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ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL 5a. Feira, 8 de Agosto de 1946iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiSiiiitaiiii'iiiiiiOiiiiaiiiitaiiiiriiiiiiiin_aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 'e Fomeni� t�im�f��n���,

Ie do Itajaí, do Mlnlsterlo

A Fiscalisacão . dos Produ- �l r:o:�gti � ::��!i��r���T�t;o:;��
, O trabalhista e de quem de sua passagem foi as-

I cl M dí maís der, sendo que, sem slnalada por grande ope-

OS . a an loca.' mOuGI'nettoul.iO, o preço' caiu rosidade e esslsrencla aos

criadores, sua volta traz,

-xxxx- novas esperanças da rne

O snr. Roberto Mar- Ihoria, de um departamen
quardt, presidente do P. to que foi completamente,
S. D. local manifestou a extinto nesta zona.

Emquanto o governo clusívamente o milho. Ia nova lei. diversos amigos o desejo O engenheiro agrono-
Federal vem fechando os populações do interior. Medite bem o governo Míre-se, especialmente, de deixar aquele cargo mo patricia é também au-

Institutos que tanto entra- Os impostos, os livros, 'antes de executar o novo nos atos do governo Fe- para dedicar-se a cria- tor de diversas publica
ve vinham dando a pro- registos que sobre eles re- regulamento, inoportuno deral que acabou com os lião de zebus em sua Ia- ções tecnicas que foram

duçäo e ao comercio, vai caiam, os mataram. A pro- nesta epoca de falta de Institutos do Café, S�I, zenda, acha ele que a- publicadas pelo Serviço.
o Estado substítuindo-os dução não compensava cereais e, na qual, tudo Pinho e outros para nao queles sãs bem mais do- de Documentação do Mi

por regulamentos copia- pagar um guarda-livros e, deve convergir pera uma entravar a produção I mesticaveis do que o os nlsrerio da Agricultura em

dos daqueles. os colonos liquidaram as maior produção para o Deixe, q�e o nosso ca- eleitore� . i�dependentes, 1944 e 1945, entre os

Veio o do fumo. e ago- engenhocas e. passaram a abastecimento e baratea- boclo contínue a comer o do mumcipio.
.

quais destacamos "Con-

fa o que regula a ínspe- vender a cana aos fabri- mento da vida interna do o seu biiú de farinha se- O Brederodes, dizia tribuição ao estudo das.

ção, classificação e flsca- cantes de aguardente. pro- país. ca, jà que não ha ob ele hontem numa roda no ramas forrageiras do Es-

lisação dos produtos da duto mels compensador O regulamento, tal co- não pode comprar trigo Rodoviario, que os possí- rado do Ceará" e "Colo-

mandioca, isto é, a Iari- nos preços. mo o está, será a morte no cambio negro. veis candidatos áquele nlsação e inrrodução de

nha, féculas, tapioca, ras- Vai dar-se o, mesmo dos pequenos produtores, O bijú é para o cabo- posto eram os que e�ta� animais dornestlcos no·

pa e farinha de raspa. com a farinha de man- pois eles que fabricam 20 cio do sul o que a rape- vam em fila, no sabado Estado do Ceará", essun-
Ja temos nas graudes dioca. a 50 sacos de farinha por dura é para o nortista, ultimo, no camarote da tos que ali esplana com

cidades as faltas e filas As "atefonas", isentas ano, não podem satisfa- eles não podem viver Prefeitura, no circo grandes conhecimentos

do pão, da carne, do açu- no regulamento, certarnen- zer as exigencias daque- sem esses produtos. Queirolo. . tecnicos

car, etc., teremos muito te são as que moem ex-
I J. JUSTO Ao Dr.' Aguinaldo José

embrew a do produ�I----�-----�--'---------�----------
deSou�e�auma.�

que sustenta os mals po-

PI'
mos continua na U. D. N nos saudou o homenagoa- milia os votos de boas

bres - a farinha de man-

•
,'O I-tl-ca pois apenas divergiu da do o snr. Dr. Arão Ra-

vindas do "Correio do,

,dioca. eleicão do snr. Adolfo bbe.lloh' que pr�duziu .

uma
Povo".

Dizemos isso, porque o Konder para a presíden-
ri ante oraçao, termman-

gl t cía da Comissão Execu- do por oferecer-lhe um
re u aalen o agora expe- Esta semana a coalí- rico album com as foto-
dido, - que tem a sua par- na Constituinte o manda- tiva.
te boa, não o negamos,

são tomou novo impulso. to de 5 anos para o Pre- Foram desmentidos os grafias e autografos ,dos

no que se refere a flsca- Foi nomeado um CeI. sidente da Republica, R entendimentos para um
alunos.

lisação dos produtos ex -

da Feb. para interventor d 4 d t
Profundamente ernocio-

d no Amazonas e o Gene- para os sena ores e acor o en re os snrs.
nado Frei Esranlslau, que

porta 0'5 para o estrangei- ral Dernerval Peixoto para os deputados.

I
Nereu Ramos e Adolfo

conta hoje 75 anos de
ro, - traz um grande en- -xxxx- Konder e entre aquele

i trave aos pequenos febri para Pernambuco. Está O snr. Aristiliano Ra- e o snr. Aristiliano Ra- idade, agradeceu a lern-

cantes, os propries lavra- assentada. a nomeação brançe dos seus ex-elu-

dore-s que,' nossuitlo'res 'de
do General Edgar Ama- -_

"
� nos, relembrando episo-

pequenos ;ngenhos, não ral para 'o E�tado do Rio HO,OMENAG'EM' dios da sua vida de rnes-

escapam as êxigencles da � o snr. Joao. �eraldo!,
.

, tre e que, dizia-o com sa-

lei e, deixarão de produ- mterventor mineiro f?I tisfação, nunca dera a um

zir a farinha de que tanto I cha:nado
hontem ao RIO a Frei· Estaníslau aluno um castigo, procu-

precisamos, para
'

vende- e nao voltará ao cargo. rando sempre emenda-los

rem as raizes as graudes -;xxxx-
----- com o exemplo e 08 con-

fabricas de féculas. Os pauhstas apresen- Em Blumeneu tiveram daquele emerito educador. selhos.

( Ja temos disso um exern-
taram o nome do Inter- lugar as festas em home- 'As 9 horas foi celebra- Terminada a oração de

.

pio. Desapareceram, devi- ventor �acedo .Soar�s nagern a Frei Estanislau da misse solene na ma- agradecimento, cada alu

do as exigencias do Ins- para a vI.ce-presIdenCla ôcheerre, O. F. M., leva- triz. com sermão congra- no levou .ao velho educa-

tituto do Alcool e Açu- da Repubhca. das a efeito no die 3 do tulatorio do rev. vigarió dor o seu abraço.
car, 50% dos pequenos

-xxxx - corrente, pelos seus ex- da paroquia. De Jaraguá estiveram

fabricantes de açucer que
O P. S. D.

'

e a U. D. N. alunos, pelo 50o, aniver- A tarde teve lugar uma presentes os srs. José Em·

hoje tanta falta faz nas
acordaram em defender sario de vida sacerdotal competição esportiva e a mendoerfer e os ex-alu-

noite ö banquete num dos nos Rodolfo Emmendoer

salões do teatro Carlos fe�, Waldemar, Otokar e

Gomps. Bernardo Grubba e o snr.

Em nome dos ex-alu- Artur Müller.

MORTE DO-PEQUENO PRODUTOR

Notas e Noticias

quanto a disponibilidade
em caixa e outros estabe
lecimentos é de . . . ...

73.828.360,20 cruzeiros. O,
total de ativo é de
1.000.451.830,60.

, Os deposites de díver
sas origens montam em;

253.4á8.49Q,9Q. _

O Banco possue 34 Ii
lials, sendo 15 instaladas ..

em predios propríos, ten
do já imoveis adquiridos ..

em rnais 6 municipios pa
ra construções, mónrando
esses imoveis com os res

perívos moveis em Cr$
2.848.614,90. <\s "reservas"
montam num total de ..
e-s 7.800.000,00.
Em resumo, o Banco

Inc,O, em franco progres
so é um dos grandes fac
tores economicos do Es
tado de Santa Catarina"
éI quem a industria e co·

mercio devem inestima-
veis serviços ..

A recepção ao General da Vitoria
não podia ser mais brilhante e me-

recida. ,

O GenE'ral Eisenhower,. visitou os

Ministerios das Forças Armadas, a

Associação Brasileira da Imprensa e

todos os estabelecimentos Militares.
Hontem o snr, Presidente da Re

publica e exma senhora Carmela
Dutra, ofereceram um jantar ao gran

. de cabo de guerra e sua esposa, no
qual tomaram parte as altas autori
dades e corpo diplomatico.

-x--

A Comissão Constitucional entre
gou ao Presidente Mello Viana o

ante-projeto da Constituição para ser

discutido em plenario.
Foram restabelecidas as bandei

ras estaduais e proposta a aprova
ção dos atos governamentais de 1937
para cá. -x-

A Argentina, diz o deputado Rui
de Almeida, violou o acordo com o

Brasil para fornecimento de trigo,
que passou a vender para outras
praças.

--x-

Em São Bernardo grande centro
industrial perto de São Paulo, os 0-·

perarios grevaram por falta de vi
veres. Houve algumas depredações
de casas comerciai�, mas a policia
conseguio dominar a situação.
Foi preso um proprietario de um

armazem que o tinha atopet!:J,do de

cereaes, banha e azeite, para ven·

de� no cambio negro. ,

E sempre a ,mesma cousa. Merca-

o

.

BAnaO "Inao"dorias existe em toda parte, mas só
no cambio.
,É de lastimar que auto.ridades, Co

missões de Preços e todos os, res

ponsaveis por essa critica situação
não vejam isso.

Se ·quizermos trigo a 250 cruzei
ros o saco, ele não faltará. O comer

cio honesto é que não pode compra·
lo a esse preço. ,

Requisitem as C01:qissões o cereal
e o entreguem ao comercio! pois es

te não pode denuncíar os colegas
que E'xigem pagamento por fora.

-x-

Os marujos italianos fizeram ver

aos seus superiores que preferem
mandar para o 'fundo do mar os

seus navios, a entrega-los a outros

paizes.

cooperação compativeis,
com as finalidades té
cnicas e culturais da en

tidade' no sentido de re-,

vitalização das 'células
municipais.
A Assembléia, no seu.

pronunciamento, rende
efusiva homenagem ao·

Dr. Rafael Xavier pela.
realização, com funda
mento nos dados estatís
ticos fornecidos pelo sis
tema do Instituto, de am

plo e penetrante ,estudo
dos problemas do pais.
na, confe�ncia sob o ti
tulo "A Organização Na
cional e o Municipio'·.
incorporada aos anais do
I. B. G. E., e cuja reper
cussão, em todo o pais,
constituiu incisiva prova
de eficiência dos ele
mentos numéricos pro
piciados pelo Instituto

para o seguro conheci
mento das realidades na

cionais. ( I. B. G. E.

--o

Por remessa da respeti- tendo a superintende-lo.
va diretoria, receberrios o desde sua fundação, o sr.

Relatorio do Banco Indus- Genesio Miranda Lins.
tria e Comercio de Santa· O !Jalanço de 31 de De

Catarina, referente ao ano sembro de 1945 é bem
de 1945, quando compie- umfl demonstração da sua

tou 10 anos de existencia. estabilidade e crescente

Foi fundado por inicia- progresso.
tiva dos snrs. OHo Re- O ativo imobilisado é
naux e Ireneu Bornhausen, de Cr$ 2.848.614,90, em-

APOIO AO MOVI
MENTO MUNICI

PALISTA.
-x-

As autarquias parece que desta
vez vão mesmo. Entre as previstas
para extinção está ri Instituto do a

çucar, do Pinho, Mate e Cacau.
-x-

O Presi4ent� Dutra baixou de
creto mandando vender as Empre
sas Incorporadas ao Patrimonio Na-
cional.

.

-x-

À Assembléia Geral
do Conselho Nacional de
Estatistida foi apresenta
do um projeto de reso

lução assegurando o a

poio dêsse Conselho ao

movimento municipalis�
ta, corrente com o pa
triótico interêsse sempre
dispensado pelo mesmo

ao reerguimento. e ao

progresso da vida muni

cipal em todo os seus

aspectos.
De acordo com o pro-

jeto,' a Assembléia ma

nifesta o regozijo do C.
N. E. por motivo da fun
dadão da Associação Bra
sileira de

'

Municipios,
com os melhores votos

pela realização dos altofS
objetivos que a animam,
e recomenda à presídên
cia do I. B. G. E. e a to
dos os orgãos deliberati
vos e executivos do sis
tema estatístico nacional
que dispensem àquela
associação o apoio e a·

ßlbuns paro foto�rHfiHsFoi baixado novo decreto-lei

para habilitação dos motoristas. Os
estrangeiros ficam obrigados a pro
var que não foram processados por
crime de Segurança do Estado e

ordem social.

seltcionado sortimento
Recebeu: Tip. AVENIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\IL I Expedienre : - Não houve.

,pl, ,'"
.

jß. '

Fureból: - Solicita-se o comparecimento dos.

'. amadores do Clube, para um rigoroso treino dia 1 t
,

I
do corrente as 8 horas.

I Qa-n n'n mOlhnrOQ C" Ginástica: - Avisa-se aos atléras desta seção
fi. O U uI) lJ IIU!JO lJ I que, a partir desta semana, as aulas de. ginástica se-

W rão levadas a efeito duas vezes por semana, sendo

'I maiö �arat� ö I :0 ted:sc�s�ue��s feiras, nos mesmos horários co-

_dt. FROO-Uo'-TO- 0/1, I.',
Mensalidade: - Leva-se ao conhecimento de to-

IP dos os sacias deste clube que, pela Assembleia Ge-
ral Extraordinária realizada -día 2 do corrente, foi de
llhzrade por maioria de votos o aumento da mensa

lidade, passando a Cr$ 20,00, que entrará em vigor

I
IT1líldnstn tJl � p" rr <I] ] ,("<1] �os ti ' no mez de setembro p, vindouro.

• llnll\ill lLn @ \ill� \l..J@11'\r@\ill\IJI 111 Agradecimento: - Agradecer ao sr. Dr: Francis-

I
Ir tn\§ r> 1k1 ITrnäos � � m cisco Cardoso Junior, que acaba de transferír .

sua
\lJJ\IJI �Jll1CAlllxllA POS<mTAL. 11

U)o �o
__
.'. resídencia vara a localidade de Iaguaraíva Est. Pa-
di ranä, os relevantes serviços prestados ao clube, du-

I JARAGUÁ DO SUL '11 rante sua perrnanencla na direção da seção de renís,
SANTA CATARINA � cargo no qual se houve com raro espirito de oerse-

verança. Ao Dr, Francisco Cardoso Junior, acornpa-
. nharn- os melhores votos de felicidades dos esporrls-�t#t:à'®�-��. tas da Associação Atlética Baependi.

leragué do Sul, 6 de agosto de 1946.

G. A. Marquardr A, Jo Zimmermann
Presidente ôecrerarto

Dia, 12-7'-46.
1007 - Germano Demarchl, bras, requer transf.

imp. terreno vendo a Vitorio Dernarchl, c. requer,
1008- Oswaldo Thiem, bras. requer transf. imp.

terreno vend. a Dorthéa Indelmeyr Reuss, idem,
1010,-- Emilio Kanis, bras, requer rransf. imp.

terreno adquirido de Berta Kanis, idem.
\1014 - Leoni Harschbach. bras. requer transf.

imp. relatívo a uma biciclefa vendo a Elfrida Roeder,
idem.

1015 - Ric::ardo Franz, bras. requer baixa imp.
de um carro de lavoura vendo a José Weiler, idem:

.

1016- Hermogenes Moreira, bras. requer baixa
imp. de um' carro vendo a José Junkers, idem.

'

1017 - Alfredo Büttgen, bras. requer transf. irnp,
de um carro de lavoura vendo a André Weinfurter, id.

1018- Theodoro Hlnsching, bras. requer transf,
imp. terreno comprado da Ernpr. Auto Viação Cata-
rinense S. A., idem.

'

Dia, 15-7·46.
954-Leopoldo Bernardo Eickhoff, bras., requer

lic. constr. uma casa de eívenaríe de tijolo, de acordo
com as plantas, c. requer.

956- Ricardo F. Gumz; bras. requer lic. cons
truir uma casa, idem,

957 - Romeu Bastos, bras, requer lic. fazer
uma reforma no rancho idem · ..·_.._ .._..-'1- .._ .._.._.._ .._.._ .._..-· .. ·

,

959,-Delaudina M. 'Soare�, bra�. requer lic. �ons_lllrl;;=II=II=II=I._;;-;;;=II=m;;-;;II.,.,;;;;II=II=;;;I;;;;;;;II=1�Itruír mausale? �a sepultura de Martinho S.oares, Ide�. üi

F b (Sezões, Malárias, III' 999- ,SilVIO Plezera, bras. requ�r lic, .�onstrUlr I !II ,., r"5 '

Impaludismo iii�m mausoléo na �ep�ltura ?� Carolina, Ruck�aldt, III .., .." Maleitas Tremedeira 1"'1' ,

inhumada no cemíterto municipal desta Cidade, Idem. ,� ,,' ----------'-------------

.

100.3� Mareelle Del!1arc,hi, bras. requer !ic cons'I"1 - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - iii'rruír uma casa de madeire, Idem.!!! ß.
1009 - Eduardo Kellermann. bras. requer llc, iii: "Capsulas Anttsezcnlcae 1"',·mandar cercar com tijolos a sepultura de Ralf Kel- II. :::

lerrnann, idem... I� M ' III1011- Henrique Jacobi, bras. requer líc. cons- ::: inancora' :::

truir um rancho, idem. III III1012- Frederico BarteI, bras. requer lic. pare o:: Em Todas as Boas Farmacias iii:constr. um �ausoléo na sepultura de Amanda Em- III . II.
" mendoerfer, Idem

':11"1" É um produto dos Laboratorios MINANCORA iii'101.3- Walfrido de Goes, bras., requer lic, cons- ,n.
truir rnausoléo ne sepultura de Helena Dunke de Go, 1:"'1: ,- .loinville - Sta. Catarina- 1.'.'1.es, c, requer,

!�;!!!!E!:=;!-:;!=;�!i!!;::::;::;!=i!!!!I!I!!=!;=!!=!iE!!l!:i=;
Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaraguä do Sul, ôõiõiiõiõiiiiiõiõiiiiiõ_'iõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiiõõiãi""':'iõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiiiiió
em 32 de Julho de 1946 <

E
·

"S h 1 "José Pereira Lima - Secretario
,
_.armaCla .

,
,C .

U Z.,
•. oe , ,"j

Prereítnra ,lM[lUlltnnCnlDa� dle
JJarasuä dto § lUl"R

Reql.Jerimentos DespachadosI

Compramos qualquer
-� quantidade.
-x-

Oferecemos

Orlrno tratamento V. S: encontrará no Rua ,Má!. Floriano Peixóto, 60 - Telefone, 46,

Hbtel -Jaraguá
-RAReRE§TAIDRA�TE-

IRefeições á qualquer hore
Banhos quentes, e frios - chuveiro,

Rua Màl. Deodo�o da Fonseca, 587.
JARAGUÀ DO SUL � Sta.' Catarina

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

viço criterioso ·e Pre-
,

ços Módicos.

Recentemente ins
talada com produ'
tos medicin ais, per'
fumarias, etc..n acio
nais e extrangeiras.

ENTREGA À DOMlOILIO
,

-

Ass. Atlética Baependí
Böletim Semanal nr. 12/46

Resoluções Tomadas pelo Conselho
'Diretor em Seção de 5 do corrente.

SEBO
COMPRAMOS SEBO DÊ 1a. QUA
LIDADE ao preço de Cr$ 6,50 (seis
cruzelros e cincoenta cenravos) O,
Quilo Liquido POSTO JOINVILLE.

"-

Ofertas - Pedim?s Diri_gir �

Cia. Wetzel Industrial -' Joinville.

Festa Escolar
Em Itapecusínha- (SALÃO JOÃO PESSÚA)

I

l,

�L CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA' DO H
II DR. SADALLA AMIN!l
::. ::

1l CONJUNTO DE APAimLH05 MODERNOS, UNICO NOS II
ii ESTADOS :D'E SANTA CATARINA E PA.RANJ\. i!
ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTE,L WEIS li
li HORARIO : 10-12 e 4·6 da tarde -'-- Hora marcada: 2-4 ii

II '- .Joinville - II
-

8i1 'Realisar'se-á dom'ingo dia 18 de Agosto em

P rec I-sa,.se beneficio da Sociedade Escolar Itapocusinho para a

construção de um novo predio Escolar.
, Haverá churascada, bebidas etc. einumeras

,

'

OFlCIAIS . SA�?ATEIROS na IdivertÀm���f:·GRANDlOSO BAILE,

-

','

SAPATA;RIA ORUZEIRO LTDA,
2xi

.

A �ö�1.;�ÄOo publico em geral.

Rua do Principe - 237 _. Ox. Posta], 192.
JOINVILLE -

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS';i1i;i���::::��:::::::::��::::::::�mi�iiI· Banco Popular. e Agrícola !ii
�l Do Vale do Itajaí' Matriz: BLUM'ENAU �11) AGENCIAS INSTAL<\DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Ißdaial, Ibirama, Itoupava,

I::l:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

':::;i::,:;,l�''"

Y' ABONA JUROS As' SEGUINT�S TAXAS

Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retiràda livre 2010
"

Á disposição conta especial-(s/Úmite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 �,:l;:,:lcom retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . ,. 5% f �
" Dep. inic!al êr$50,OOO,00 c/retiradas sem, s/aViso Cr$ 20.000,00 4%
g Depositos com aviso-Ret.· diaria até Cr$' 1.000,00 3'/, p, retiradas

BJ
m/aviso pré,vio de .30 dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/.

H Dep. a prazo fiXO-Por 6 meses· 51/2"/ .; 'Por 12 mes�s 6'/. , ::
:: Deverá se!"'dado o aviso previa de 2 meses para retirada.
g -Dep, populareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep, inicial Cr$ 20,00, 'com reti- (
:: radas semanais sem aviso até Cr$ 1.000,00 5'/, (

gj
Dep. Iimitados�(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep, inicial Cr$ 2'0.000,00 com

11 retiradas de 2,000,00 cruzeiros semanais sem laviso . � , , 5 1/2"j.
g Dep, Especiais-(Iimite até· cr$ 100.000;00), Dep, inicial cr$ 50.000,00 I com
:: retiradas s.em aviso até 2.000,00 clluzeiros semanais, . , . 'I' 6'/. "
" '

"l'
az todas as operaçqes bancarias, corno seJarn: ,cobranças, descontos,"

passes. deposltos ern contas correntes, deposltos �e valores, etc, etc,
"

':,�"::� MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO,
PAIZ �::1::'l' Milfio nOUO,' �om====== e rviço atencioso e rápido====== l

I!!;III ••••••••••••••••••••••• ·

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ....
'
••
•
••
•
••-.::!i!!!! Engenh'o RAU Lda��;;�i: '.' ' .. '.'��: ' .. '.0 ' .. '.;,;,:;.' ',' '.:;.' '.' ' .. ',::,:.' ',' ',' '.' ' .. '.;,;,:;.' '.:.;.:;.:;." .., .., ,-=-:-:.:.:;.:;.:.:.:' ',' ','��':':':';':;'::'�iiii�; •

FRACOS E AN�MIC08I
T_I

VINHO CRKOSOTADO
"SILVEIRA"

.... - ......
Toi...

_':'i� R�,fri.d..

""'�m'l a
'

1��1 ronguit••

I:;,:f+ Eacrofu'o••
�:,�_.... !

��J Co"v,II••c.�.
VINHO CREOsoTADO
''f U..., tiHIR.A.OOR DE SAyDC.
,----

Arroz em casca

BAZAR CARIOCA
Arthur Klug

,

- Rua Marechal Deodoro - N . .301

'Calçados - Chapeus - Roupas Feitas etc. artigos
.

para presenres - Tudo a, preços populares
,

.

.....:.-----Visitem sem compromisso --:----..,..

Modista Ada Lenzi
PARA SENHORAS E SENEIORITAS

costu'ra-se manteaux, taileur, vestidos de
qualquer espeeie', com a maxima

perfeição,.
'50/0 - Casa Vitor B Emmenooerfer

�--------�--------------�

Dr. Arquimedes Dantas I·
,aI>V8«iA!I)G

I
('

•

Ruá Marechal Deodoro da Fonseca; .)45

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«OORREIO DO POVO» - 5a. Feira. DIA 8-8-46. -

•

PAG. 3

Seguros em ge
ral d·a

ESPORTES
Acaraí X Atlético'

)

t UMA DomtÇA .IIIAVI..IMA
MUITO I'KlilleOM PAIilA A "A
MlUA IE "AlIlA A IIIACA. COMO
UM .0104 AUXIUAIII NO TRATA
MII04TO DbsE CI IIIANDC l'\.AeELO

U •• o

I1IBI;1111:(,Iffl] � 1[1
A sI"IU. .. A"ftESENTA ao.

INÚMEIIIAS P'OIIIMA•• TAl. COMO,

IllKUMATIS...

nCft6FIJL.U
ESPINHAS

I'fSTU!..MI

6Lc.III_
IECZEMd

.,.IIIIDAS
.

DAIIITIII'"

MANCHA.

"ELiXIR DE NOGUEntA "II.CONHECIDO HÁ.,,'.' ANns '2

v....DE__ EM TODA ,.."vnt-.

o

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXtSTIU.IGURL

I

S. D. Pedro. II -

X
S. R. Madureira - s. FRANCISCO DO SUL

Domingo ultimo dia 4 Shrrieha e snr. Theobaldo se de classe de Waldir,
os rapazes do D. Pedro II Schneider. investe perigosamente
colheram mais uma bela Ao desenbarcarmos em centra o arco contrario

vitoria, e desta feita con- ô.Franctsco fomos alvo de driblando os 2 backs, mar
tre o. forte esquadrão da uma oprima recepção, por ca espetacularmente o 2°.
.s. R. Madureira, da visi- parte dos diretores do Ma- goal para o .D· Pedro II.
nha cidade de S. Francis- dureira. Tivemos a nossa Nesta altura nora-se que.

,

co do Sul. A embaixada disposição um onibus o os rapazes do Madureira
do D. Pedro II'. seguiu qual nos levou até á Sé- estavam moralmente aba
de manhã pelo Mixto sob de deste Clube, aonde Io- tidos. Aos minutos flnaés
a direção- dos srs. WiJly mos almoçar. novo ataque perigoso pe
Gessner, seu dinarnlco As quatro horas da rar- lo "rolo compressor" e

presidente, snr, Ellias .de, perante uma formida- desta vez .Tíão o "Bai le-
vel assisrencia entraram rino", numa jogada sen

em campo os dois qua- secional consegue pare
dros. Após as saudações suas cores o 5'. e ultimo
de praxe e escolha de carn- tento da tarde.
po inicia-se o jugo, sendo O jogo transcorreu den
que os rapazes do Madu- tro da maior cordialidade
reira fazem pressão so - esportiva reinando cama

bre o arco de Lauro, mas radagem, e sobretudo di
a defeza rechaça de me- ciplina entre os 22 ioga
lhor modo possível as en- dores em campo.
vestidas do adversario. O O Juiz foi bastante fa-
10. rernpo foi jogado de Ilho, prejudicando basten
igual para igual. Todos te a turma do D. Pedro II.
jogaram como rrielhor po- Notei \ falta de cornpeten
dlarn. Nésta 1 a. fase não cia sobre este, parq arbri
foi aberto o escore. Na tar uma partida de maio
fase complementar os ra- res proporções.
pazes, do D. Pedro II for- . Dentre os 11 jogadores
mam um perigoso ataque do D. Pedro II', não hou
pelo centro e Euclides o ve exepção de classe, to
nosso formidavel ponta dos jogaram bem. Luta
esquerda após um drib Ie rarn com denodo, fibra,
sensacional no bak ad - entusiasmo e- esplrito de
versario consegue em Iin- combatividade como sern

do estilo 'marcar o 19• ren- pre o fazem quando se

to da tarde. Minutos avós trata em assegurar o seu

os madureirenses reagem cartaz.

pela direita e o seu' pon- A noite foi oferecido
re frente a frente com nos- um animado baile à em

so arqueiro consegue em- baixada do D. Pedro II
parar o jogo. A partida á

.

na séde do Madureira, �
ésre altura terna-se ainda qual esteve muito anima

F. VOSGERAU mais interessante. Ambos do terminando pelas 4 ho-
lutam em busca da vlto- ras da manhã.

Tesoureiro ria, embora notando-se suo Um Corupaense
"'!',------------ perioridade de jogo por
..-

.

I
parre do conjunto Coru- UMA RETIFICAÇÄO

.

pense. Mais ou menos. No jogo de domingo

G· aos trinta minutos de Ia- dia 28, o 1'. goal do D.
, U I G .. 5 se complementar. Miguel- Pedro foi feito por Eucli

sinho nosso center for- des e não Tiãosinho, co

vard, ao recebe.... um pas- mo ali consta.

não foi vergonhosa.
.

I dro pera esse importante
O Acaraí tem um bom jogo, correram os seus

quadro que, na mão de diretores o risco de des
um recníco, poderá en.1 rnantela-lo contra o me

frentar as principais equi- lhor 'conjunto que já pí
pes de outros municipios. sou gra..mado jaraguaense.
Mas, infelizmente, o que

lhe falta é direção.
Sabe-se que domingo

proximo esse conjunto de
verà enfrentar o D. Pedro,
seu maior adverserio da
disputa do campeonato
municipal 'e da taça "Sal
vador Gullo",
Pois bem, em vez de

por em forma o seu qua-

Impensadamente, sern

calcular consequencias,
podiam ter selado a der
rote do proximo domingo,
deixando os seus melho
res elementos quasi em

condições de não joga
rem.

É falta de previdencia
e imperdoavel.

CORUPÁ

o ANJO PI.{OTETOR 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

temedios

Compre hoje mesmo nma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto :los Laboratorios Minancora

jOINVILLE

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
e.aa 81 S.'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ.
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia' - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azUIs.

O encontro de domin
go ultimo entre o "Atléri
co" de São Francisco do
Sul e o "Acaraí" desta
cidade, agradou bastante
ao público, que está vol
tando a prestigiar com
sua presença o esporte
local.
Na preliminar, os se

gundos quadros do Baé
pendi e Acaraí, vencendo
aquele por Õ a O.
O quadro do. Acaraí

no jogo principal entrou
em campo com a seguín

.

te formação: (
Arno, -Levíno,

Niquinho, Murara, Maba,
Gírola, Amandos, Ioãosi
nho, Justino, Leopoldo e

Eugenio ..
Juiz Tenente Leonídas, I municipal e disputa da ra-

cuja atuação não agradou Será no proximo do- ça "Salvador Gullo".
por amarrar muito o jogo. mingo, no gramado do O jogo está despertau-
Em si, a peleja empol- Acaraí o encontro desse do grande entusiasmo,

gou. O quadro visitante clube com o D. Pedro de constando que virà uma

éra consrituldo de velhos Corupá, atualmente colo- grande embaixada coru

elementos do futebol cata- cado em 1'. lugar, com 2 pause.
rinense, campeão que jd I pontos, no campeonato Torcedores, á postos!
foi do Estado e que joga-

�:�:���i��tª��:�:;;� rFil;d�ifi;==p;;q��""11
iOTinie:a�s�a�ue l�c�a� .1.1 Teatro' ..1.1um tanto desapontada
com a resistencia adver
seria, mas a defeza este
ve brilhante, destacando
se pela grande eficiencia
Murara, mais conhecido
por "Lagosta", pois tinha
uma mobilidade espanto
sa, pois com seus com

panheiros resistiam va- ..

Ientemenre a vigorosa li - ' ii
nha dos veteranos frlln- ii
císquenses. ::

O jogo terminou por Aos Dominaos e Feriados
2 a O, mas diga-se que,
diante dos elementos que GRANDE MATINÉ i:••i:se enfrentaram a derrote ii

"MEDICAÇÃO AUXILI- ii Tod�e�:a�aF�ia�:��ai;:�ue II
AR NO TRATAMENTO '-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!

DA SÍFILIS"

r@Y@)®Y@)®r@)®í@®r@)®1®®r@)@Y@)®r@)®1@)@!@)@Y@)�
� Tossef

.

Asma, Bronq�ite, Rouquidão, e Resfriados �
� TOBIAS AS mrOLESTIAS �O ßPßRflHO Rf8PIRßIÓRm �

I Encontram alivio ,imediato com ", uso do I
(@ I n e o Dl p a p a v e 1 @5 C/fi. IPIRfiNGfi

� Peitorill dI! nogico Pl!lotl!nll! � A r', 'I ln� o PEITORA.LMü§ CONHECIDO NO BRA.SII. � R lr�m�r�la ua.
@)

#.
• JARAGuA DO SUL

i{®®l®@i.®@i.®@i.®@i.®_@i.®@J.@@;.®®;®@;.®@).@�

D. Pedro X Acaral

Prefeitu ra M lJ..;
nlclpal de

Jaraguádo.Sul

IE�nrr21�
,

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

Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do
Sul e na Intendencia de
Corupá,. o Imposto sobre
EXPLORAÇÃO AGRI
COLA E INDUSTRIAL.
Não satisfazendo o pa

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

cobrança judicialmente.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Ieragué
do Sul, 1 de Agosto de
1946.

Armado com todo o conforto na R. D. Pedro II·

- Hoje, e Todas as Noites -

o Filadelfia Parque é a alegria' das
Famílias desta cidade, com seue apa'
relhos: BALANÇAS VENEZIANAS,
AUTO PISTA INFANTIL, RODA GI-

GANTE E DANGLER.

M::e:'=-==�
"[RUZ[IRO"

do Imposto so

bre a renda deElegancia, distinção e bom gosto V. S.

(encontrarã só nos afamados MOVEIS
ESTOFADOS CRUZEli<O.

,I Poltronas para radio - Divãs - Tape- Ites - Passódeiras, tudo V S. encontra-
rã á. Rua Marechal Deodoro da

!i\Fonseca, 519. - Fone 22
I

_,...........,............A......�............_,......______v______ I

imoveis
e respetivos cal

culas d� descon

tos sobre eRse no-

vo tributo.

�r- G. Rodolfo Fisct]er ..,
l §EGUJRO§ E:M: GERAL J
Dt...Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. 53

�
<> PROOESSOS

OOMPLETOS

para licenciàmen·
to de lavradores
convocados para
o Serviço Militar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(6)������ ra Julieta Pereira Oliveira.
� F

· A V' t H d' V' t � dignissima esposa do Dr.

T[))
'o

1} o} raacrsce · OIg e eWig OIg } Ary Pereira Oliveira, in-

lN.C§ll§ lLe1l1hCllêdl .

- e -- .' :�gco�u��c�.e Direito des-

-------------------- Ainda fazem anos ama-

por Quinta Ferino nhã o snr. Ernesto Czer-
participam o contrato de casamento de niewicz, adeantado índus-

Cl Presidente da Republica, ha tempos, teve seus filhos rríel e a senhora Dora
ocasião de declarar que seria o Presidente de to-

IRMGARD VOIGh-> e ILDEFONSO JAHN Neitzel, esposa do snr,
dos os brasileiros e, nessa condição, entre outras

r
lf

r
Paulo Neitzel.

coisas ruíns que não permitiria em sua gestão,
estava a de não consentir, de modo algum, qual-

.

I '\ llôei. No dia 10 fazem anos
. Jaraguá dD Sul rmgara e etonso Mafra

�
o snr. LUI'z Gomes, umquer perseguição aos que houvéssem votado com � '-

cédulas encimadas por legendas' que não aquela } apresentam-se nDivDs . dos diretores da Empre-
do Partido vencedor e ao qual pertencia. (tD (tD I za Transportes Frenzel

Pouco demorou e as circunstancias se en- @��������� S. A. e o .snr. Oscar Bor-
. carregaram de lhe facultar inúmeras oportunida- L

. 8,50; farinha de mandioca, nho!d, residente em .Co-
des de demonstrar com atos aquilo que, com tão OCa IS Crê 1,30; feijão, 1,80; rupa,

lindas, palavras, prometêra.
Q ? queijo, Crê 16,00, xerque Ainda domingo 4 do

, E que de diversos lugares do Paiz conside- � A UI. Em toda parte Cr$ 11,00; carne de por- corrente festejou seu na-
ravel soma de casos de autentica perseguição po- existe um. ta�elamento e

co, 7,00 e assim por talicio o snr. Modestino
litica fei comunicada ao Chefe da Nação que, to- U1pa Comlssão de P�eços, I deante. I

Iunkes, comerciante nesta
mando conhecimento, incontinenti, determinou somen.te em _Jaragua �o AniversariDs. Hoje fazem praça.atravez os canaes competentes as investigações Sul amda nao s� OUVIU

anos o snr. Curt Sievert, . .cabiveis e necessárias á apuração da proceden- fala� em taes medidas. digno gerente da filial des- NOIVadD. Com. a s�nhor�-cia das denúncias para, uma vez positivadas, Ia- Ainda agora temos so- re cidade do Banco Po- te Irmgara VOIgt, dileta fi
zer justiça e, naturalmente, em consequencia, mí- bre a �e�a o tabelarnenro pular e Agricola e o snr, Iha do s�. Francisco AI
nistrar aos perseguidores a punição merecida. de Indalal: açucer 4 cru- Pedro Pedroni mecanico berto VOIgt e sua senho-

Ainda bem que, finalmente, encontra-se na zeiros o quilo, arroz de Amanhã pa�sa a dat� ra Hedwig Voígt centre-

suprema direção do Pais um homem que parece 1 a Cr$, 2,60; banha, Cr$ neralícte da exma. senho- rou casamento o senhor
estar disposto a acabar com essa democracia de Ildefonso Iahn, residente
meia tijéla que sempre deu demais aos seus apa- em Mafra.
drinhados e tudo negou aos que não se "enmar
mitavam". , .

Essas considerações veem a propósito de
um dos mais escandalosos e repugnantes casos

de perseguição e que, como sempre, teve por ce

nário, a aparentemente pacata cidade de Jaraguà
do Sul.

Aqui, onde se. perségue e humilha o funcio
nário que não quer entrar no cordão, onde diver
sas pessôas perderam a vida, outras derramaram
seu sangue e muitas foram despojadas de seus

bens, deu-se um caso que cede ao inacreditavel
o que tem de repelente:

Impotentes para dobrar a cerviz de um ho
mem que teve a coragem de ser "do contra" fo
ram covardemente atingir o alvo na pessôa da
espôsa· do mesmo (Que bravura! ! !

Assim, sendo ela funcionaria pública, finca
ram-lhe, no espaço de temoo de mais ou menos

um ano, QUATRO REMOÇOES. .

Alem disso, como' que insaciados com êsse
Ato de valentia inaudita contra uma inofensiva
mulher, cujo unico crime era ser casada com um

oposicionista, pretenderam lançar a fome dentro
do lar da sua vitima, por mezes seguidos não
mais lhe foram pagos os vencimentos a que tinha
e tem direito!

A atingida, no seu apelo ao Presidente de
todos os brasileiros, indicou. com precisão todos

I

os elementos necessarios ao desmascaramento
------------.--------

q •

dos seus perseguidores.
'

C G I d
I

O General Dutra, por sua vez, em comuní-
.

anos a vaniza os
cação imediata, atendendo aquele brado de so

cõrro, avisou que todas as providencias foram
tomadas no sentido da feitura de justiça.

Deus permita que essa justiça não tarde pois,
caso contrario com perseguições politicas dêsse
quilate, grande número de funcionários publícos
acabará fazendo verdadeiro «turismo» ás custas
do erário público.

A pedidos

[ QD� lillJl1l21 �a

\

<+>[������
PARE, .. , OLHE... E ENTRE.••

NA

Casa, Buerger
(Av. Getulio Vargas - ao lado da Cía. Telefonica)

Só para ver a QUALIDADE, a VARIE·
] )ADE e os PREÇOS dos artigos!

Comprar cousa boa por preço rasoa

é ganhar dinheiro!
EXPERIMENTE E VERÁ I

������<+)
vel,

- 5a. Feira, DIA 8-8-46 -,.'

t/2' 3/4' t' t t/4' t t/2'

Ferro Via Liquida
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EDITAL N" 2077 de
1-B"-46

Oíicial

(jHATO 51

REDONDO 51

2U.t\.DRADO 51

COMERCIO E INDUSTRIA

GermanoSteinS.A.
Secção Ferragens

..Joinville

Exelente
Oportunidade

-x-

Vende-se casa comer

cial bem afreguezada,
com todo estoque de
mercadorias, bem como

o predio e respetiva pro
priedade, e carroça com

1 animal.
Tratar com o propríe

tarío, nesta cidade.
ANTONIO TOBIAS

Jv1

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

prando na

f a rma c ia Nova
de ROBERTO 'M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. DeDdDro, 30 • JARAGUA
@J@ ®,;@� @r®
,

Artur Müller, Oticial do
R egistro Civil do 10 Distrito
da Comarca T araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram' no cartorio exibindo os

documentos exrgidos pela lei
alim de se habilitarem para

.
casal-Se:

o Maior
Sortimento da Praça
Em gaitas de bocca de

todos os tamanhos e tipos. ,

Fabricação nove, idcn
rica à estrangeira. V. S.
encontrará na conhecida

CASA REAL
- Defronte o .Cine-Buhr -

Liborio Freiberger e

Thereza Schwarz

Ele, brasileiro, viuvo,
lavrador, domiciliado e

residente em Estrada
Francisco de Paula, sen

do filho de João Marhias
Freiberger e de Angelíne
Klein Freiberger.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domicitiada e

residente em Garibaldi,
sendo filha de Antonio -------
Schwarz e de E!isabetha
Steierbin Schwarz.

PRECIZA-SE
COM .URGENCIA

ALUGAR UMA CASA
NESTA CIDADE.

Dar .informações nes

ta redação ou no Ho
-tel Becker.

EDITAL N° 2078 de
2-8·46.

Leopoldo Volkmann e

Hilda Wallow

Ele, brasileiro, viúvo,
lavrador, domiciliado e .re
sidente em Rio Cêrro, sen
do filho de Germano
Volkmann e de Emilia
Volkmann.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente em Rio do Tes
lo, sendo filha de Gusra-

vo Wallow e de Ernrna
Utech.

EDITAL N° 2079 de
3-8-46

�

Adolfo Inacío da Costa
e Alvira Schurz

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente em Ribeirão Mo
lha, sendo filho de lgna
cio Gabriel da Costa e

de Anronía Rosa.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente em Itapocuslnho,
sendo filha de Mathias
Schurz- e de Magdalena
Demarchi.

E ?ara 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.

COITRA CasPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E aEMAIS

AfECCÖES DO

�3URO CABELUDO.
T.ÓNíê:O_.<il\f.lJti{R.
POR E�CELtNCIA

ARTUR MÜL.LER

,�\\(\O VINCt:.) � DA «»; /t,
(�WnZEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

IEIlJJAJMI «J) §ab21(Q) .(Marca Registrada)

Virgem Especialidade

........................-- _ ..

\ .
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