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campanhas s�nv
. s� '. ,EP.

pelo periodi as ut --�:f'

pera ganha
campo dos leitores, toda
a série de problemas dos

jornais do' Interior, bem
como as anedotas que na

oficina ou na redação sur
giram no "lufa-lufa" quo
tidiano no . preparo do

exemplar a sair

É um programa dedi

cado exclusivamente á
IMPRENSA DO INTERI

OR contando toda a vida

dos jornais gloriosos que
fazem a honra de qua]
quer Imprensa do Mundo.

Fundado em 1919 TELEfONE N0. 39

ANO XXVIII - JARAGU.Ã. DO SUL -

Exarninando, em. artigo rio, que são cararertstícas llismo
- e a de ordem eco

de fundo as tendencles cor'rhecidíssimas dos anti- nornica - o socialismo, só

politicas atuais do mundo, gos povos pagãos. O que existe um caminho, que é

emite "A Manhã" concei- a revolução comunista o da fraternidade e da

'tos que podem ser assim propõe, por conseguinte; justiça. E somente a de

resumidos: o que o rnun- é um méro avatar; ü rein- mocracia, repitamo-lo eln

do moderno nos mostra, carnação do espírito Ilhe- da uma vez, é capaz' de

e profundos filosofos da ral do corpo pintaJo de conciliar os termos, do

História nos tem ensina- novo do socialismo. Para agudo dilema político 'em

do, é uma desespirituali- combater a essas duas- que nos encontramos: Ii-

zação crescente dos po- unilateralidades, a de or-r berdade
pessoal com [us- ,

VQS ocidentais. Descartes, dem espiritual - o marerla- rlça social.
Está sendo processado

Kant, Hegel, Marx, são
por crime previsto na

eles famosos dessa ca-

' I LeI d� Imprenssa, o nos-

deia fatídica, que veiu de- Educando as
)' S? brIlha_nte co�e�a Jo-

senbocar no materlalisrno I I �e .
M�deIros Vlelr�, do

nezistaou comunismo doi C
· AI

-
I Dla��o da. Tarde de POLITICA

seculo xx. Neste perneu- rIanças em.QS I
Floríanopolís.

.

lar, o liberalismo agnós _

--_--

É com praser que re- ,Ante-hontem teve lugar
gistamos a, solidariedade

ferencíp as atividades co-

tico representou um pas- As autoridades britani-I
no Palacio Guanabarra munlstas, não deixando

so bem alentado no ca- cas de ocupação não se guerra - entre as quaís ��r Ihea vetill.
dando a uma importante reunião duvidas sobre a gravida

minho do comunismo ateu. tem descuidado absoluta": ocupa lugar de d�staque . ens ca �rm�n�� pe- dos leaders politicos dos de da .struaçao por que

Por conseguinte, se, so- me,nte da educação da in- o
_ probll�!TIa da alIme�ta- los seus mais Iigltirnos 'princ, ipais partidos.

.

A tt representa tes
atravessa o pais.

cialmente podemos obser- fancia alemã residente na çao. nas, n�sse pa IC�- �
n. O conclave foi real isa- Do resultado de rnals

var com iusteza que o so- zone sob controle ingles.
lar dos_ s�rvlç,oe dc ali- de enaltec.er e con- do sob a presidencia do I

tacäo
é t Io t I t t d d

a gurrras conversações que

cialismo é a antítese do Assim, todas as medidas n:en açao.e que as au 0-
.

r ave, a. a I u e o General Dutra, compare- estão sendo levadas a efei-

liberalisrno, e mesmo não vem sendo tomadas no
ridedes brlraníces tem pro- Ilustre presidente da as,- cendo os ers, Nereu Ra-

sentido na-o somente de cura.d.o de�e.nvolver o. seu O M
to dependem medidas de

se poderá dizer doutrina-
,

mos. tavio angabeira;' segurança e apoio desses

riamente. O espírito do prosseguir com todas as
auxilio maxrmo, pols to-

d trí I
. Artur Bernardes e Baeta partidos ao governo do

dos sabem a que exrre as as ma rICU as regrs-

marxismo continúa e com- atividades educacionais'
-

tradas.'
Neves, respetivamente do General Dutra, pare fazer

plera a alma anti-cristã alemãs, como também no
mos chegou a e5�as�es Por isso mesmo é que

P.,s.D., U.D.N., Partido frente ao crescente mal.

dos· enciclopedistas fran- de melhore-las o mais efi-
dos g�neros de prímetra Republicano e P.T.B., es- E com esse oblerlvo,

. ec s dade ne Alemanha os esforços desenvolvidos

ceses e arnbos pertencem ciente possivel sob o pon-
ne es I

_

.

nesse sentido pelas euro-
tändo tambem presentes não ha duvida que todos

à

mesma linha ideológica. to de vlsra do rumo emi-
No entanto, na.o. .obsrenre ridades inglesas de ocu- o� srs, Carl�s Luz, M�- os brasileiros que querem

.,j
Não deve, pois' haver dú- nenrernenre democrático a tod�s e�sas dificuldades,

pação merecem os maio-
msrro da Iusriça e P�r�l- o bem da parria, hão de

vida de que a inteligencia ser dado aos escolares o fato e q�e .as escolas
res elogios. do secretário

ra Lyra, Ch.e�e de PolICIa. dar seu apoio

moderna em crise e é pre- do Reich.
da �ona brIta�lca de <?cu- permanente do Ministério .

O snr. �Imstro da J.us- -x-

, -'erSO" corajosament� retiH;"I- -Isso 1udo tem sido f�,- ya..Çé!,o _d�., R�:c� ,;:oW/nu- da- B.Qu�o- da Grã-S.re- tlça e Pzrelra
..

Lyra fIze-1
. .

I
"

.

car muita idéia dita aVi'ln- to mesmo das naturais
am funcI?nând"o nÓ mat-

tanha, "Sir" John Maund,
ram Um reJatorlO com

re-,
O snr

...�do!fo' Konder

çada como a do divórcio dificuldad.zs do momento, �ente,. com umao frequen-
que élinda recentemente •

conferencIOu I<?ngamente

ou a do Estado Totalitá- ainda consequentes dai cla
aCIma de 9010 de to-

efetuGu urna visita de ins. AInda os 50� I c0!ll
o sr. OtllVIO.�anga-

�������������.�������������������� peção de vaHos diaspela
. °lbe�a sobre a polItIca ca-

Alemanha ocupõda. . _
.'

, tarIn�nse, tend.o logo em

Oecisao FInal segUIda reumdo os ele
mentos de destaque da

«N
- é mais O Ministerio �e Traba- colonia barriga-verde a

ao possivel lho em nota a Impren�a quem deu contas do que

o proprio progresso ma.
esclareceu que a partir se passou.

terial repele tal retrolles- de 25 de Jul�� deste. a-' Para o Rio de Janeiro

so - fazer a pplitica no, quando f?I publIc�- viajou o Dr. Henrique

dopassado, a -politica dos da a .n.ova LeI do Servl- Rupp Junior.

cabos eleitorais e dos ço MIlItar, os emprega- Voltou do Rio Grande

dores não estão mais 0- do Sul, o sr. Flores da

brigados a pagar os 50% Cunha 'que foi portador

dos salarios 'dos empre- de um relatorio· do snr.

gados convocados para Borges de' Medeiros ao

o Serviço'Militar, fican- General Gaspar Dutra.

do apenas garantido o Nesse documento o ve

emprego emquanto en- lho politico gaucho faz

corporados. uma critica sobre a situa
, Ficou assim resolvida ção administrativa e poli
em difinitivo uma

\

ques- tica de seu estado, termi

tão que ultimamente tem nando por 'afirmar que "a

sido muito discutida. e maquina queremista está

na qual divergiam a Jus- montada e engraxada pa

tiça, do Trabalho e as ra entrar em funcionamen

autoridades militares. to nas proximas eJeições".

o Papel da
Democracia

Domingo, 11 de Agosto de 1946 ,Sta. Catarina N. 1,371

I •

IMPRENSA
;DO,), ;.,

INTE,RIOR
Para informar os ou- primento de sua missão,

vintes de todo o Brasil pare mostrar ao público
do esforço e da energia -radtovlnre! a grandeza da

dispendida pelos Iornalis- cruzada dos ,jornalistas

tas do Inferior no curn- que fazem sozinhos o seu

AI Nossa , Söl idariedade
sociação Catarinense de

Imprensa, snr Batista

Pereira, dando assísten

te juridica para acom-

panhar o processo.
Tambem a "Correio do

Povo" está solidàrio com

o destemido jornalista.

Os rios, igbJal que a r:'ossa vida,
nunca remontam o seu curso.

(conc!. na ultima vag)' ,

I
'

Núma linda manhã de sol es-

'távamos sentado� numa cadeira de

preguiça comtemplando deliciosa

mente o deslizar suave das agLlas

tranquilas, do rio Itapocú. Neste re

canto, cheia de poesia e romanticis

mo, tinhamos a sensação de encon

trar-nos no mitológico "Jardim ·das

BSjJérides", mas com a particulari
dade de que neste não existem as

maçãs de ouro, nem as ninfas que

se dedicam ao seu cultivo, nem tão

pouco o "dragão" de mitologia que

está encarrega90 da sua defeza.

Mas o que encontramos neste re

canto são os pinheiros do norte en

trelaçados num eterno amplexo com

as palmeiras tropicais e com as ar

vores que nos oferecem "mimosas"
,

douradas, como os paranaenses cha I
mam ás tangerinas ou mixiricas.

Neste diminuto paraizo e nas

horas de descanso dominicai esta

mos impulsados a dirigir os nossos

pensamentos para as coisas belas

que nos brinda a natureza: estrelas,
ninfas e flores que tanto nos atrae

neste vale de lágrimas, lembrando

nos, neste instante, de .um nosso

amigo, romàntico e poeta, por tem

peramento e conyicção, que preten
dia ter descoberto o amor ideal. den

tro de um platonismo. exagerado e

que sempre declamava que:

nas margens do Itapoaú
o'

-
o

,

.

,

A mulher que mais amei '

É a que não me atreví a tocar,
Por medo de a perder,
Quando a pudesse alcançar.

, Naturalmente que os anteriores

versos, sem métrica, punham em re

,levo a mentalidade do" seu autor

qUem queria estabeleçer uma· nova

modalidade. no gênero, algo ideal

e por este motivo não queria "que
brar a virgindade das coisas". Não·

há dúvida que enquanto _ houver no

mundo uma mulher bonita e um poe

ta, sempre existirá' romanticismo e

poesia e o alTIor ficará eternamente

nas nossas almas com os seus tor

mentos, suas delicias. ansiedades,
sedetite de sensações numa larga e

inconsciente eternidade ....

É ,evidente que vivemos mor

rendo e não ha' nada estavel deIJ
tro de nós, salvo a continuidade de

nossas funcõ.es o�ganicas: apesar

disso a, nossa forma é. variavel e

as funções se' exgotam pelo cles

gaste con5tante dos nossos orgãos
com as doenças, as mutilações, os

desgostos, éI perda de m'emoria, da

vontade e do equilibrio mental ...

.Estas são razões poderosas que al

teram e influem na nossa persona...;.

lidade e com, o transcurso do tem

po lhe' arrebatam todo o vigor. Não
ha dúvida que o nosso ser não é

nenhuma unidade perfeita senão um

conjunto de células; as quais são

renovadas de tempo em tempo e que

de um modo especial não são mais
I

que um conglomerado de atividade

e materia... Todos estamos de

acôl'do que nas realidades telúricas

não existem fronteiras entre o' que
sonhamos'e a forma de viver e por

esta razãd é delicioso viver sempre

sonhando até que a nossa existeIi:
cia äesapareça corno uma borbulh�L
de sabão. . . .

.-

E nunca a agua deste rio, co
mo a vida, sobe o seu curso·e val '<>

ta a ser a mesma nesta fuga das(
coisas. . . .

. �

caciquesmunicipais, con
vindo a,os partidos -

que quizerem sobreviver

e se fortaJecer - adota·

rem outras normas, pois
os fatores novos que co

meçam a predominar
nas condições da nossa

vida politica, social é e

conomica estão bem á

viste.. Os métodos retro

grádos da politica passa
da têm que ser proscri-

I
tos para arejar o ambi
ente e criar e desenvol

I ver novas forças. Depois
de tantos erros, que cul-

minaram nos fatos que
preencheram o periodo
de 1929 a 1945, ê natural

e imprescindivel que o

goverdo, antes de' tudo,
trate de criar um clima

de garantias.e tranquili '

dade afim de permitir
que todos trabalhem

com bom rendimente em

beneficio dó pais. Do

contrario, as disputas de

carater facioso e pes-
soaI se apoderam de to

dos'os espiritos, geran
do novos atritos e dispu
tas, sem nenhuma vanta

gem para o pais. O pre-
. sidente Dutra' está llon

duziIÍdo noutro sentido
a ação principal do se�
governo, �fim de poder
adnünistrar com acerto

e atenuar a. crise que
j

"estamos vivendo».

(Palavras do General Gois
Monleiro)

N'otas e Noticias
Afim de vender seu corpo

ao Instituto Médico Mi

neiro, pela quantid de 80

mil cruzeiros, regressará
ao sul, Celso Lemos de

Oliveira, famo')o comedor

de vidros, tesouras, pre

gos e navalhas, o
.

qual
já trabalhou nos cassinos

do Rio ao lado de,Gran
de ,Otelo, Elvira Praga e

__,x-· outros �,que atualmente

Informam de Fortaleza: se acha desempregado.
, Celso esteve na redação

Dr. 'Walter Rochä do Correio do Ceará

--�---, �:;,(I onde demonstrou suas

Está em Jaraguá do, qualidades, comendo, chum

Sul, onde veio substituir ,bo de,,Jinotipo, mancHette,

o Dr� Francisco Cardo- clichê,
\
de zinco, etc. O

so Filho, removido para jornal publica uma radio

Jaguariva, o snr. Dr.Wal� grafia do abd.omen mos

ter Rocha, alto funciona- trando pregos, navalhas

rio do Ministerio da A- e tesourinhas. O Instituto

gricultura. adquirirá seu corpo afim

Ao Dr. Rocha as sau

dações desta folba .

Segundo calculos feitos

cerca de 60 deputados
são favoraveis ao divor

cio, contra 328 que é o

total dos .parlamentares.
- Os representantes do

P.S.D., U.D.N. 'e P.T.B.,
Iodos el-es votarão contra,

por assim exigirem os

seus programas partida
rios.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JJ.21r:atg1lllál ão §1lll1 !Il Adolf Herrn. Schultze . !Il1E r Iill e § [ lflI l p � � Tlílí1 cl] 1lí1 1lí1

ReqlJerlmentos Despachados � ÍVIARCENARIA EM GERAL � \UI � � � 11J111 (ill. 1111 1111

Dia, 22-7-46. m Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da � ]F JE R R A R I A

969 - OHo Schneider, bres., requer lic. fazer zss CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS � Fabricação de Ferramentas Agricolas:
uma modificação na s. casa, c. requer.' 00 , 00 SeQAS ROTA TIVA PARA ARADOS1019- Floriano Freiberger, bras. requer Iic. man- 00 Mantem um

..
estoque rermanente de tod�s (�s tipos 00dar constr. uma cerca de sarrafos, idem. 00 de MobilIaS, especialmente para escntorio. 00 I

1021 - Chiodini & Cia. firma bras. requer lic. � �
constr. 'um predio, idem.

' zes INSTALÀÇÕES COMPLETAS DE: zes J A R A G U Á
1024 - Alvino Weise, bras. requer transf. imp. 00 Dormitorios 00 OOOOOOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOterreno adquirido de Artur Müller, idem 00 Salas de Jantar 00· .

um c!�;� dei \��o�r� I��n�a�. ������ t����o I�� reie�� ; có��� ri td r i ) s . � ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii;;;;;;;;;;i;;::;;;;;;;;ii;;;;;�;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;i;ii;;g;;;;;g;;;;i;i;;;;;;;;;;
1027- Bernardo Grubbe, bras. neturellzado, re- 00 Moveis rusticos e oútros

00 D AI B t Ih��:�, l��·e�.zer uma pintura interna-e externa em sua

00 MOVEIS AVULSOS COMO:

'.'

00 r. varo,a a a - M1ÉDI�O
1028- Fazende Bela Vista Ltda. pelo seu so- 00 Cadeiras 00

cio João Marcarro, requer transf. imp. relativo e ser- 00 Poltronas tixas e giratorias 00
raría vendo a Florenço C. Piccinini, idem. 00 Mesinhas de centro e par a radio

. 001029 - Dulcídío Matoso, bras. requer transf. � 'E·ell�re muit.os outros, a
,
�

imp. de duas casas, comprado de Claudio Bartni-l� Caixa 'Registradora marca "RECORD ' zss

koski, idem. ,00 Afamada pela sua eticiencia, substitu 00
1030-Elsa Pitz, bras. requer lic, mandar cons- 00 indo as Caixas Registradoras de 00

truir mausoleo na sepulr. de Conrado Pitz, idem. 00 elevado custo.-·----- - - 001051- José D. Pereira, bras, requer !ic. p, es- 00 00tabelecer-se c. um Botequim, idem. � Toda a Mercadoria á prenta EotI'ega �
1052- Alvino Zanghelini, bras. requer .transf. .� .1.0. zes

.

d d G 'Ih B b id
� � Diretor Médico do Hospital "São José"trnp, e uma casa ven . a UI erme ar .ose, I em. � RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75

.

zss
_
1035- Willy Blunk, bras. requer tra�sf. imp. de i3 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00 - ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

uma casa comprada de Lauro C. Blunk, Idem. 00 . 00 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 1034 - Adão Mokwa,. bras. req��r !ransf. irnp, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO .

terreno comprado dê Estantslau Ludwiki, Idem.
1035- Leonardo Meinert, bras. requer transí,

irnp, terreno, idem.
1056 - Jens Berthelsen dínamarques, requer

transf. imp, terreno vendo a Carlos Berrhelsen, idem.
1057 _ Gustavo Weber, bras. rransf. imp. terre-

no vendo a Carlos Rutzen, idem. ' I
1038- Manoél L. di) Silva, bras. requer transf. A SOCIEDADE ESOOLAR DE ESTRADA

imp. terreno vendo a Herminio ôtiess, idem. NOVA DE RETO-ROIDA.
1089 - Rudolfo Fritsch, hungere, requer lic. co

locar um poste no meio - fio do lado esquerdo da
Av. Getulio 'Vargas; C. requer.

1040- Lauro Carlos Blunck, bras. requer trans
ferencia pare s. nome irnp. terreno adquirido de Er
víno Becker e Germano Schade, idem.

Baile Publico
Tem o prazer. de con vidar o público

ern geral para o grande baile que se rea

lizará dia 17 de agosto, animado pela 01"

questra Gadotti, no Salão Waldemar Rau
e em beneficio do novo prédio escolar.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul,
em �8 de Julho de 1946

José Pereira Lima - Secretario @). .

"'I',:=====:===:==l===ll==ll===!==!!===!===m-m!l!l!!!!!!=!=='!�='- P�RE .; OLHE... \�E 'ENTRE:.. c
'-"-"-"-"-"-"-"-"-�"-"-"-"-"I' .

:::. :". NA

mF b '(Sezões, Malárias, II

C 8
'

I e. res .

MaI1i���lu�;::::�deira ii asau e r'g.e rII - CURAM-SE RAPIDAMENTE OOM -

iiim � t

m "Capsulas Antisezonicas III '(Av. Getulio Vargas - ao lado da Çia. Telefopica)II '

.

Minancora" �I Só para ver a QUALIDADE, a VARIE·
�,J _

Em Todas as Boas Farmacias ilil',: nADE t.l os PREQOS_ dos artigos!
II _ Oomprar cousa boa por preço rasca-

i� E um produto dos Laboratorios MINANC()�A ii vel, é ganhar dinheiro!

L=,=":::::,=.,Sta;:"tari,��" . ,=J EXPERIMENT.!' E VER(i,.j �_:__R_I_!a_M_a_re_c_ha_I_D_e_o_d_o_ro_d.a__f_ö_n_se_c_a_,._5_4_3.c:I'
a············ ············ .. ······· .. ······ .. ········ .. · , ·· · ·······.. · .. ···· .. ·······.. ········· ..··a

!rÕAN·C·O·'iN'õõ·siR'iÜ·C·OM'E·Õ·cTö
..

·õ'Ei
..

·CATARi
..

NIsjf!!
:: Fundado em 23 de fevereiro de 1935 H

li I' CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 II

i::::�::.�.· :BAErr:uamS�q�:u!e���IAS
EM:

AGENCIA�EJ:;;guá do Sul
CR$ 4.000.000,00

1�
Rua Oel. Emilio lourdan, , 115

g:��1��as End. Telegraflee "I N O"
Concortlia Caixa Postal, 10 -Telefone, 73
Cresciuma ·MATRIZ: ITAJAí

"

Curitiba Faz Iodas as operações 'bancarias no Paiz. como eebreaees, descontos.Curitibanos emprestlmos. financiamentos mediante caução de titujos comerciais.
Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante
Gaspar taxas modicas. .

Ibirama ßbona em C /Correntes os seguintes juros:
�f:;���nga A Disposição, sem aviso, com retiradas livres
jaraguá do Sul pard qualquer importancia 2°10

:: joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres

::::::::::ii joinville de Or$ 1.000,00 Doi.li Laguna O ., P Ili Lages eposlos OPU ares, com limite de Cr$ 50.000,()O ..

H Mafra dep. iniciais él partir de Cr$ 20,00 li
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% iiii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% li
!! Porto União P F' d 6 50/

::

!! Rio de janeiro razo IXO e meses /0 !!
ii Rio Negrinho Com Av�so de 120 dias 5 1/2% ii
ii Rio do Sul Prazo FIxo de 12 meses 6% !:�.·!1.ii S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralniente

n �'a!6aquim A econam ia é a base da prosperidade l.l.n Tijucas Deposite as suas economias no
:: Tubarão Bancq Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA. ii
�l Urussanga HORARIO O 939 â 11 39

.

d 14' 15 h ii
il Videira : !�s sóbad!s d�s 9 �s l�Shorasas oras li
:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

._......,�.....,._......,.._,._,.....,.....,

......._.�._......-..............._,._.

CASA REAL
O maior sortimento em

generos alimentícios' de
primeira qualidade, V. S.
encontrará na Casa Real.
-Deíronte o Cine Buhr-
....".....,._......,.....,....,��._.._.
-..._........_.-..._"....."..,.,�.....,

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS. E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-

• COMPRAREI MAIS E?ARATO__
Fazendas. ,ft ..' Suspensórios

Ohapéos -;�
I Sedas

Perfumes EIC., etc.:•

Pois isso V. S. sempre consegue
na Casa. ERICO BRUHNS,

JARAGÚÁ DO SUL Rua C..1. Emilio Joordnu, 62

I DEÄ L
. � .1.' I ,. ..,.

A MARCA DOS BONS PRODUTOS:

Assucar de Baunilha, Sal Refinado (para cosinha),
Mata Moscas.·

FABRICANTE: _I.IRI88 I1IUEmt
.

Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul

c:I----���------------��

Dr. Arquimedes Dantas
.898«&•••

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::"

Dl'. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

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

Residencia : Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

Oficina ffiecanica
Geral

--------------------------------------

"

H. KELBERT
CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO -

PEÇ\AS E ACESSORIOS -

APARELHAMENTO MODERNO --

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone, 40

- Jaraguá do Sul --

HABEIS PROFISSIONAIS _.

PREÇOS MODICOS'-

,

E
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Emprêsa Sul Brasil�ira deEletricidade S.A. ..::::1111:=:::-,

====;====

....1111.-...

./,.[p ri A L VA N KA iR s IE N rrK'�
PROPRj[ETARI@

11 All
iio Rua Marechal Deodoro, N. 158 IIR IIii
S "S"

:: .' Secção de lavagem, Deposito de Lubrííí- It
T

II
cantes, Combustível e Accessorios, II ii

Lnbrííieaçãc, carga de baterias
iiE

ii

,,"

e concertos de pnens · IIN li.
�.::::::::::::::::i

�.::::::::::: :::::i

Matri2: : .JOINVILLE

PAG. ã

(Sob Administração do Governo Federal)

pa!!A a Il.lla IUIWII.. 111161111.

••IHfEM_1 III EI?f.eg!i�

Oma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
.

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

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

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP

servindo até 50 ·metros de profundidade.

Artng(f))§ IETIßtr.nc([))§ jara «} Iar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

kRANDELAS.
'

MATERIAL .

ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a ,\ualquer

pedido de instalação de luz e força. .

EDITAL N° 2081 de
8-8-1946

Prefeitura MlI
nicipal de

Jaraguádo Sul

IE�nrr21�
De ordem do sr. !)re

feito Municipal torno pu
blico que durante o mês

de Agosto arrecada-se na

Tesouraria da Prefeitura

Municipal de Iaragué do
Sul e na Intendencia de

Corupá, o Imposto sobre

EXPLORÁÇÃO AGRI
COLA E INDUSTRIAL.

Não setlefezendo o pa
gamento no referido mês,
ficará o contribuinte sujei
to á multa de 20% sobre
o imposto no .prlmeíro
mês, sendo então

. feita a

cobrança judicialmente.
Tesouraria da Prefeitu

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

.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

;,MEDICAÇÃO AUXILI

AR NO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"

Otimo tratamento V. S. encontrará no
I

Hotel Jaraguá
-BAReEESTAIDRANTE-

t UMA DOPfÇA .RAvf..,_
MUITO P'II:MGlOIIA PARA A ...A

MiL'''' I[ ..... "'A A RACA. COMO

UM DOM ÁUXIUAR NO TR ...TA

M_TO DDA ."ANDIE PLA.ELO

u •• o

... Si"'LI "'ESENTA SO.

'NÚME P'ORM TAl. COMO,

IlllIEUM T'....

l[Se",6 �
ESPINHAS

,,1STULA8

ÚLC.""

KZlEMd

"'RIDAS

.A ..TRCM

........eHAS

PARA SENHORAS E SENHORITAS

costura-se manteaux, taileur, vestidos de
.'

qualquer espécie, com a maxima

". perfeição.
Sala - Casa Vitor B. Emmenàoerfer

"E!!���I� H�O.�U...�'�A=1YI&NDE-_ .:.. TÔOA ,.,. ft r t

,

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 dui ante 15 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legaes.

Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 - Telefone, 46

Encontra-se á dispo
sição do distinto pú

.

blico, apresentando ser

viço criterioso e Pre

ços Módicos..

Recentemente ins
talada com produ'
tos medicinais, per-
"fumarias, etc.,nacio
nais e extrangeiras.

Co.IRÃ fmA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E OEMAIS

AfECCOES DO

�3URO CABELUDO.
TÓNICO C,API.LAR·
P'OR Exé�L€.N'CIA

f
pran.dO naN @. TODAS AS DOLESTj[AS DO ßPßHnH� RfSPIRHIÓRIO s

armacla ova, I Encontram alivio imedia1;o com c_ uso do @J

de ROBERTO M. IHORST @) .

I n C O Dl P a r a v e 1 �
=o�t�:e�,���epr��a����� � Pl!ilnföl·dI! nogien·Pl!lnll!ßll! I

r;�:ç�:UvSa�[:;���8� � o PEITORAL DAIS CONIIEC:mO NO BRASIL I
Rua Mal. Deodoro, 3D .• JARAGu4 @)

_', @,

@J@ @j@ ®;.@ @Y@) I
it®®i®®;@@,;@®;@�@,;@®;.@@l®®;@@;.@®;.@@J@@}t

Dr. Wal�8miro Matur8c�8n
e.sa 81,5.'.1

Rua Ma). Floriano n. 152, - JARAGUÁ

C!inica geral medico - cirurgia, de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçäo
- Raios Infra-vermelhos e azuis.

EN'TREGA À DOMIOILIO

/
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,��������,�����������
REGISTO CIV.IL. �o to _Kopsch; Maurito,. f. de ocococ::::cocccoc:ocooc:occccoc:cc:co:::::::::x:.cccooC::::x;:��cartório do Registo CI- J?ao Marcos �osa, Ma- ,8 Gustavo' Longe e Senhora .''vil foram inscritos os rístela Aparecida, f. de 8

"

!seguintes nascimentos: VergHi� Píccolí: �idia, r. g Guilherme Sacht e. Senhora ,_

gLuzia Maria, f. de Con- de Rudl Hornbur�, Wal- 8 gH'OJ E A 1\11AN HA cílio Catarina; Lori, f. de demar, f. de LUIZ Lor- �� 8
e .y.' Carlos Brandenburg; Re- rell:z�etti;. :M�rlen� f. de

8 Participam o noivac/o- c/e seue filhos
8do' PARQ:UE _FILA'DELFIA gina, f. de Oscar Emes- ������oTJ�:��Co:�'d�;��_ �� AMANDA E BERNARDO -; 8-----------.-------- Ed·t I go, f. de Luiz Schwarz 8 --------------__...,..""""""".-..--....._._..;.: 8

_

1 a I

e. Adina �a::ia, f. de su- 8 � fiMfiNDfi E BERNfiRDO ,�! 8Preços populares VlO Bortolíní. 8 � Apresentam-se noivos �. 8Imposto Sobre Industria e
.

��
__.................,_�...............��..............,.............., ............... !

��
. Roda, '. � fier�! 1,00. Profissão CASA�ENTOS. Reall-

, Itapocusinho, 4/8/46 .ui
,sou-se día R do corren-

r-Dcmçler _ fier�1 1 00, De ordem do s?r. Co-
te, o casamento do snr. OC::::CCCCOCOCCCCCOOCCCOCOCCC::CCCCOCCCCCOCCCOU , Ietor, torno publico que Mathias Lescowicz, comB 1 fi I O 50 no corrente mez de Agosto a senhorita Nayr Ayro- -----------.-------

, a anças - era, arre�ada-s� nesta .Co- so, filha do snr, Luiz Ay- O ANJO PROTETUR DE' SEUS FILHOS É A
.

A'uto Pl-s'ta - 5 Ierorla, o Imposto acima, -roso e de Rosalia Ayro-O, O, refer�nte ao 2'
.. s.emestre so._____________'

do vigente e::,er�lclo. Realísafam-se bontem,H O � E _Os �ontnbUintes que na sala das audiencias,nao satisfazerem seus pa- os seguintes
-

casamen-Ultirrtei Matinée gamentos n'2 pra�o mar- tos: Rodofo Brandt, comcado, P?derao satlsfazel-o a senhoríta
-

Zili Reinke,'110 proxirno mez de Setern Alberto Becker, com abro com a multa de 20%. senhorita Herta MílbratzTerminados os supracl e Bernardo Ehlert com-

rados prasos serão extra- a senhoríta Frieda Moeidas as certidões de "divi- glich Lichtenberg.Aniversarios. No dia 12 (concl. da ia' pag.)' das para a cobrança 'exe- . \ '

de aproveitá-lo em pes- cutiva.faz anos o menino Ade-
fmar Paulo Wunderlich. _quisas cienti��s. ,

'

Coletoria Estadual de'Dia 15, o snr. João No primeiro trimestre Iaragué do ôul l de Agosto'I'ossíní, industria.l em Co- do corrente ano o Brasil de 1946 ,.

rupa e a senhoríta Ger-
exportou' 551.741 ronela- Heleodor� I?qrges V. S. encontrará nada Rudolf.

. das de generos ellrnenti- escnvaoFaz anos d�a 13 do �or·1 cios, centra 299.876 em -------rente o ;memno Alclde.s igual período do ano pas sedo. '

-4,
.

Sacht, filho de Frederí- . , Entre os produtos � ex-co Sacht; portados contam-se, . '. ----------Faz anos dia 15 a se- PRECIZA-SE 5.128.667 sacas de café, ..------_,...��o[��au::��ilaSn��kr!�rs� COM URGENCIA r�:��� t'Ó��I����'��-�:���:: "G i-U I- Cl S·' I-co LUÍ, residente em Ga- - -

-.' 5.010 ::toneladas de, mifho,ribaldi.·. . ,-ALUGAR UMA CASA 1,275 de farinhas e Iecu
, BEBE. Adína Mana, �'o NE8'fA CIDADE las, 87 mil caixas. de I-a-nome de uma menma . '

ranjas e 14.372 toneladasque veio enriquecer o. Dar infnr'inacõasnes- de arroz.lar do casal Silvio Bor- ta redação ou no Ho- O vajor' total foi detclíni - Ana Mathedí Bor-
tel Becker. Cr$ 1.177.172.000,00,' ";;,,tolíní.:

.

Por isso é que fartei' fu-
do aos bra'5i1eiros.· ."

Illtímcs Dias

lOMBHIGUEIRA MINANCOPA
Vermifuga suave e de pronto _

efeito Dispensa
'

pprganté e ('Heta!.SERVE PARA QUALQUER IDADE, ·eONFOR-
, .., ME o n. 1, 2, , e 4

'

, P,ro(eja a- saúde de seus filhos e a sua própria!'Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i emedics
CO!l1Fre hoje mesmo uma LOMBRIGOEIRA

r."MINANCORA para o seu tilhinho.'E um produto dos Laboratorios Minancora ' •

. Aproveitem!
L'oce ls notas e noticias

o maio� s�rtimento em

aluminio marca

"Martelo' Forte" jOINVILLE

CASA REAL
- Defronte o Cine Buhr -

do Imposto so

bre a renda de
r imoveis

,

e resRetivos' cal---------------__
.

,

Clinico ,�e OI�os, Ouui�os;' noriz, fiHr�Bnta culos de descon

tos -sobre esse no

vo tributo.

o MaiorDr. Arrnínio Tavares
Professor Cätédratico de Biologia 'do lostittuto de Educação de Florianópolis Sortímento da P�áçaEx-Chefe tios serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

, 1
, .

Hoepltct de Caridade, de Florlanópolis, -

E' d b d'Assistente do professor Dovld Sansan, no Rio de .Jerrelro. In gaitas e occa e
E",·lnt�rno por•.concurso. da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro todos os tamanhos e tipos.', � "

,,'
-_ \ .!. Fabricação nova, Iden-I

'

forma�o p�la faculda�e de Med!cina da
'

'.

'I rica à e�tran�eira. V,;:
S.', Universidade do RIO de Janeiro ,,' encontrara na conhecidaI BL UMENAUSTA. C.'\TARINA 9ASA R�4\L .:•

- Defronte o Ctne-ßuhr >

� PRO O KSS OS

COM.PLETOS ,I:, para Iicenciamea.
'. to de lavradores'
conv.ocados para
o 'Serviço Militar.

" II
IIII

COROAÇÃO DE NOSSA SENHO�A··
Solenida.de no dia 15 do corrente, na Matriz
Os Congregados Marianos e da Pia União

das Filhas de Maria convidam a, todos os fieis pa
ra a solenidade da coroação dé Nossa Senhora,
que terá lugar às 19 horas, _do dia 15 do corren-
te, na Igreja Matriz desta cidade. (

0, Sermão será proferido pelo rev, Pe: Gre
gorio, do Seminario Coração de Jesus. !

'

Jaraguá do Sul, 9 de Agosto de 1946.

Comp,anhia Iliternacional de Capitalizaçã,ô r --

Segu ros "em g,e
,ral da

C/fi. /PIRfiNGfi'

'Amortização de JULHO de 1946.
No sorteio de Amo�tização realizado na séde da COMPA.!NHIA, com a assis'tencia dó ,Fiscal Federal, na presença -

I

'de portadores de TITULOS e do publico foram as seguin-
-

les Combinações Sorteada,s.
I-

B.P.H. D.O.K. Q.T.M. H.C.K.
U.O.O. F. Z .S. B.M.D. V.V.C.

I

� �nm�r�iallua.
___J_A.R_AnGU_À._D..O_SU_L__ 1, As DiretoriasTodos os portadores de Títulos em vigor são conVidadospela COMPANHIA para receber os seu� prrmios pelo reembolço garantido na séde.da Companhia ou por intermedio de

suas Agencias loca�s.' A COMPANHIA INTERNACIONALDE 'CAPITALlZAÇAO é a unica Companhia de Capitalizaçãono Brasil que oferece as vantagens' de sorteio progressivodevolvendo desde o inicio do segundo ano de vigor, do titu-lo as mensalidades pagas junto com o premio.

PARA :fERIDAS,
E C Z 'E MAS,
INFLAMAÇÕE?
C'C C [ !'R A S,
F R L E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

.

Agente nesta cidade EURICO BRUHNS.
NUNCR EXISTIU IGURlII II

IIII

•

EIlJJAJMI O §21b21((»' (Marca Registrada),

Virgem EspeciálidadeJ.

st>-SÃ� ylRGfllt0'-·

\ ESPECIALIDADE
dIa CHÃo WETZEt HNJD)[J§IIR\HAl c

- JonIDlvURe
• DDla� PARa e.SU�H.lAQ 1.".t1!1EmUA 1& U�.I)II!la!

............................1.1
..
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