- ante a conferência do Co- perspectiva de safra" se no Brasil e os que te- apresentaram "bons re-

II mesma cerca de " nanre no ultramar. mitê de Emergência con- delineie pera o ano vin- nham mulher ou filhos

I
sultados", assínalando-se

767.000000
.

de dólares, A cifra de 6.000.000 de tra a Fome que, de junho douro. brasileiros. fraqueza' em apenas um

usados para atender as toneladas de grão, fixada a setembro,' 800.000 rone- Expressou-se também .

-x-
.. ou dois músculos.

despesas administrativas. pelos Estados Unidos pa- ladas de cereais e feijão, inquietação quanto a pos- Por decreto do go- O primeiro efeito de

As disposições do acôr- ra a primeira metade de acima das estimativas pré- sível desmontagem das· verno foi elevado .de 40 intocestrin manifesta-se

do estabelecem que ps 1946, será alcançada em vias, procederão das re- fábricas alemãs de nitro-
para 80 centavos a taxa na visão difusa ou du-

2%, pagaveis em ouro ou julho, sendo que a data públicas americanas; ele- genio, necessàrias à fabri- de educação e saude, pIa. A dôr é aliviada

moeda norte-americana, exata será posteriormente vando a tonelagem liqui- cação de adubos, critica- entrando o decreto em dentro de 15 ou 20 mi-
mente necessitados. Espe- vigor 30, diàs depois de nutos. É importante a

ra-se contudo, que esta publicado. distenção dos músculos
resolução possa ser anu-

_ x � dos braços, pernas, cos-

Iada. Foi decretado feriado tas e pescoço, de manei-

hl'lvia. o dia 29 do corrente, ra a restabelecer a ex-

Um . alto funcionario centenario da Princesa tenção do músculo tan-

do Dep. de Meteorologia Isabel. to quanto possivel.
declarou que trata-se de x- Em um grupo .de de-

nas noti- uma cunvulsão interna, O governo paulista úmove casos,. classifica-

comum nos paizes onde reuniu, os subditos ja- dos como "excelentes",

não ha vulcões, mas sem poneses e lhes declarou a maioria abandonou o

maiores consequencias. que tomará medidas ,leito 24 horas depois de

--x - drasticas com expulsão ingerida uma ou duas

Foi fixado em 3 cru- em massa se continua- doses de introcestrin.

zeiros o preço do açu- rem as ameaças e cri Cinco pacientes log,ra
car em Florianopolis e mes praticados pela as- ram levantar-se e cami- ,

em 157 cruzeiros ÇI. saca sociação secreta. nhar, após uma ou duas

de trigo. '-x..:_ semanas do aparecimen-
A 5a. Região Militar A Academia de Medi- to da moléstia, conquan�

mandou vender o acu- cina de Nova York rece- to atacados de paralisia
car em Curitiba a 2',80 beu uma comunicação por ocasião da doença.
o quilo. de que resultados mar- (S.I.H.)

Folga o "Jornal do
Comércio" em regis
trar na primeira "Varia"
de sua edição de do
mingo, que chegam a

seu termo vitorioso os

entendimentos politicas
pera uma ação patrió
tica neste momento
transeedental da vida
brasileira. "Foi sempre
esse' o ponto de viste
desta folha . diz o jor
nal - em face das gra
ves dificuldades a en

frentar -para restaura

ção da vida democrá
tica do país. Nunca nos

pareceu possivel pro
.cessar-se a volra do
Brasil á democracia
sern aceitar como de
transição o período se

guinte à supressão do
regime ditatorial que,
por maís de sete anos,
subordinou violenta
mente o país ao arbítrio
de um homem e a ir-

responeabilidade de to

dos os seus agentes e

, colaboradores. ôaír des
se desväo sombrio pa
ra a claridade de um

sistema de legitimidade
e representação popu
lar seria impossivel
sem uma adaptação
progressive, mesmo por
que por muito tempo
ainda os poderes fede
rativos ficariam incom

pletos e: sujeitos ao re

gime cumulativo neces-

. sério à vida edrninís
rrarlva da nação, no

qual as atribulçöes le

gisletlves continuariam
a ser exercidos pelo
executivo".

mocracle brasileira.
"Votada a Constituição,
sern a influência das

forças negativas, que
deselariam corrompê-Ia,
inoculando no seu bô
jo os germes da. sU,a
fatal destruição, orga
nlzadas as situações es

taduais com segurança
prévia de liberdade e

independencia pera os

partidos políticos que
vão disputar as elei

ções, há forçosamente
de resultar pare o país
uma organização polí
tica equilibrada e sadia,
capaz de resistir às in
fluências deleterias con

rra a vida democrática

que desejamos viver e

em condições de reali
zar a obra de salva

ção nacional que retire
o Brasil do atoleiro
malsão no qual o lan

çou a. ditadura de 10
de Novembro".

I
A época está para cos de Minas, São Paulo

coalísões, congraçamen- e· Bahia, que lhe colo

tos, conchavos ou ajus- caram nas mãos e que

tes, como o queiram. não demanda pouco es-

Depois de conseguido Iorço.
um "modus vivendi" en- Emquanto isso, e por
.tre os dois grandes par- causa das duvidas, o sr.

tidos, chegou a vêz dos Artur Bernardes, que es

de segunda grandeza, tá de pleno acordo com

sendo que, os pequeni- o congraçamento, conse
nos. tomam um bonde guio um ajuste entre o

qualquer no final da cor- Partido Republicano e o

I rida. Trabalhista íöra das

A coalísão está para- combinações geraes, e

da, até que o ilustre Ge- expurgado este dos que
neral Dutra consiga des- remístas, como asseve

cascar os abacaxis polítí- ramo Dizem mesmo que

o sr...presidente da

República - prossegue -

depositário da confian

ça das rnaiores fôrças
politicas do país, terá
sob a sua responsebi
lidade o destino da de-

ra dos adeptos do

comu-/
observa na capital da

nismo, respondemos com Republica, tambem ocor

a realização de obras re em .outros pontos do

de assístencía social e pais onde, ás ameaças

doutrinaçã o cató.íca. de violencias, responde-
Temos motivos para mos sempre com os en

assim falarmos, em vir- sínamentos de nossa re

tude de nossa ação no ligião, ensinamentos sem
Rio de Janeiro, antes e pre felizes segundo se

depois de .sermos eleva- comprova em todas as

dos ao cardinalato. Em ocasiões».

toda a parte procuramos
realizar aquele progra
ma e o ambiente tem si
do de bons resultados,
podendo dizer que vá
rios comunistas, diante
de nossos argumentos e

de nossos trabalhos, vol
taram aos nossos reba

nhos, tornando-se bons
catolicos. E, o que se

I

Comeca a 'Funcionar o

Bcmco. Internacional de
'Reconstrução e Fomento,

,

Locais Notas e

Noticias
Chegam-nos agora no

ticias detalhadas do tre
mor de terra a que já

nos referimos
cias locais.
A maior violElncia do

abalo foi notada em Pa
ranaguá e sul de São
Paulo, onde. foram parti
das vidraças e objetos
das cristalekas.
Em Curitiba· tambem

foi notado o tremor, ten
do havido panico, espe
cialmente na zona ope
raria, que saio a rua

para se inteirar do que

Benvíndo seja ao nos

so Estado o dignissimo
Cardeal, que não com

bate o comunismo para
angariar' votos dos cato
licos nas eleições, mas

exclusivamente para fa
zer voltar ao rebanho
de Jesus as ovelhas
transviadas.

Aniversarios. Amanhã faz
anos o snr. Eugenio Sieds
chIag, comerciario nesta

praça; o sr. Claudio Stul
zer, proprietario do Bar
Rodoviario, e o jovem MR-

, rio Müller.
Hoje faz anos a snrta.

.Tecla Lessmann, filha do Marly, filha do sr. Seme
snr. Ernesto Lessmann. Mattar.
Dia 22 o snr. José Ers-

ching, comerciante e d sr. Falecimento. Dia 8 de Ju
Angelo Rubini, industrial nho faleceu em Londrina
em Barra do Rio Cerro. a srta. Fidélia Bardin.
Dia 23. o snr. Guilher- A familia da falecida

me Spengler, as senhori- que reside em Rio Cer
tas Yolanda Wilhelm e I ro, neste municipio, apre

MargiT Mey e a menina sentamos nossos pezames.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Associação Atlética Baependí Farmacia "Schulz'
BOLETIM SEMANAL nr. 11/46

G. A. Marquardt
. Presidente

Antonio J. Zimmermann
Secretário

Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 - Telefone, 46

Resoluções tomadas pelo C( nselho Diretor
em Seção de 15 do corrente:

EXPEDIENTE: Não Houve .

Recentemente ins
talada com produ'
tos medicinais, por
fum arias, ete., n acio
nais e extrangeiras.

-

, Futeból: Pede-se o comparecimento dos a;ma-
dores do 1 ° e 2° quadros para o treino em com

junto a realizar-se domingo proximo dia 21 as

8,30 horas.
Basquete: Avisa-se aos amadores deste es

porte que, o diretor tecnico está organisando uma

exeurção á Corupá dia 27 do corrente, afim-de
ai enfrentar o forte quinteto do D, Pedro.

Bibliotéca: Comunica-se aos srs. socíos, que
deram entrada na biblioteca do clube os seguin
tes livros, que acham-se a disposição dos distin
tos leitores: " A' Pequena Ditetive, No Castelo da
Montanha, Pequ.ena Biografia' do Barão do Rio

Branco, Os 40 días de Musa Dagh, Fumaça, A

Mãe, Os Noivos, Doutor aqui está o seu chapéu,
A Promessa, Abdias, O Missionário, Os Corumbas,
Anjo Negro, O Jovem Renny, A Misteriosa, Arte

,

e sociedade, O Moinho do Rio Floss, Memorias de
um Cirurgião, Mar de Histórias, Obras Primas do
Conto Moderno, Carsten o Curador, Mimi Pinson
e outras Histórias, Nada, A Exilada, As Sombras
dos Mínaretes Historias da Cruz Vermelha, Anais
da Provincia de São Pedro, Vozes do Mutido-Les
Chefs d'Oeuvre de Marivaux, Les Plnes Beles Pa
ges des Memoires d'Outre Tambe". (30 volumes
ao todo)

,

Jaraguà do Sul, 16, de julho de 1946.

Encontra-se á dispo
sição do distinto pú
blico, apresentando ser

viço criterioso e Pre-

ços Módicos.

ENTREGA À DOM;10ILIO

Moças, e
'

Operarios
"MEDICAÇÄO xuxnr
AR NO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"

Precisarn-se de moças para \ trabalhar em servi

ços leves, assim como de alguns operarios. Preci
sa-se tambem de um aprendiz para

: a nossa oficina
mecanica. Paga-se bem.

Informações na
,

Indústria de Calcados Gosch Irmãos S.A.
,

Orirno tratamento V. S. encontrará no

.

Hotel Jaraguá
-BAB8RE§TAIDRA�TE-'

Refeições á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

R�a Mal. Deodoro da Fonseca, 587.

JARAGUÀ DO SUL - ôra. Catarina

Clinico �e OI�os, Ouui�os, nOril, fiorOBnta
Dr. Ar..... ínio Tavares

Professor Catedralico de Biologia do loslillulo de Educação de Florianópolis

1',"-;E!!!u=n=n=n=i;=n=u=u:-::n=n=H=n=!ir, Ex-Chefe aios serviços climicos e cirurgicos da e?pecialidode no

M Hospital de Caridade de Florianópolis.
,

•

1:':"'.',Febres (SeIZ�-�!'lu��sl�'rol'as, ::�-:!":� _

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

II Ex-Interno por, concurso, da Assist�ncla Pública do, Rio de Janeiro

'i Maleitas Tremedeira ,=,=,= I Formado pela Faculdade de Medicina da

I."
'

_
Universidade do Rio de janeiro

!I! - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

iii I B LU ME:N A U 51'A. �ATARINA

III "Capsu Ias Antisezonicas III OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

� Minancora" IE Ir Illl e § �.@ Ie § § m 2l.1lll1lll
III

,

Em Todas as Boas Farrnacias III
iii E, um produto dos Labo�!:Itorios MINANCORA iii
iii

- Joinville - Sta. Catarina- Iii
ii!i=u=u=n=u=!:!n=n=n=n=:!=n=!l=::=1

FERRARIA

'Fabricação· de Ferramentas Agricolas :

SEtlAS ROTATIVA PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

PapelCrepon - (todas as côres): , � A R A G U A '

Recebeu - TlP. �VENIDA OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

-1-'-:-1-'-1-[,ptD
.

t ::::::D:�:�:� ��:i���o��i�f:!�:�d.:
111"1[_

De ordem do snr. Co
letor. torno publico que
110 corrente mez de Julho
arrecada-se nesta Co
letoria, o imposto acima,
referente ao 2'. semestre
do vigente exercício.

a.::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::a Os Contribuintes que
!l

.

:: não satisfazerem seus pa-

IIBANCO INDUSTRIA E COMERCIO OE S. CATAHINASjA. 11 ,�::ro�n���e���P::��fa:f��
:: Funda.do em 23 de fevereIro de 1935 no proximo mez de Agos-

II I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00

I to com a multa de 20%,.

:,.;:'1::_' iigq���.��'AS
EM: AGENCIA�Ej:::gÍ1á do Sul

CR$ 4.000.000,00

:�fe;�irg:�r;g:;Õ;eU��1�:
_

Rua CeI. EmiJio [ourdan, 115 das para a cobrança exe-

�:��1��as End. Telegraflee "INCO" cutlva.
Concordia Caixa Postal, 10 -Telefone, 75
Cresciuma MÁTRIZ: I,TA JA í

::
Curitiba

l:1: Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama abona em C /Correntes os seguintes juros:

ii �f:;���nga I A Disposição, sern avlso, com retiradas livres .-

ii jaraguá· do Sul ,pard qualquer importancia 2°10
H [oaçaba Com Aviso de 50 días e retiradas livres
H joinville .de Cr$ 1.000,00 5°ío
H Laguna Depositos Populares, Com limite de Cr$ 50.000,()ü
:: Lages
ii Mafra dep. iniciais a partir. de Cr$ 20,00
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
H Piratuba Com Aviso de 100 dies 5%
ii Porto União p'li Rio de janeiro

razo FIXO de 6 meses 5% ..

H Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2% ii
!l Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% �:.;:.l:::H S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

'

!l i�/óaq�im A economia é a base da prosperidade
ii Tijucas Deposite as suas economias no

:: Tubarão Banco lndustrie e Comercio de Santa Catarina SIA.

::i:,l:::, �í�:�r�nga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30. e das 14 ás 15 horas
Aos sábados das 9 às 11 horas

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::13

ßH.CCÓES DO

t3URO CABELUDO.
TÖ�'(O :.�)' :'�_Ä-�-
0-: r, _x -. -�'.'

Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.
empresümos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.
passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante

taxas modicas.

Coletoria Estadual de

Iaragué do Sul 1 de Julho
de 1946.

Heleodoro Borges
I escrivão
1
__--------.-------

I "MEDICAÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

I SlflLIS" .

FRACOS E ANê:MICOS I

Tomeml

VINHO CREOSOTADO
··SIL.VEIRA'·

.., .

lo .

Re.Friado.
BronQuit••
E,�roFutolll.

, ......N' Cor;v.lese.n�.,
'!, l\ HO CREOSOTADO

HEMORRÓiDAS
E VARIZES-

A S í F I L' I S
t UMA D�A .RA��MA
MUITO PERIGOM PARA A "A
MiLIA • PAIIIA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXIUAR NO TRATA·

.

MIIOfTO Dhsa: aRAND.�GELO
U •• o

I ilf]I;lnl:tnnll;I;H

,.-. ,-::_<rr.:.t"U0H DE 5A(Jr)Il..

A si"lu. .. .APRESENTA .OB

INÚMERASIrORMA•• TAl. COMO:

IlUEUMATl....

ESCRÓFULM
ESPINHAS

"ISTULM

ÚLC......

KuMM
"-':RIOAS '

.ART"OS·
, MANCHA.

M

E;!���l� H�O.��'�A':!VIlNDE-A !EM TÔOA ,.'" R 1 ,
�

................��

Guias I
do 'Imposto so

bre a renda de
imoveis

e respetivos cal,

culos de .descon

tos sobre esse no-

vo tributo,

� PROOE'SSOS
OOMPL.ETOS

paru licenciarnen
to de lavradores

convocados para
o Serviço Militar.,

Seguros em ge-
ral da

,

C/fL IPIRflNGfI

� G�m�r�ial Lila.
, JARAGUÀ DO SUL

Artur Müller, Oticial do'

Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela ler
afim Je, se habilitarem para

casal-Se:

Edital n. 2067 de 17-7-46.
'Rodolfo Brandt e Zilli
Reinke.
Ele, brasileiro, solteiro,'

lavrador, domiciliado e re·

sidenre neste distrito, em

Ieraguasinho, filho de Gui
lherme .Brandr ,e dé Ca
tharina Mahs Brandt..
Ela, brasileira" solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito em

Iaragué-Alto, filha de Al
berto Reinke e de Thecla
Reinke.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dut ante 15 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para' os
tins legaes.

)

ARTUR MÜLLER Oficial

Canetas linteiro
Parker "51"
Esterbrook

Recebeu Tip. Avenida

Arroz em casca
�

Compràmoãqualquer
quantidade.
-x

Oferecemos

Milfio nOUO, �om
Engenho RAU Lda.

@)Y@) (§)'f@) ®Y@ ®Y@)
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

, prando na

,

f a r ma c i a '. N o v a
de ROBERTO lU. HORST,

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JßRAGu4
r.:i\! tn\ �. r,;-, t.=\'\! tn\�
��J��:'�

Suspensórios

ONDE
__

COMPRAREI MAIS BARATO_'__ I

'.'
..

'

Pois isso V. S. sempre consegue
r

na Casa. E,RICO BRUHNS,
JARAGUÁ DO SUL Rua C..l. Emilio JôurdßD, 62

fazendas

Chapéos
Perfumes

Sedas

Etc., etc.

. IDEAL
A MARCA DOS BONS PRODUTOS:

Assucer de Baunilha, Sal Refinado (pera cosinha),
Mata Moscas.

FABRICANTE: .�I!tliD. filIEm
Rua D. Pedro II N. 69 Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia, 26-6-46.
842 - Hemorgenes Moreira, bras. 'requer lic

constr. rnausoleo na sepultura de Fermina Moreira,
c. requer.

845 - José Erschíng, bras. requer lic. consrr.
mausoleo na sepult. de Elleeber Ruysé,lm, idem.'

873- Guilherme Hüttl, bras. requer rransf. imp.
terreno comprado da SOCo Colonizadora Hanseatíca
Ltda., idem.

, 874- João, polonês, requer trensf imp. 'terreno
vendido a Ricardo Velbrenrz, Idem.

875- Ludovico Kiefer, bras. requer transf. irnp'
relativo a 1 carroça vendo ,a Alvin ßorchardr, idem.

876- Erin ßecker, bras. requer lic. consrr: mau
-soleo na sepulto de Ivo Becker e Alfonso Bolman,
idem. ,

877- Artur Martini, bras. requert ransf. imp ter
reno comprado de Maria Peker, idem.

878- Gustavo Veber, bras. requer lic.' constr.,casa de madeira, idem.
879- Alfredo Gaerrner, bras. requer transf. imp.

terreno compro de Bernardo Boldt, idem.
Dia, 27-6-46.

.865- Adelina Murara, bras, requer transf. imp.
terreno vendido a Mariano, Areeste. Olinda e' Luiz
Gadotti, c. .requer, I

866 - Guilherme Krueger, bras. requer transf.
imp. terreno vendido a Domingos Seberino, idem

, 867- Ricardo Mueller, bras. requer transf. imp.
terreno vendo a Paulo Haferrnann, idem.

868 - José Gadorti, bras. requer rransf. p. seu

nome imp.:de um carro de lavoura, adquírldo de Io- ,

sé Marutrl, idem. C I d Ch 'R F
. .

869- Juliano ôtínghen bra t f
a ça os - apeus - oupas eítas etc. - artigos

, s. requer ransr.. p, t T d opulares
seu nome Motocicleta adquirida de - Padre Alberto pare presen es - u o a preços p

Iacobs, idem. ------Visitem' sem compromisso -----
,870� Erico Meier, bras. requer transf. imp de

uma bicicleta vendo a Alexandre Postein, idem.
�

871 - José Cordeiro, bras, requer baixa imp. 11 CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO �� �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::============================::::=�

de uma bicicleta vendo a Ewaldo Reske, idem.
872 - Walter Horst, bras. requer trensf. imp. !.·I DR. SA�ALLA AMIN !

..
I

relativo a febrlca de aguardente, vend. a Tobias AI-
d ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H

-qulni, i em. ::' , ::

881- Ädelina 'Murara, por seus filhos, bras. te- �� ESTADOS DE SANTA CATARiNA E PARANA i!

quer transf, imp. terreno vendido a Mariano, Arces- li «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

.:::::.�.::�:::::re, Olinda e Luiz Gadotti, idem., �l HORARIO : 10-12 e 4-p da tarde - Hora marcada: 2-4

882- Antonio Klein, bras. requer rransf. irnp. �i _ .Joinville _ ' Tratar com EDUARDO EISELE
de uma bicicleta adquerida de Wend.elino Klein, idem, ::

iiiiii Ribeirão Molha

cance���ent�jf�;X�e�����ri��i�e��al!��a;J��t�:f�eu�� �
======�,::;====.....

,
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��

terren�8�end�l:r���bJ<t11re��aE����e�0:;��Sf� ���� Moveis Estofados Di��"'Aiv'ã'ro""Iiataiha"�"'�;��'�'�
Iherme Emrnendoerfer, idem.

888- João Emmendoerfer, bras. requer rransf. I ','[RUZFIRO" I.imp. terreno edificado, doado a Cecilia Ernrnendoer- L
fer, idem. - II ' IIi, • 889 - Antonio Graf, . bras. requer transf. imp.!' 'n II
terreno adquirido de João Emmendoerfer, idem. II Elegancia, distinção e bom' gosto V. S.

II895- Emilio Pelt, bras. requer transf. imp. ter-

I' encon,tra,rà
só nos

afamad,
os MOVEIS

',Irena vendido a Leopoldo ôchuenke, idem. ESTOFADOS CRUZEIRO.
896 - Oito Berihelsen, bras. requer lic. constr. Poltronas pare radio - Divãs - Tape-

uma casa de madeire, idem. tes - Passadeiras, tudo V S. encontra-

Dia, 27-6 46.

lI!'
re a, Rua Marechal Deodoro da

,�897 João Ropelato, requer transf, imp. ferre- Fonseca, 519. - Fone 22 )

no comprado de José Rosé, idem.
' ,

.

. \.
' Diretor 'Médico do Hospital "S�o José"

898 - Luiz Robert,o, bras. requer franst. imp. _=::::::::::=:::0::==:::::::_
I

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

terreno comprado de Sanrina Hanisch, idem. . ..

899- An a Gom b lowsk i, bras. requer rra nsf imp.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::.::::;::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:,:::::::::::::::::::::::::::::::::::

terreno comprado da Soe. Colonizadora Hansearica Dp. LUIZ DE SOUZ.A
Ltda., idem. \

r-- ,
,

900 -- Christoph Burgardt, bl-as. requer lic. p. A: D V O GA D O G. Rodolfo
J

Fischer
estabelecer-se c uma pensão, idem Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 II

��c8el.�� J�rh�reJ:iI��:SMunl cipà I de Iaregué do Su:, ""���,:��,�,�:,��""���!: ::::;:'�,,��,�,��,�:,��:"'�,��,,:,"�,��;"'!,�'" �Rua :.'!:,��"!:!'!.�!!.,";:'�!%.., 53� ,
,

'José Pereira Lima Secretario filiI �........"...,.����..........��...............�......

{@:""""'��®Y®�:�@5'r@)=:�@5'r@)�:=-,®Y@�:�@5'r@)�:.-�'_":"""'"'®f®�®Y®®Y®�@Y@� [:!r"�=:;:P�;::;:���'1
� Tosse, Asma, Brenquíte, Rouquidãe, e Resfriados � l� Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU fg
@)

rJm�EI1!I "" f,I:::! "" � m1§f-Llãi'�' ßPHH'lilO H'�PIHß'lÓRln @j :l� AGENCIAS n�STALl\DAS �M: Brusq�e, C?rupá, Gaspar, In�ai�l, I�irama, ltoupava, �H� .êl "<IW.illW.fi\.i:'S\) .fi\.i:'S\) lV.@L'öW' �.::,>/I'IA§ �O. L II LU U � H� Jaragua do Sul, PreSidente Getulio, RIO do Testo, RodeIO e RIO do Sul

���

(@�. .

Encontram a,liVio i,mediato com (.., uso do

�. III ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS �.�:.:
I n C O In P a-a v e 1 � Depositos com juros- ti disposJção-(s'em limite) retirada livre 2% f

•
,

'

,

'

.

Jii.

I ,,���J A dispOSição conta espeCial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 m(®
P -, I d H

-

P I
� �.. � com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20,000,00 • . .. 5%)

(@ �I Dfil ß ngloo ß 01.001'0@j, (:1�:J Dep. inic:al Cr$50.000,00 c/retiradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 4% ':,�,1:'(® I: L I: a:: JI: � � � Depositos com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. D. retiradps .,

@50.PEI,TORALMA\1[§ CONH.E�IDO NO BRA\§IL@jf1.,1.1m/avisopréviode50dias4·/.;60dias5·/,; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/. g:.::
@) _

, @' f..l Dep. a prazo fixo-Dor 6 meses 51/2'/.; Dor 12 mes�s 6'/. �..
�t.=\\�ftii\IM:t.=\\�:""IM:tR\�:tn\�!rn\�:tR\tn\:t.=\\�:t.=\\IM:rn\�:t.=\\�:tR\&=;\� ::�

Deverá ser dado o aviso previa de 2 meses para retirada. �::
;(\E!I������������\9Ir H Dep. POPUlareS-(Jimite até Cr$ to.OOO,OO). Dep. iniéiaI Cr$ 20,00, com reti- l:.::.:

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

.. ..

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

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/.
..

Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ::l
.. retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. .,�

::1'
Fa.z todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos, ::l:: passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

::

1� MANT.EM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ 11�::
.

Serviço atencioso e rápido g
.. ..

!!;!F.. (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I ... (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I CI (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�!!i;!!
!iifi;���··.··.··A··_··_··_·�··_··_'·.·�:;"'··�.:.:v:.:.·'!.J.··-::V=!liliE

JPJreftRtlUlra JMIlUlIDlRCR]DaR dIe
JJar2lglUlá dto §lUlli

Reqllerimentos Despachados

Ass. 'Atlética Baependi
ASSEMBLÊIA GERAL EXTRAORDINÀRIA

-

'Convocaçã�
De ordem do Presidente e, atendendo ao dis

posto no artigo 24°. do Capitulo V, dos Estatutos
desta Assoe iação, venho; por íntérrnédlo deste, con
vocar os associados pare a Assemblêa Geral Extra
ordinaria, a reallsar-se a 26 do corrente, as 20 ho
ras em sua séde' social, para tratar de assuntos de
inreresse do clube.

A. J. ZIMMERMANN·
Secretário'

\ I

[a abriu a

[íllil Bu�rg�r
em Iaragué.
Chapeus, Fazendas, Roupas Fel
'tas, Armarinhos, e Miudezas
em geral.

.

Variado Sortirnentol
Preços convidativos! \

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

Façam urna visita!

BAZAR CARIOCA
Arthur Klug

Rua Marechal Deodoro - N. 501

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPfNHAS, ETC.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É "A

LOMBRIGUEIRA MINANCOPA
Vermitugo 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 tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias

Compre hoje m,esmo uma LOMBRIGUEIRA
MlNANCORA para o seu tilhinho.

E um produto des Laboratorios Minancora

jOINVILLE
(

SEBO
COMPRAMOS SEBO DE la. QUA-

- '

LIDADE ao preço de Cr$ 6,50 (seis
cruzeiros 'e cincoenta centavos) O

Quilo Liquido POSTO JOINVILLE.

Ofertas - Pedimos Dirigir
:

á '

Cia. Welzel Industrial Joinville.

Oarroca
,

Compra-se Carro de 4 rodas para um ani
mal - exige-se Bem Leve - e Vende uma

Aranha.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico" Galvanocanterio

Raios Ultra Vtotetes:e Infra Vermelhos
-RAIOS x-

•

E

•

J'
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. Aguardeml para o proxímo dia25,
(au I NTA-FEI RA), a abertura da'

."

.

"A MODELAR" casa dos BONS PRECOS' com os afamados' tecidos das

Casas, ·PERnAmBu'aAnA5
-

em .JARACUÁ DO SUL

á _RUA OORONÉL EMILIO JOURDAN, N. 87, - (entre o Banco Inco e o ex- Hotel Brasil)
=======11111111==='=====

COm a oferta de íncuqurctcdo d'uma gr�nde LIQUIDACÃO de

RETALHOS e de um. variado sortimento em todos os tipos de

tecidos das FABRICAS CASAS PERNAMBUCANAS à preços
•

I I

excepcionais durante ,-3D dias!

A PRO VE ITEM! Façam l. uma visita sem compromisso.

Tecidos das CASAS PERNAMBUCANAS
\

fino. f. de Guilherme vOlk-I
tido de Representação Po-,

mann, Rosvíta, f. de Ed- pular realizará hoje, as 10

win Grosskíegs, Lídia, f. horas, na praça fronteira

de Frederico Vasel. e estação ferroviaria, um

_ No mesmo c�rtorio, comicio de propaganda,

foram ainda inscritos os
falando �ntre outros o

seguintes obltos: Epamí- rev. Ponciano dos Santos.

nondos Catarina, com ses- Casamentos. Realisaram-se
senta e cinco anos de ida- honrem na sala das au

de, era casado com Ma- diencia; os casamentos

ria Zesuíno Catarlna, resi- dos srs, Urbano Campre
dente em Ribeirão Molha; gher com a srta. Clara
Paulina Coli Giffhorn, Bisoni, filha .do sr. Ange
com cíncoenra e seis anos lo Bisoni e dona Ema Bi
de idade, era casada com soni e do snr. José Ave
Leopoldo Giffhorn; Mario lino'Neto com li srra Cle
Foerster, com 5 anos de rnentína Zapella, filha de
idade, filho de Gustavo Pedro e Maria Zapela.
Foerster, residente em São .

_

Francisco. Livros Infantís, lindo sortimento.
Recebeu:

TlP. AVENIDA

Estampados em côres "Indanthren", que não desbotam.

_._ Notas Locais _._
- .

:bDIO cismicD. Dia 18, pe- lenas de pessoas OUVi�m r
..

Fi1;-d-T�iefia·;t
..

·r··po·_·�tq��';lilas 4 horas da manhã, a os rumores do abalo e H n

C O NV ITE cidade ficou alarmada sentiram o exrrernecer da �� H
-

-
- -- com um violento tremor terra. �i Armado com todo o conforto na R. D. Pedro II· ii

O D·
" M

..

1 d P P
de terra. ii --

ii

"

lretO.rI_Q. - urucipa _.
O

- .c.�. tem O. Dois- primelroe trezro- Regis'" Civil No cartorio ·H - Hoje Oe Todas as Noites - ii
rnaxnno prazer em convidar o povo de Ja- res seguidos, e um tercei- dORegisto Civil, foram 1; g

raguá do Sul para assistir ao, Oomicio que ro, segundos depois e incrítos os seguintes nas-!! O Filadelfia Parque é a alegria das !l
Iar à realizar hoje, ás dez (10) horas da mà mais prolonga�o. cimentos:. Irin.eu, f. de �� Famílias desta cidade, com seue apa- li
nhã, defronte a Estação Ferroviária local.] As portas e Janelas e�- Lauro Meier, VI:en!e Ade.-I ii relhos : BALANÇAS V.ENEZIANAS, ii

O
-' . trernecerarn e foram OUVI- mar, f. de Maxinleí Lenzi, ii ::

aso o mau tempo nao permitir a reu dos os estrondos. Edeltrudes. f. de Arthur :: . AUTO PISTA INFANTIL, RODA GI- "

nião será no SALAO BURR, no mesmo ho Embora a hora eínda Bisoni, Walirudes, f. de GANTE E' DANGLER.

rario. apanhasse dormindo aAlbrecht Persch, Marce- .H v

• Farão uso da palavra os seguintes ora- maioria da população, cen· lia,/- de Vitor Maas,-De!-
.
Aos Domingos e Feriados'

dores:
'

.

PADRE PON'OIANO DOS SANTOS, Ia-
GRANDl; MATINE

..

môso tribuno patrício-e eonhecidissimo em ���� ����
Dedicada ao mundo infantil

quasi todo o Pai?:; fil5�5§!1��� IL. Todos ao - Filadelfia Porque .-::11
DR. MÀRIO MONTANHA, . Cap, d a -,:�:::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1€

EE.B., o qual, quando ainda de muletas,
foi condecorado pelo Ohefe da Nação;

PROFESSOR ZAGONÉL PASSOS, um

dos valores do prafessorado Paranaense;
DR. OSWALDO ZANELLO, culto advo

gado da Capital da República.
Apresentará os oradores ao pôvo o

Dr. Luiz de Souza.

Partido de Representação
.

Popular '(P.R.P.)_

TODOS AO OOMIOIO DO P.R,P.

Jaraguá do Sul, 21 de Julho de 1946.1
Leopoldo A_ Gerent -- Presidente.
Dr. Luiz de Souza .- Secretário.
Antonio Zimmermann -- Tesoureiro.

-X-x-X-

OUÇA todas as quartas feiras e sába

dos, ás 21 horas, a Radio Farroupilha de
Pôrto Alegre. Comicio do P�R.P. O Par-

............................._ I.I �

ij sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CKAo WETZEt KNIDl[J§TiKAl = jJijnmrvnlilie

•••11•••8 I.'IIIDII"!
"

............................................................. 1 .

'tl-y,�O VIRC/:>
.J �DA e:»:(,i1'
O�WfTZH INDUSTRiAl
JO/NV/LLE

.,

� sj).ßÃ2 Y'RetI..,
� '.

,

ESPECIALIDADE

..

•
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