
gurn e presume-se que
ali tenha sido abandona
do por sua mãe, visto
que é costume dos be
duínos abandonarem os

. filhos,
O "hornen-gazela'', co

rno o conhecem, é de um

fisico invejavel e chega
a correr 80 quilornetros
por hora.

-r Atr,tCa (Egito e União Sul

A�r,f na), com 331 mí
.:t.b.Õ\� e a Oceania, (Aus-

o

Nova Zelandia),
milhões,
o montaute de re· .

ervas declaradas de
30.600 milhões de dóla-
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não entrando neste côm

destinados a essas via' As R s V IVI di s d O puto o ouro mantido pe
gens.

e er as .".unia e u- los fundos de igualação
O seu comandante, in- ,ro 110s anos da Guerra. do câmbio e similares,

terpelado pela imprensa, --

Entre os países latino-
declarou que dentro em' americanos as maiores

. Conforme dados cons- ram, em 1944, 30.600 mí-
reservas eram ás do Bra-breve o seu pais preten- tantes

r

do .,Boletim Esta- lhões de dólares, No úl- SI'I, em 1944, pOI'S as da
,

A' d de exportar maquinas agri- tí tí "d L' d N tí
.

d 9 8porncas na rnerica o
coles e lndustrials; . entre

IS ICO a iga as a- Imo ano e paz" 1,3 , Argentina, sensivelmen-
Sul, que pare ali fugira cões e transcritos no essas re�er"yas atmgI,am te mais elevadas nos
depois da policia paulista os quaís um automóvel :'EDletim Estatistico" do 25.�OO:mIlq,qes de dóla- ano's anterI'ores,' na-o

dei d
-

I popular o "Pebede'', que I B GEI tí
"

lus'ter eíta o mao a a guns custará aqui cerca de
' . , ., re a IVO ao pri- r�s exc u�lve ap�nas,,�s .constaram da coluna cor-

de seus cornpanhe.ros. 11.000 cruzeíros. ' il.
meiro trimestre, do ano Clfr�� ,ref�:rentes � pm�o respendente aquele exer-

Na policia declarou . 1;-" corrente, as reservas SovwtICa·e á, 'I'ailândía, cicio. De 1938 a 1943,
que o "Japão não perdeu -x-

d centrais de ouro decla- No. ano segUl�lte, passa porém, as reservas ar-
a guerra _ e que somente radas.. no mundo, sorna- � Iígurar da. lísta eíabo- gantínas passaram de
indo a sua patria é que O governo suspendeu I�da pela Li,ga, das Na- '431 .mílhões de dólares
acreditaria no que os ior- a publicação por 15 dias çoes este .

último pais, para 939 milhões, en-
nals dizem". do jornal "Tribuna ,popu- O cambio negro, se o�se-rva�do se a.ausen- quanto as do Brasil, de
Adiantou ainda que Of- lar", orgão do Partido não o estrangula- CIa, porem, da�bllla, �s- 32 milhões em 1938- suo

ganlsou os seus patricios Comunista Brasiieiro rem, acaba tomando Io- panha.� Dan_t�l.g, alem biram a 297 milhõe� 'em
em São Paulo e que era I Os sovieticos da Cons- ros de comercio licito. da União Soviética. 1944
o primeiro chefe terroris- tituinte estrilaram e hou- O estomago vasio do Nada obstante, as re,

.

ra a ser prêso, pois ape- ve um bare- boca violento. consumidor e a senver- servas -declaradas subi- Torna-se conveniente
-x- nas. subalternes haviam Os srs. Nereu Ramos gonhice criminosa dos ram a 25.500 milhões de notar que as reservas

Por 30 milhões de 'cru- cardo nas mãos da po�i- do P S.D. e Prado Kelly qu� querem enriquecer dólares em 1939; a , . declaradas da Europa
zeiros o governo do Cea- cía. . da U.D.N. defenderam o Iacílmente e a custa da .28,800 milhões em 1940: cairam de 9.900 milhões
rá vai adquirir a Light, -x- ato govecnamenrel, sendo '-d�sgraça do proximo, o a 29.900 milhões, em àe dólares, em 1938, pa-
de Fortateza, concessío- Ja noticiamos que estl- nesse sentido aprovada alIme_ntam, emquanto as 1941;�. a 50.800 mi.lhões, ra 5.000 em 1940. A par-
narla dos servlços de luz, vere uo porro de Santos uma moção. .' autoridades o toleram, em 1942; e a 51.200 mí- tir de então elas se apre-
bondes e agua. um navio russo, que viele O orgão comunistejda ou por falta de compre- lhões, em 1943, O ritmo sentam ligeiramente mais

-x- entre os pertos do Atlan- va-se a propaganda da, en�ao do dever" ou para ascencíonal só foi inter- altas, até atingir 6.100
A policia de economia tico Sul e Odessa, no sublevação da ordem e evítar mal maior -: a rompido em 1944, . quan- 'milhões, em 1944. Em

apreendeu em São Paulo Mar Negro, Esse e de tornara-se perigoso ii or- falta completa do pro- do as Américas Central compensação, os Esta-
um deposito clandestino uma série de 50 navios dem pública. duto no mercado. e do Sul apareciam com dos Unidos tiveram um

com 500 sacos de trigo e
- Ha ainda um terceiro reservas no valor de acréscimo de 7.239 mí-

7 mil caixas de cebolas e valioso, fator que o en- milhões de dólares: a lhões de dólares, de 1938
argentinas.

.

A Criação de Ministé- coraja - o politico. América do Norte, com a 1945 assínalando o

Os proprierarlos foram Quasi todo o individuo 20.830 milhões; a Euro- ano de 1944 um léve de-
multados P. o produto vol- rio da Economíc. ,.', 'J metido em "cambío ne- pä, com 100 'milhões; a créscimo. - lB.G.E.
tau ao consumo. --_--' gro, em contrabando, tem

-�- Á- Assembléia Geral a melho� atenção. Res- as costas guardadas por

1..
.

Fo�í;�;�. �f�s��VJ� E� �; ]!;��'\l'."J!�� .:r�i,�::" ��:;;l:d:b��f�:!��)Wc�;�::���Uereh:�s�� " ,�; �'f� •
ro '.� �t 1ca .. '

t5!rJor chefe d.a Délegäção nída nesta Capital, fOI ·tabelecem preceitos com- nao �,!-Im efement,? �e
I' '_

--

a
...
Conferencia da Paz apresentado um Projeto cidentes em mais de um prestIß'lO da agremH�,çao. A norneaçao do novo Tumbern na Bahia, os

VlcyOU para �er!im! onde de Resolução, no qual ponto, com os principios ASSIm: sempre f?I em interventor mineiro, é .tida pessedistas 'não estão sa

val tomar p�ovldenclas pa- se formula o seu pro- integrantes do "ideário, temp�s Idos, e.a dIta�u- como uma derrota do sr. tisfeitos com a solução e

ra o. repatnamento de 220 nunciamento' acêrca de civico" do LB.G.E. so-
ra

.

amda malS, mUlto Benedito Valadarees, pre- prometem romper com o

brasileiros que ainda ali sugestões referentes à bretudo no que concer-
malS o esta_beleceu. sidente da Comissão Exe· goyerno central.

se encontram. ordem ec.onomica do pa· ne á revitalização, da .
Agora, nao resta du- cutiva. Nadonal do P.S D. E, esse negocio, de fa-

-x- is, constantes da opor- economia brasileira e VIda, o governo federal e mentor polilico de seu zer politica sem as mar-
,

A Russi.a fechou- com o tuna exposição feita á á melhoria do padrão de e do.s estados fazem o estado. mitas do poder público é
Uruguay um tratado de Comissão de Investiga- Vida das populações. posslvel para _combat�- Por isso, o snr. Vala- duro. ainda mais para
amizade por 5 anos, indo ção Economica e Social A propósito do que se lo, mas esta tao enral- dares 'e todos os qúe o quem nunca !igou ao po
fornecer carvão e madei- da Assembléia CODstitu- sugere. na

. referida ex .. zado, os seus promoto- apoiam não compareceram va.
ra em 'troca de oleos ve- inté pelo sr. J�ão Daudt posição, acer:ca da cria- res tomaram go�to. p�. a posse e estão arredios. -xxxxx-

getais, carne; lã, azeite, de Oliveira,; membro do ção de
_
um "Ministério los resultados e e dlfICII Desmentiram-se os ru-

couros e produtos agl'i- corpo de \ Consultores da Eco:p.omia" o Projeto matar a fera, mes�o ,que I
mores de que se cogitava

colas, Técnicos do' Conselho e lembra os estudos e pJ.a- ,ela apareça de dIa cla-'De egacia de Higiene por medida de s,egurança
.-x....:... presidente da: Confede- nejamentos de iniCiativa ro, as ,?arbas dos. res- Esta Delegacia avisa, pública do fechamento da

jAfinal encontraram o ração Nacionál do. Co- do Instituto Brasileiro pon_saveIs .
pela alImen- que está procedendo a Constituinte e uma serie

corpo de Benito Musso- mercio, na qlúl.l foram de Geografia e Estatisti- taça;o publIca.
.

vacinação antidifterica. de medidas de restrição a

lini. Ó vrior do convento fi:cados os pontos de ca, contidos no trabalho A.I�da agor�, um chefe, _

Os interessados pode- liberdade.
de Pavia, a

'

45 quilome- VIsta das Classes Produ. "Problemas de base do pO!ItlCO do� R!o do Sul, I rao proc�rar o posto de ,O snr. General Gois
tros de Milão, mandou toras do Brasil em face' Brasil", segundo o qual V�lO a JomvIl�e buscar I v.acinação, no consulto: Mo�teiro, ouvido s�bre o

chamar a policia e lhe dos problemas atuais. devem corresponder ao trIgo para alI
_

vender. i rIO do Dr. Alvaro Bata- assmto, declarou nao ter

fe�entrega_dos rest.os .mor- O projeto acentua que, setor da "economia na- Soul?e que em sao,pauloll�a;_das 5 às 5 da tarde, nenhum fundamente oboa-
_talS do ditador, Italtano, nesse documento, é fei- cional" os tres seguintes o trIgo estava pela hora dIarIamente. to propalado.
declarando que os re.ce- to, 'a largos traços, um Min,isterios: I _ o da Pro- da morte e, pegou dos

\ -----------

bera .de um .desconhecldo exame objetivo das con- .dução (extração, agdcul- 400 �ac?s, r).lmou paraaDI -

cl P 1-"
.

no dia anterJ?r. I d!ç?es econ?micas e so- cutura e industria)t o. do I!��lIcela. Mas al� a po� I e egacla e o ICla
� corpo a�hava-se �I!I ClalS do paiS, 'nele se Transporte (lransporte, lIua pegou ,o gaJo, au

.

.
.

dOIS sacos. Impermeablh- focalizando, inclusive, propriamente dito, comu-I tu�u·o, meteu-? na

ca-I Do gabinete do sr, De- das Contravenções, ainda
sados e fOI tl'ansportad_? cer.tos temas de im�dia- nicações e. obras públi- dela e. lá se fOI � l�cro. legado ,de Policia, recebe- fiéam sujeitos as exigen
p�ra a chefatura de polt- to mteresse para o sis4 cas �conexas); III - o.do AqUI,. �m camblsÍ1;t neo

'mos él seguinte comunica- cias da Lei que regula o
cla tema estat!stico brasilei- Comercio (colperciD in-: gro mIrIm: arrecad�u I çao: uso e porte das armas"

-x- ro, como e o c{l.so do Ie' terno e externo, merca-, todo, o azeIte q�_e haVIa "Tendo em vista a pu- _'

Foi preso no Perú o vantamento dà. renda dos, cansumo), ,

e levo,?-o para .::saoPaulo. blicação feita pela direçãoI' .'

subdito japonez Kenso nacional, - objetivo a que Por fim, p-copõe que o O azt.eItel a�emd de co- do Seminario Ságrado Co R�clon�mnnto de enerUI�Abe, o organisador das d d C Ih C Ih N' 1 d mes lve am a engra- -

d C
.' ,U ri U U

vem an o o onse o onse. o aCIOna e
.

,. raçao, 2, orupa, no nu- Conforme comunicadoorganisações secretas, ni-
. Estati�tIca aplauda a

xa

O�· �aininhões transi. ,mero �e 15 do corrente, da Empresul,- haverá ra-

atuaçao,. das Cla�s�s pro .. tarn noite e, dia le,vando I d�sse J�rnal, r>est� delega- cionamento de energia
--.....�............_,............._,. ...............�...._................_...� dutoras do Br3:sII,_ atra-

e trazendo tudg: para c�a tOf!1ou �n�rglcas pro- a parlir das 5 horas da

�
.

'�VéS de . seus orgaos es-
t' d'

vldenClas Junto ao SF. manhã do dia 19 até as
pecializados . no seLltido soro Ir o merca ? negro. Sub-deleaado de Policia .

_,

RADIOS 'CHAIVI PIO'N' d b
' Um ou outro 'e' Dreso õ. . 5 da manha de 21.

.�' �
e esta elecer se no t" d' daquele dIstrIto, pondo A I'luml'naça-o publI'cai d mas como comen am: e f' \... b I' f'Jp� suma or em econo-

cada dois, ,perdendo um,
1m aO a uso a I re ��I o,

e particular funcionará

I
' ti Valvulas mICa que,. baseand?-s� 1

.

d,
e �andand? qu,: se)al!I diariamente das 17 W as� no conheCImento 10bJetI- o ucro am a compensa, pUllIdas as mfraçao ven-

. _'

Ondas longas e. curtas � vo das 'condições nacio- continuam. ,ficadas. -

.' ; -

L

5 hor�s da manha.
_

� nais, atenda aos princi- Outrosim; e�clareGe que

�
� pios de justiça social produzidos nö texto da o exercicio 'da caça-espor- O Mal-Ifl;.f
�
que caracterizam o es- proposta, que conclui e te, somente é permitido .

U
pirito dos nossos tempos. manifestando a sua con- aos que tiverem suas ar-

d P

�
Comercio e Industria

�
Para amplo conhecimen- fiança em quem nos es- mas registadas e sejam Sortimento a raça
tö dos estatisticos brasi- tudos sobre a "modifica- portadores darespectiva Ii-

GERMI1/IO STEIN, 5/11_ leiros, os preceitos·bá- ção do quadro ministe- cença. Ainda assim, a ca-
' Em gaitas de böcca de

� �
sicos defendidos pelas rial do pai, não

.

seja ,ça em terras alheias soo' todos os tamônhos e tipos.

.

. SECÇÃO FERRAOENS'
. referidas classeR e ex- omitido () exame das su- mente pode ser feitô com Fabricação nova, iden-

postos pelo Consultor gestões formuladas a es- a devida permissão dos fica ii estrangeira. V. S,
�" JOINVILLE '. S Técnico do COIl,selho, sr. se respeito no trabalho proprietarios dos terrenos. encontrará na ,conhecida
� � Daudt de Oliveira, na- "Problemas de base do Os infratores alem das' CASA REAL
-.....--------�-...........,._,------...--- quela exposição, s�o re- Brasil". - LB.G.E. penas estatuidas na Lei - Defronte o Cine-Buhr-

Diretor:

NOTA'S E
NOTICIAS

No interior da Trans
lordania existe um rapaz
de 15 anos, que vivia en

tre as gazelas selvagens.
Não entende idioma 'al-

, r

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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53. RegíãcMilitar' e 5a. D.
Infantaria

16a. C. R. R. A. de Jaraguá do Sul'

Convocação das classes de 192,6 e 1927
Para conhecimento dos tnreressados, terna-se

público as seguintes dlsposlções do Plano Regional Ide Convocação das classes de 19�6 e 1927; a serfeita em 1947:

•

O ANJO PROTETOR DE SEUS fILBOS É A

LOMBRIGUEIRA ,MINANCOBAI .

Vermifuga suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER �DADE, CONFOR-
\ ME o n. 1, 2, , e 4�"

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em
i ernedios

COl11Fre hoje mesmo nma' LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu, tilhinho.

E um produto dos . Laboratórios Minancora
xv - DISPENSA DE INCORPORAÇÃOSão dlspensados de incorporação os membros de

serviço religioso permanente, de qualquer culto, que
provarem essa condição e alegarem tel motivo.

XVI - ADIAMENTO DE INCORPORAÇÃOa)- Terão adiada a incorporação:
- os casados e os arrimos de família; 'M di t 'Ad" L ·- os residentes nos municipios constantes do O IS a a enziitem IV do presente Plano, que tenham= atendido a '

__�---'-convocação' p�ra inspeção. de. s?�de n� ép?�a g�ral; PARA SENHORAS E SENHORITAS- os residentes em mumclplos tributarias (Item .III do presente Plano) jutgados aptos e que não ve
nham a ser convocados pera incorporação;

,
- os faltosos á inspeção na época geral, residentes em municipios dispensados que venham a ser

beneficiados com o adiamento de que trata a alinea
do item XIII;

- um de dois irmãos quando arnbos, por pertencerem ás classes de 1926 e 1927, tenham sido si
multaneamente designados para prestação do Servi
ço Militar em .194/.

b)- Terão a incorporação adiada até completarem 21 anos de idade, mediante requerimento diri
gido ao Comandante da Região até 30-10-1946, os
candidatos á matricule nas Escolas de Formação de
Oficiais da Atíva das Forças Armadas ou nos cen
tros de Preparação de Oficiais da Reserva, desde
que provem possuir o curso secundário completo ou
estar em condições de completá-lo:

.

- até o fim do corrente ano, os cidadãos da
classe de 1926;

- até o fim do ano de 1947, os cidadãos da
classe de 1927.'

.c) - Terão, igualmente, adiada a incorporação,
0'5 cidadãos das classes de 1926 e 1927 que ecs
tiverem matrlculedös em Instituto de Ensino dêstí
nado a formação de secerdores, mediante cornunl
cação feita nesse sentido ao Comandante da Regiãopelo Diretor do instituto lrueressado.

.

Iaraguä do ôul, 16 de Agosto de 1946
======================================L\RTUR MÜLLER·

ôecr. J. A. M. e A. .

Asssociação Comercial e Industrlal de
Jaraguä do Sul.

CONVITE
De ordem do snr. Presidente convido todos

os consócios que se dedicam ao negócio de madeí
ras em geral a comparecer domingo proximo, día18 do corrente, ás 10 horas, no Salão Buhr, afim
de tratar de assunto que interessa dirétamente
aos mesmos.

3xl

Jaraguá do Sul, 12 de Agôsto de 1946.

G. RODOLFO FISCHER
Secretário

- jOINVILLE

costura-se manteaux, taileur, vestidos de
qualquer espécie, com a maxima

perfeição.
50/0 - Casa Vitor ß. Emrnenôoet ter

@-
PARE ... , OLHE... E ENTR�.••

NA

Casa ;8uerger
(Av. Getulio Vargas -. ao lado da Cia.'Telefonica)

Só para ver a QUALIDADE, a VARIE
J )ADE e es 'PREÇOS dos artigos l

Comprar cousa boa por preço rasoa-
vel, é ganhar dinheiro! .

,

EXPERIMEN':ÇE E :VERA ,.

"," '

®

Banco .Mercanlil de
Santa Calarina S� A.

(Em organização)
A V I S O

CIRURGIA. PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-.

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

�aios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOS x-

I

Diretor Médico do HOSI}ital "São José"
l.'f'

ATENDE CHAMADOS A QUAI.:QUER HORA -

Vimos trazer ao conhecimento dos senhores
acionistas que estamos procedendo a chamada de
(40%) quarenta por cento, das ações SUbscritas e
não integralizadas.

.Pedimos, outrosím, observarem que os recibos
respectivos, acham-sé á disposição dos senhores
acionistas no Banco Popular e Agrícola do Vale do
Itajaí, o q�al está autorizado a proceder a respectl
va cobrança.

Blumenau, 8 de Agosto de 1946.

OSWALDO MOELLMANN
AMERICO STAMM -

Incorporadores

Automovel de Aluguel
Limousine de luxo de

Alberto Lessmann
Atende a qualquer hora

Ponto de parada .. Hãr Catarínense
Placa - 2-05-t7

�-----�-------a
7 IVIO�;:':;':-;"s�
I· . "[RUZtlftO" '" ..•
II n
',', Elegancle, distinção e bom gosto V. S. ','r'I'

encontrarà só nos afamados MOVEIS
,ESTOFADOS CRUZEIRO.

I Poltronas para radio - Divãs - Tape
tes - Passadeiras, tudo V. S. encontra-

rà á Rua Marechal Deod?r� da
.Fonseca, 519. - Fone' 22 I

• •

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

II FE C C Ö ES BO

�3URO CABELUDO.

:::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!'!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -------------------

Dr::::AI;:a:ro:::BataIha�::::::;::;�:; Farmacia "Schfilz"
Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 c: Telefone, 46E

•

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

Encontra-se: á díspo
slção do distinto pú
blico, apresentando ser

viço criterioso e Pre-
ços Módicos,

ENTREGA À DOMICILIO

Carroceiro...........................................................................................................................•• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••• u
.............................................................................rU • ••••••••••••••••••••••••••••••...........................................................................................................................
---------

. \.

Oficina ffieaaniaa
Geral

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E' A OXIGENIO --

PEÇAS E xcessomos
:

-

APARELHAMENTO MODERNO --

1 I Precisa-se de um para trabalhar numa1111=======================111= '

:-- fazenda no Rio Manso. De preferencia,-..... .....

A IL VA N I[ A �"D § 1I IE N f?:: ::::11 ßI�uns paro fotouroflHS casado. �aga-�e _bom ordenado. Casa e ter'
.

fr·p·····�� , .

ii K ii reno à dísposícão para plantar.
;; ;;

H ii selecionado sortimento I Apresen tar-se na fábrica
_II oll' RU�::::�:!�!0158 ii �II

Recebeu TIP. AV�13.1 GOSOH'lRMAOS S.A.

i! S i! Secção de lavagem,. Deposito de Lubrííí- ii s iiii
T

Iii!
cantes; Combustível e Accessorios, ii T ii I
Labrilícaçãe, carga de baterias ii E IIO

::

e concertos de pneus. IIN B· ' I
" .ll n. ..

�.:....•.:::::::::: ...•:.:}.::::::::::::::::.� ·H.· KELBERT

HABEIS PROFISSIONAIS --R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone, 40 .

- .Jaraguá do Sw I -
PREÇOS MODICas -

I
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de ROBERTO rtl. IHORST Faz��:ap:os ft sUS�::::iOS ���v��ra a cobrança exe-

m
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o:: a que dispõe de maior ��MI" III Coletoria Estadual de1:,,'1' Inancora
::,
sortimentona

pra.ça e ofe- Perfumes • Etc., etc.

�I rece seus artigos á Jaraguá do Sul 1 de Agosto
de 1946

::,

�. ... preços vantaJosos. Pois isso V. S, sempre consegue1'1 Em Todas as Boas li armaClas III Rua Mal. Deodoro, 30 - JIRaGuA na Casa. E R I C O B R U HNS ,
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Reqller�mentos Despachados
Dia, 31-7-46.

1022- Carlos Heinzle, alemão, requer Iic. construir mausoléo na seoulrura de Catarina ôautner, como
requer.

1023- Nelcio Moreira, bras. requer transf. imp.terreno adquirido de Catarina Fontana, idem.
. 1024- Ricardo Kreutzfeld, bras. requer Iic. construir mausoléo na sepulto de Irma Greul, idem.1042- Fiorelo ßressanl, bras. requer transf. impterreno adquirido de Catarina Cecati, idem.
1043- Francisco Jorge Wolf, bras: requer transf.imp. terreno vendo a João Leitholdt Filho e UnoLeitholdt, idem.
1044- Adolfo Ramthum, bras. requer transf.imp. terreno vendo a Ricardo Duwe, idem.
1045- Leopoldo Schuster, bras. requer transf.imp. terreno vendo a Primo Chiodini, idem.
10�6 - João Gerent, bras. requer rransf. imp.terreno vendo à'Gíachíno Alvlse idem.
1047 - Henrique Ianssen, bras. requer transf. imp.terreno vendo a Pedro Paulo Pereira, idem.
1048- Henrique Ianssen, bras. requer iransfimp. terreno vendo a Max Hoepfner, idem.
1049 - Alfredo Marquardr, bras. requer transf.imp. terreno vendo a Bertoldo Hefter, idem.
1050- Alfredo Merquardt, bras. requer transfimp. terreno vendo a Manoél Luiz da Silva, idem.
1051 :_ Erich Gíelow, bras. requer rransf. imp.de uma bicicleta vendo p. Germano Lenz, idem.
1052- Fritz Lenke, bras, requer lic. constr. ummeusoleo na sepultura de Ewaldo Lemke, idem.,

1053- Fritz .Lemke, bras. requer lic. constr. ummausoléo na sepultura de HiIdgar Lernke, idem
1055- Alvino Ehlerr, bras. requer transf. imp.terreno vendo (I Germano Draeger, idem.
1056- Alvino Ehlert, bras. requer transf. imp.terreno vendo a Helrnuth Lernke, idem.
'1057 - Willy Blunk, bras. requer transf imp.terreno vendo a' Willy Grützmacher. idem.

.
1058-· Antonio Dernarchí, italiano, requer transf.imp. terreno vendo a Mario, Camilo e Jose Derner-

'I ocki, idem.
1059 - Antonio Dernarckl, italiano, requer transf.imp. terreno vendo a Vitorio e Henrique Dernarcki,idem." �,

1051- Ernesto Lessmann, bras. requer rransf.irnp. terreno vendo â Ricardo Kamchern, idem: r �

I1063- Lother Fröhlich, bras. requer rransf,' imp.terreno. vendo a Willy Ramcher, idem.
.

.
1 064- Jo�ge Francisco Wolf, bras. requer transf,imp, de um carro vendo a Gottlieb Leitholdt, idem.1065- Willy Blunk, bras. requer transf. írnp. decarro de lavoura, vendo a Alfredo Gorisch, idem.1066 - Alfredo Marquardr, bras. requer transf.imp. de um terreno vendo a' Alvinio Elhert idem' ,

1067- Modrock &. Cia. Lrda. requer 'averb�çãonos lançamentos desta repartição por ter mudado s,razão sociai p. J. Heise & Cia. Ltda., idem.1070 - Estanislau Klosowski, bras. requer transf.irnp. terreno vendo a Olsen Irmãos Ltda., idem.
.
1071 - Daniel ôchelnsky, bras. requer transf.imp. terreno adquirido de Maria Martins, idem.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Ieragué do SU:,em 31 de Julho de 1946 .

José Pereira Lima - Secretario

e respetivos cal

culos de descon-

.

)

D · · .. ·
· .. · · ··· · .. · ·

.

ii ··ÕAN-C"õ""liõ-õs-fn·iA"··E""C·OMERCiõ-õfi:·cifA·n·j·NAs/i-'--II:: Fundado em 23 de fevereiro de 1935l�
I

I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00H DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00�� �r�::;n��á AGENCIA: Jaraguá do, SulH Brusque Rua CeI., Emilio Iourdan, 115!! Caçador

E d T I f' "INO"ii Canoinhas n. e egra ICO
..!! Concordia Caixa Postal, 1O-Telefone, 73!! Cresciuma lViATR1LZ: I TA JA Í I

ii Curitiba
Faz Iodas as operações bancarias no Paiz. como cobranças, descontos.Curitibanos emprestimos. financiamenlos' medianie caução de tilulos' comerciais.Florianopolis passes. elc.. aceitando documenlos e valores em cuslodia, medianieGaspar .

laxas modicas. '

lbirama Abone em C / Correntes os seguintes juros:Indaial- A Disposição, sern avlso, com retiradas livres iiItuporanga
I' .

20/0Jaraguá do Sul pare qua quer ímportancíaii joaçaba ,Com Aviso de 5'0 dies e retiradas livresii Joinville de Cr$ 1.000,00 3°io H11 t:���a Dep8sitos Populares, com .limlte de Cr$ 50.000,M iiii Mafra dep. Inlcíeis a partir de Cr$ 20,00ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%ii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% iiii Porto União P F' d 6 50/H Rio de Janeiro razo IXO e meses
/0

ii Rio Negrinho Com aviso de t20 días
'

5 1/2% Hii Rio do Sul Prazo fixo de 12 meses 6%ii S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmenle�l �'a/óaquim A .econornia é a base da prosperidadeii Tijucas Deposite as suas economias nó .!! Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SI A.ii Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11;�O e das 14 ás 15 horasH Videira •

Aos sábados da's 9 às 11 horas ii1:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

t UMA DO"NÇA .,RAVluIMA
MUITO I"I!RIGOSA "AI'IA A I"A
",iLIA I[ "ARA A RACA. COMO
UM 110M AUXILIAR NO TRATA-
MIENTO DnsE caIOAND" "'-"GELO

USII O •

A sí,...IL.. .. AJI'RESENTA SOlD
'NÚ .. IiIOU "OIO"'AS. TAIS COMO,

tu:UMAT'S_
ESCR6FI.JL.M
ESPINHAG

FlsTULM!
ÚLCIER.
..cZIEMd
I'lrIO'DIl.

IIAIOTROtI

MANCHAS

DE NOGlI(iP�"
CONHlICteo HÁ €.I ANr"!� i'

VlrNO�-tUI ata. rÔ�"'A �A.P

----_--..

Guiosl
do Imposto I so

bre a renda de
imoveis

vo tributo.

PRO O"E SS OS

OOMPLÉTOS
para licenciamen
to de lavradores
convocados para
o Serviço Militar.

........ ,..........-

o maior sortimento em
aluminio marca

"Martelo Forte"
V. S. encontrará na

CASA REAL
- Défronte o eine Buhr -

NUNCR EXISTIU IGURL

F R, I E I R AS,
ESPINHAS, ETC.
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ESPORTES
todcs os nossos leitores, que si sou

berem, ou conhecerem alguns dos au
rores deste vW atentado, que no-lo in
dique, que não deixaremos de apon
tar o culpado ou os culpados a poli-
cia afim de que seja feita justiça.

-x-Meu, Comentario; com Voce Torcedor. De um esportista local recebemosA. O. M. a seguinte carta:
,
.' ônr, diretor esportivo do «Cor-tiva-los a connnuar com estas toura- reio do Povo»:das.

. . _, Li pezaroso a noticia dada porBem, Isto .elnda nao e o peor, o
'esse conceituado jornal sobre o apepeor foi o que acon�ec,:u a embaixada dreiarnenro de um caminhão que trensdo D. Pedro, 9ue fOI vilmente ata�àda portava os esportistas de Corupá, e,a pedradas, flc�ndo algu�s de seus indignado tambem li uma I reportagemco.mp_?nentes sename�te feridos, Quem sobre o jogo do dia 11, enviada parefoi nao se sabe, pois do contrario, «A Noticia» atribuindo á torcida Iara�enso gue.a policia local não deixa-
guaense aq�ele áto anti-esportivo.ria de carttgar os culpados. Os au- '

Isso é uma clamorosa injustiça.tores, possivel�ente alguns v�gabun- O povo de Iaragué prima pela suados, �em um pingo de educação, s�'!l educação, o que pode ser atestado'um purgo de senso. e de resp<:nsab�h- j pelos desapaixonados.dade, querendo-sé vln�ar de n�o sei o Fomos a Corupá com cerca deque, resolvera.� despeJ�r suas Iras .so- 400 pessoas. Perdemos e não dernosbre uma paclf�ca embaixada esportiva. motivo algum pera represalias. Diver-Antes de flrrdar esre meu cornen-
sas vezes os dalí de São Francisco,tàrio, quero äpelar -rnais- uma vez a joinville GUllfá-iviirim Rio do Testo etodas os esportistas locais. enfim a

'
"

outros lugares .vierarn aqui e nunca al
. guem foi molestado ou queixou-se de
qualquer' grosseria da torcida local.

O caso com o caminhão de Co
rupá, outra cousa ..não é do que criar
ambiente pare represallas ou ame
drontar os nossos esportistas quando
ali forem jogar. Ele é ditado por 2 ou
iS cidadãos dali que arvoraram-se em
mentores exclusivos e tecnicos unicos
do futebol municipal.

, Eles sabem, como todos sabem,
que quem jogou areia e não pedra�
no caminhão, foram uns moleques na.Rua Marechal Deodoro, perto da es

quina da Rua Rio Branco.
Não foi a rorcída .e nem a popu

laçäo, foram crianças que ali estavam
brincando e -se exaltaram com a grita-

Mais uma vez venho por inrerrné
dio deste hl-semanarlo, com meu co
mentaria procurar, num esforço supre
mo CI educar os frequentadores dos
nossos campos de futebol. Sim, digo
educar, porque ao que parece são pou
cos os torcedores que vão ao campoafim de assistir a uma partida, parece
que a maioria vai afim de incentivar
os jogadores as touradas como já tive
a oportunidade de comentar.
Domingo ultimo, tivemos nova sé

rie de incidentes, entre jogadores e
entre asslstenres. Convem. .Iernbrar
novamente aos torcedores, que sl cer
tos jogadores se estranham em campo,
esquecendo-se de que são humanos,,

deixemo-los que o juiz dará um jeito
neles, não ,devemos' entretanto incen-

ria.
O mais é farol, encenação! Se

querem ganhar a taça com tanta des
lealdade é melhor que não, a tivessem
trazido, pois o seu instituidor, o snr,
Salvador Gullo, não�a deu para ser po
rno de dlscordia entre a população de
um e o mesmo municipio.

E.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::rio Sagrado Coração.
, No proximo numero lhe levam, devem [un
daremos um resumo des tar-se os do «CorreioCoroação de N. Senhora.
sa brilhante oração. do Povo», que sente-séA solenidade da coroa- Relogio dq Igreja Evangelica. satisfeito em registar tãoção de Nossa Senhora, Já estão sendo monta- auspiciosa data de umlevada a efeito na noite dos o relogio e os sinos antigo batalhador dode 15 do corrente, não da Igreja Evangelica 10- progresso da comuna,podia ser mais brilhante. cal, cuja benção teráA Igreja repleta de lugar no dia 10. de Se- Arnoldo L. SchmUtfieis, uma iluminação to- tembro, com grandes so- Arnoldo Leonardo ôch-da especial, e a Imagem lenidades.

mitt e um dos velhos e
da Mãe de Deus, num Falecimento. Com a ida-altar es pe ci alme nte leais - batalhadores dade de 81 anos, faleceu d do .construído, e rodeada de gran ese o nosso rnurn-a estrada Schroeder, a ..anjinhos, dava um aspe- crpio.viuva Schroeder, uma � d t d tividto resplandecente do ato oua , es ace a. a lVI a-das mais velhas pessoas d

.

d tri I bde fé catolica e In us na e nas oasque para ali foram se '
.

tO coro da matriz, de- causas Citue In eressern aestabelecer a 44 anos l 'd � I .baixo da direção do rev. aragua o out, cnerarnatraz, quando tudo ainda d dP. Alberto, entoou o,s em re or e seus nomeera mata-virgem. .

t
.

,.hinos sacros em homena- tun as simpa las."'I Aos seus parentes PI' .gern a virgem Mãe. e o seu emversano na-
Os padrinhos convida- nossos pezames, telicio que passerä no diados foram os snrs. Dr. Bernardo Grubba 21 do corrente, desde jáAlvaro Batalha e senho- .,

d it d
o abraçamos.HOJ.e e uma a a

..

e I lra, Mario Tavares da alegria para a Iamílía Aniversarios. No dia 14Cunha Mello e senhora, Grubba e t,?doS os ínu- completou 76 anos o snr,Ney Franco e senhora, meros amigos do snr. Waldemar Henschel, resiAdolfo Emmendoerfer e
Berna_rdo. Grubba, uJ?l dente em Itapocusínhe.senhora, José I Pereira dos pionerros do mum- Amanhã Maria Wunder-Lima e senhora e Artur cípío. lieh e Atonio Quadros;Müller e senhora. Esse velho e honrado dia 20 exma. snra Cristlne LEOPOLDO REINER_Pregou sobre' a dev_?- comerciante festeja a Emrnendorfer Prochnow, .

_çao e Iez a exaltação data do seu nascimento
esposa do snr. Waller Vaciqa Anti-difterica

de Nossa.Senhora o

�ev'l e entre os votos de Ie- Prochnow; die 21 e se- D W Id
.

M h
P G d S

A Casa de Saúde r. .a emiro } azurec en

. regorIO, o emma· licidades que os amigos nhoríta Gisela Erschl·ng. d'f' t d d t b aaplica vacina anti- I terlca, a en en o am em
'. chamados em casa.CASAMENTOS. Reahsaram-se 1:;....

_hon'tem na sala das audiencías'
,os seguintes casamentos: Libo�

p
·

rio freiberger com a �enhorita rec Isa ..seThereza Schwarz, Alvm Welk
com a senhorita Paula Töwe,
Siegfredo A tanasio da Costa, cl
a snrta. Dellina Ribeiro, Conra
do Scheller com a ,snrta. Elisa
beta Zipf e Gabriel Scheuer com
a snrta. Maria Steinrnacher.

Locais
LUIZ AIROSO e Senhora

FRANCISCO WATZKO e Senhora

participam o noivado de seus filhos

NIARlA DE LOURDES E RODOLFO

Deputado
,

Altamiro Guimarães
Consternou profunda

mente a população de
Santa Catarina o faleci
mento, ante-hontem, a
noite, no Rio de Janeiro,
do deputado Altamiro
Guimarães. I

Nas altas esferas ad
ministrativas, onde ocu
pou os- mais elevados
cargos, como Secretario
da Fazenda, soube o ex
tinto ser sempre um con
victo democrata e amigo
do povo, que via nele
uma das grandes, espe
ranças da moderna ge
ração.
Em sua homenagem

foram suspensos os tra
balhos da Comissão
Constitucional, pois o
ilustre catarinense fazia
parte da nossa bancada
naquela casa.
A Iamílía do saudoso

morto apresentamos nos,
sos pezames e tambem
a

'

representação catarí
nense, que perde nele
um dos mais dignos
membros.

MARIÁ e RODOLFO - Confirmam
Jaraguá do Sul, 14-8-1946

::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::

PIANO
Vende-se, em estado de novo, um piano

marca:
"Gebr. Zimmermann Leipzig".

'Informações nesta redação.
3x1

Preito de Gratidão
. Pelo presente venho testemunhar minha gratidão ao abalisado clinico Dr. Alvaro Batalha,

pela abnegação dispensada n.o tratamento de
meu filhinho na atroz enlermídade que o aco-. ,

metera.
'

Este' agradecimento torno-o tambem exten
sivo ás caridosas irmãs do Hospital São José.
Aos 17/8/1946',

Com. Evanqelica Lulherana
, de Jaraguá do Sul. -

Domingo dia 1·. de Setembro'
Ás 81/2 HORAS NA IGREJA

Consagração dos Sinos
. e

Iniciação do Relogio de Torre
com pregação de Praeses p, Schluenzen e P. Schneider.

Depois no pátio da Igrej a
,

GRANDE FESTA POPULAR
LEILÕES, RIFAS, TIRO AO ALVO
e outros divertimentos.HAVERÁ BEBIDAS, CHURRASCO,CAFÉ, JANTAR, DOCES, ETC,
MUSICA

À população de Jaraguá do Sul, antecipadamente agradece pelo comparecünento.
A COMISSÃO

8x1

OFICIAIS SAPATEIROS na

SAPATARIA ORUZEIRO LTDA.
Rua do Principe - 237 -- Cx. Posta], 192 .,

- JOINVILLE -"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFlLIS" �------------------------�
Dr. Arquimedes' Dantas

••".GABe

Tom_.
V[NHO CREÓsorADO
"SILVEIRA"

,� I.praplll _ .....

K' To....
�11'0�'� Re,Friad••

;;:�,i� BronQuite.
, 1I,;:�;,i� E,crotulotte
1 i "_,,,i;,- I

'

I C, k,:��) _o"Yt) escenç..

j VI t\..hO CREOSOTADO
� t)._,� , ... .e:RA L\':)o.<o/ Dk !·AIJOC,

.......w._.__..__ vmwd

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

CI

� G. R'odolfo Fischer ..,
l �E<GURO� :E�I <GERAL- J
�

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 796 -

Telefone.531!1111111111C1

IEXKJIAM � §21lbl2í(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dl2l ([KAo WEIlEt KN]))[J§IIR\KAl Co JJ (())lllOfvnHe

e 181"1 PAlt. e.IIM•• � �Aval.IRla' E lavaBEl.'"
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