
I::. a pouco, a assem

IJ bleia geral do Con-
selho Nacional de

Esratisrlca, fez uma serie

de sugestões acêrca das
atividades das Associa

ções Rurais.
Entre outras, sugere, a

entrega a um agronomo
da direção das entidades
fundadas.
Muito bem. E uma me-

5.000.000 de dolares para se verdadeira a notí- Ia Comissão de Preços, dida sabia e que salvará

a Grecia e de 1.000.000 cia dada pelos [or- �x- as associações da derro-

a' 4.000.000, cada um naís, de que o snr. Adol- Chegou ae Rio o na- cada.

para a Tchecoslovaquie, Io Konder, Presidente, via italiano "Andréa" o Nas mãos dos prefei-

a questão do ernberge da Yugoslavia e Austríe. da Comissão Executiva primeiro que faz a via- tos, personalldades poli ri-

exportação de rnadeíra Remessas menores fo- da U. D. N. em Santa gern depois da guerra. cas, qualquer agremiação

para o exterior. Os ma- ram feitas em Maio pare Catarina, escrevera uma
- x - deese genero está conde-

deireiros dos estados su- a frança, Belgica, Lu- carta ao Senador Nereu A Argentina' fechou nada ao fracasso, pois a

línos estão agora pleitei- xemburgo, Alemanha, Ramos, assegurando-lhe contrato com a India pe- politicagem ee aninha no

ando junto ao snr. Minis- Hungria, finlandia, Alba- a solidariedade na can- lo qual este pais Iome- meio e e discordia da

tro da fazenda uma rno- nie e ludlas Orientais Ho- didatura a více-presí- cerà aquele 500 mil to- classe está feita.

ratoria durante o preso landesas. O relatório fri- dencia da Republica, é neladas de borracha em Aqui mesmo já tive-

da proibição. sava que os totais repre- motivo de congratula- troca de produtos por- mos inumeros exemplos:

-x- sentam apenas os ernbar- ções.
' tenhas. a Liga aos Lavradores, a

.
Washington (SIHI - A ques feitos dos Estados Sempre fomos de- opí- -xxxx- Sociedade Tres Rios do

Junta Censitaria dos Es- Llnidos e não incluem o nião que as divergencias Na Conferencia de Pa- Norte, e os proprios Con-

tados Unidos revelou que material enviado pela partidarias devem desa- ris o representante brí-] soreios.

a UNRRA., nos cinco pri- UNRRA, do Canadá, da parecer diante do ínte- tanico pediu, como in- Cada um, quando ali

meiros meses do ano, ex- America Latina e de ou- resse do Estado ou co- demnisação de guerra houve influencia politica

portou dos EE UU. su rras nações contribuintes, /letivo.,
. da Italia, 11 bilhões e foi de marcha ré.

prim entes de socorro no como remessa direta aos Colabor�nd?,. sem qu�- 200 milhõ.es de dolares. A Sociedade de Tres

valer total de 526.317.0UO países libertados. bra de pnncipios parti- ° .Brasíl tambem fez o Rios do Norte chegou a

dólares, em comparação As exportações tarnbern I darios, em que seja ele-· seu pedido, calculando ter cassada, por desgosto

com o� 357.067.000, du- excluem os suprimentos vado ao alto posto um no entanto, que 8.S pro- do atual Prefeito, a sua

rante todo o ano de 1945. CIVIS a principio exporta- conterraneo, os catari- priedades italianas no subvenção de 50 cruzei-

As exportações da das dos Estados Unidos nenses prestam um grau- Brasil satisfaçam a .exí- ras mensais, os quais fo-

UNRR, em Maio, o ulti- pelas forças armadas e de serviço a sua terra, gencia, reservando-se a rarn dados á um clube

mo mês do qual se pos- outras agencies federals e,..Adolfo Konder' a ama um pedido ulterior se do que! ele era presidente.

suem dados estatisticos norte-amerlconas, e sub- muito para não lhe aten- aqueles bens não basta- E ninguem tenha duví-

pormenorizados, subiram sequenrerrrenre é'!dquiridos.der essa honra. rem. da de que, toda a asso-

a rneis de 112.(,00.000 de e dísrrlbuldos peleUNRRA, -
-xxxx- ciação que tenha dedo po-

dolares, enquanto que em pera fins de socorro. Desfeito, o boato, voltou Nos Estados Unidos litico metido, fracassará

Abril, o total foi de mais
I

' -x tudo a circular normal- declararam-se em greve

ou menos 90.QOO.000 de Correu ha dias no Rio o mente. 90.000 maritimos, o que

dolares. boato de um novo "29 de -x-,- paralisou 2000 navios votação das emendas ao

O aumento resultou no outubro", que deveria ter
.

Chegaram ao Rio 100 nos diversos portos. ato das Disposições

maior numero de rernes- lugar as 14 horas de sa- mil sacas de trigo e -xxxx-
Transítõrías. Foi regeíta-

sas feitas - cerca de bado, quando seria pro- 40.000 caixas de banha RIO, 10 (AN) -A ses- da a emenda de Café Fí-

9.000.000 de doleres pera mulgada a Constituição do Rio Grande do Sul, são noturna de ontem lho, propondo a criação

a China, 7.000,000 de do- Por esse motivo as ru- que serão vendidas dire-/ da Assembléia Consti- do Estado de Guanabara

lares para a. Polonia as ficaram quasi desertas .. tamente a população pe- tuinte prosseguiu com a }orm�do. pela área �tual
____________•

' ' do DIstrito Federal, e�-

Es''tu'dãnd'o"" e', 'ob-se-rvando '� o ��U�d:e�afa�� ����â��:�
U trito. Foi regeitada a e-

\

'sistema eleitoral Norte- :��fs�a�àn�::aa�el�����
'ção das policias. politi-

. )
I

A.
ca e especiais, ' hoje

Escrevem-nos da Es- do Sul, para não vender merlCanO'
.

t t I I t

,( trada Schroeder, distrito nesta maís pão, pois do
'

eXIS en es. gua men e,
caiu a emenda Silvestre

de Guará-rnírím: contrario a Prefeitura de Pericles, para e eleição

«Tambem esta zona es- Joinville lhe cortaria o Washington (SIH) O mo Presidente do .supe-Iobservará convenções e de Vice Presidente a ser

tá sendo teatro de vin- trigo. Dr. Waldemar falcão, rior Tribunal Eleitoral e cornicios estaduais nos feita diretamente, sendo

ditas politicas por parte ° referido chefe não membro do Supremo Tri- empenha-se, agora, em Estados Unidos, visitando aprovada a que determi

do chefe local, o sr. Wa- explicou os motivos, bunal e do Superior Tri- um estudo acerca das pos· Baltimore, Philadelfia, No- na a eleição do vice pre

gner. mas devem -ser resentí- bunal Eleitoral, chegou re- siveis mudanças no sis- va York, Boston e Chi-
sidente, por intermédio

Ha dias, tendo um ani- mentos por aquela zona centernente a esta capital, tema eleitoral brasileil'O e cago. a Assembléia Constituin-

mal de um colono pas- ter votado em peso na afim de realizar uma via-, te, um dia após a pro-

sado para a pastagem U. D. N., como signal de gern de estudos e obser- .

P' 1
.

mulgação da constitui-

do visinho, foi o fato co- protesto de sua atuaç,ão yar o sistem� eleitOral/ O '1-11-ca .

ção. Ao justificar' sua

municado a policia e es- vingativa." I
' norte-americano. emenda o deputado Sil-

ta compareceu de limou- Dizem tambem que o .o Dr. Waldemar fal-I I vestre Pericles Goes

sine e o coitado do cam- mes,mo "gauleiter" (oh cão, ex-Ministro do

Tra-I
'

Monteiro, 'declarou que

ponio teve que pagar tel!lP� bom!) p�e�te!a em b�lho a c.he.te d? delega- Afinal, teremos sabado, as ,duas candidaturas: Drs. seu irmão general Goes

Cr$ 470,00 JomvIlle a proIbIçao da çao braSIleira a Confe- dia 14 mais um feriado Nereu Ramos e fernando Monteiro não ê candida-

Agora, o sr. �agner venda do leite da estra- renci� Internacional do e a tã� desejada 'Consti- de Mello Viana. to a 'vice presidencia da

deu orilem ao padeiro da Schroeder para Ita- Trabalho, que se realizou tuição de 1946. Si dentro d�stes pou- Republica, nem a qual-.

que atende as duas es- pocusinho:
,

em Genebra, em 1958, Ela nos será apresen- cos dias não aparecer um quer cargo eletivo En

tradas; Schroeder ,e Ita- Será que ele quer presidiu as recentes elei- tada' sob a proteção de terceiro candidato harmo- traram em discussão as

pocusinho', 'esta ultima fundar aqui uma repu- ções presidenciais e par- Deus defende os princi- n!sador, o que já é d.ifi- emendas ao art�go 40.

pertencente a J:araguá blica wagneriana?» lamentares do Brasil, .

co- pios 'cristãos e é a mais cil d?dos.os comprom,ls- que preve a transferen-

democrática que jà tive- s.os Ja eXistentes, a Vlf?- cia da Capital da União

mos. rIa. que, embora esteja. para a região central do

Não haverá divorcio e, maIs pro�ensa ao
_

Sena- país, compreendida en

nem a justiça estará su- dor catarmense, nao se- tre Rio e Parnaiba e

bordinada ao poder, poli- rá de grande maioria. r (Conclue na ultima pag.)
tico; o Territorio do Igua- üs dois deputados da

çu vohará aos Estados U.D.N. de Santa Catari-

do Paraná e Santa Cata- na, Conego Tomás da Sil-,
claro seu ponto de vista.

rina; o periodo presiden- va fontes e Dr. Max Ta- Relat-ando os acont-ecl

cial s�rá de 5 anos; o vares do'Amaral, em ho· �entds de 29 de outubro,

mandato dos deputados menagem ao "eu Estado, quando foi apeado do po

de 4 e dos senadores de votarão nó Dr. Nereu Ra- dér o snr. Getulio Vargas,

8. O Presidente da Repu- mos.
disse: \

bl'ica" os atuais deputados, -x- Em suas reuniões, tive

os govemadores a serem Na politica municipal várias oportunidades de

eleitos � os deputados es- tambem ha noviuades: os faz�r sugestões no sen ti

taduais terão atuação até snrs. Ernesto Czerniewicz do de remodelar se o par-

31 janeiro de 1951. e Silvino Diazera já tem tido, reajustando�se á si-

O Distrito federal não seus substitutos escolhi- tuação real do país, den

terá, autonomia, devendo dos no diretario do P:S.D. tro do espirita de 29 de

o seu prefeito ser nomea- E isso pelo menos o que outubro". ,

do pelo Presidente da Re corre p�los' cafés e o di- Depois acrescen:ou o

publica e ten'do uma Cã- zem os renunciantes e o general Góis Monteiro:

mé;lra de 50 vereadores chefe do presidente do � "Como o PSD, até

eleitos por voto secreto e diretório, esta hora, mantem a mes-

direto. -x- ma forma na substancia

O snr. General Gois plasmada, e já que reqre

Monteiro parece que não dimos à estaca zero, jul
está muito satisfeito com go prudente que ele toque

a direção do P.S.D., pois o caminho mais seguro,

numa· entrevista, deixa para avançar de novo,"

I

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R TU R M Ü L L E R Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39
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ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL - 5a. Feira, 12 de Setembro de 1946 Sta. Catarina - N. 1378

Notas e Noticias
O snr Ministro da Guer

ra baixou um avlso euro

risando os comandantes

militares de regiões a so

lucionarem os requeri
mentos que pedem licen
ciamento das praças ori

undas de zonas agricolas
e que se dediquem a es

se trabalho.
Por outro eviso, foram

mandados reter os convo

cados que não falarem
correntemente a lingua
vernacula.

-11.-

O Presidente da Rêpu
blica assinou um decreto
lei criando o emblema e

a carteira do Juiz, de uso

facultativo e privativo dos
membros' do Poder Iudl-
ciario.

-x-

Com a presença de

'3.QOO representantes de
todo o país, instalou-se

no Rio o, Congresso Sin
dical dos Trabalhadores
do Brasil, tendo a sessão

inaugural contado com a

presença do snr. General
Eurico Gaspar Dutra e as

autoridades do Ministério
do Trabalho.

-x-

Continua sem solução

Estrada ,Schroeder

ATIVIDADES
,CATOLICAS

Os jovens católicos in- formar essa grande pere- Gruta da Virgem de Lour

gleses estão pari!cipando grinação num verdadeiro des.

ativamente do renascimen- simbolo das aspirações Dor outro lado. naJa

to das grandes peregrina. do mundo catolico por se resolveu ainda de de

ções européias. Por isso uma paz justa e duradou- finitivo sobre a data em

mesmo, ainda agora mui- ra. que vão ser revividas as

tos jovens católicos da Alem disso e muito cerimonias da Paixão de

inglaterra vão levar para provavel que ainda este Cristo, em Oberammer

a frança uma cruz de ano se levem a efeito gau, na Baviera, cujos di

madeira macissa, que con- grandes peregrinações ao rigentes pretendem fazer

áuzirão a pé desde o li - Santuário de Lourdes pe- realizar em principias de

torai até Vezelay, numa los catolicos da Grã Bre- 1947, dedicando-as desta

distancia de, 480 quilo- tanha. Como se sabe, tais vez à uma ação de gra

metros, onde ha cerca de peregTinaçõe� estiveram ças pelo término da se

oitocentos anos o grande completamente

interromPi-I
gunda grande guerra

S. Bernardo pregou uma das' durante os seis anos mundial. Da, mesma fór

Cruzada contra os infieis. de guerra, devido a ocu- ma que no caso de Lour-

Aliás, os frades Bene.· pação alemã. Agora, Pá-, des, espera-se por uma

ditinos de Vezelay convi- r�m, já se tornou nova:.. grande concurrencia dos

daram os catolicos de vá- mente possivel a sua rea- católicos ingleses a essas

rios outros pàises para Iização e os católicos in-I trlldicionais festividades

participarem das festivida- gleses por certo �não dei � religiosas da Baviera, co

des que alí se vão reali- xarão de figurar entre .os I nhecidas e afamadas �m
zar, ria esperança de trans- que pretendem visitar a todo o mundo católico.

-x-

O vice-presidente da

Republica d�Jverá ser elei
to na proxima segunda
feira, conl_inuando de pé

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E S· P O R T E S'�s�a��ESPiritoseu bom dinheiro com-
============

,
•.

. prando na O Primeiro Navio a vapor que singrou as eguas
•

do Rio Araguaia foi levado : do Rio Paraguai,

f a rma C I a N desmontado, em catorze carros de bois, sendo de-
.

. O V a pois reconstruido em Goiás. A iniciativa foi do ge-
de ROBERTO U. HORST neral José Vieira Couto de Magalhães, que então

governava Mato Grosso e que deixou renome como
a. que dispõe de. maior. sertanista.

.

sortimento na praça e ofe- -xx-

rece seus artigos á O privilégio de usar um chãpéo vermelho foi
preços vantajosos. concedido aos .Cardeals da Igreja Romana oelo Pa-

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA pa Inocencio 14, no século XIII, como um emblema
@U.®� @,;.@� de sua justeza em derramar o próprio sangue pela

fé católica.

Futeból

Recebemos' o Relataria
de 1945,. apresentado pelo
snr. Lourival Cemara, Pre
sidente da Junta Executi
va Regional ern Santa Ca
tarina a Assembteta Ge
ral de 1946, do Conselho
Nacional de Estatistlca
É um trabalho minucio

so e qué espelha com ela
resa as atividades desse
benemeriro departamento
Gratos pela oferta.

PAG. 2

Alheio

-xx-

Na sepultura de um vendeiro:
Neste lagar - causa exrranha t -
Sem protesto nem querela,
O bruto entregou a banha!
Pelo preço da tabela!

Humberto de Campos
-xx-

.O Pafuncio, com à cara em misero estado, es
tava recebendo conselhos do pedre que o fora con
fessar.

- Custa muito, Pafunclo, bem sei, mas deves
perdoar ao teu inimigo, bem sabes.

- Perdoar?! - Perdôo, se morrer; , mas se me

lhorar, o reverendo fique certo: quebro-lhe a cara

Boliche
-�iC��d�IJ�����, e��a�;� HlífHRI11:lIIijIUl;":Icom o Olimpico, por 1 a 1. Excursionou a Curitiba, A sil"'u... AI"ftEßNTA .0.

-x- o Clube de Boliche de '''Ú'''''''_''_'''_TAI.C:OMO:

Em [oinvilie, a equipe Iaragué do Sul, que ali
do 150• B C. venceu o

foi disputar um jogo com

Caxíes :

por 4 a 1. Na o Batel Boliche Clube.
preliminar, o Riachuelo O jogo realizou-se no

venceu o S. Luiz por 4a2. Parque Cruzeiro, em dis- i

O jogo foi em disputa puta da taça "Ouro", ofer-
'

da taça "7 de Setembro" ta da Cerveiarla Ceterí-
oferecida pela Cervejaria nense.

\
Catarinense. . A equipe jaraguaense

.. ELlXII DE NOGUEIRA"
perdeu por 255 pontos, COHHIDCI_ HÁ " ANO....

-x- V DIll TêDA P'AIOTa,estando constlruida pelos
Em Serra Alta, a S. E. senhores Blosfeid, Krau- ---- -----------,----------

Cruzeiro, de' Iolnville, ven- se, Karger, Grubbe Juni- � �.·.·I.'i=!!=i!=!!=m==i!l!ii!!!i!!i=m=:5;!�!!�!!=m!i!!!i!Ii!=!ilceu o Bandeirante por 5a2. or, Gomes, Mazureehen.

�
,.'

de José Schremowsky e I'g - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - iiide Maria Verónica sChra-11 (
II

III
mowsky. I

It Elegancia, distinção e bom gosto V: S. fr II "Capsulas Antisezonicas II�
Edital n. 2096 de 9,9-46. I

encontrarà só nos afamados MOVEIS l iii iil-Gerherd Arthur Mar- ESTOFADOS CRUZEI�O. � 6! • M inancora" 6_

qBuuahrrd. t e Anely Gutsela Poltronas pera radio - Divãs - Tape- 1"'1' \ I'�·.'tes - Passadeiras, tudo V S. encontra-
Ele, brasileiro, solteiro, rà á Rua Marechal Deodoro da

� I Em Todas as Boas Farmacias IIId
.

'1' d Fonseca, 519. - Fone 22 É INANC0RA
",comerciano, ormci Ia o

',"'I.h,=
,

u-m produto dos Laboratorios M
) ,it_-Ie residente nesta cidade, II U

����1;��oed�eFr?ct�w�l:r� :::::::::::::::=���::::��:�:�=::::::::::::::: III
- .loinville- Sta. Catarina- �I,

quardr: �
j

• [E!!l!ii!!!i!I!l!ii!!!i!I!i!Il!!e!!l!ii!!!i!!!!i!�!!!!!il!!!�:l!ii!!!i!!!!!!!!!!!l!ii!!!i!!!S5!!!�
Ela, brasileira, solteira, D•• ' LUIZ, DE SO-UAZ!'.

domestica, domiciliada e

residente nesta cidade,
sendo filha de Jorge Buhr
e de Paullna Enke Buhr.

Edital n. 2095 de 5-9-46.
Helmuth Müller e Ber

tha Hornburg.
Ele, brasileiro, solteiro,

Iavrador, dom i eil lado e re-
::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::sidente nesre distrito em E para que chegue ao co-

_:_ _

Rio da Luz, sendo filho nhecimento de todos, mandei'
de Fritz Müller e de Lul- passar o presente edital que
za Glatz Müller. será publicado pela impren-
Ela, brasileira, solteira, sà e em cartório onde será

lavradora, domiciliada e afixado durante 15 dias, Si
residente rieste distrito, em alguem souber de algum im
Rio da luz, sendo filha de pedimento acuse-o p�ra os

Germano Hornburg e de fins legaes.
ßertha Schwartz Hornburg. .. I CIARTUR MULLER OticiaI

-:- -!!!!!!!!!!!Edital n. 2094 de 5-9- �6.
Bruno Replin e Fridlida

Koch.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, no
Rio Cerro, sendo filho de
Oscar Replin é de Luiza
Methias' Replin.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada 'e

rastdeute neste distrito, no
Tres Rios do Sul, sendo
filha de Alwin Koch e' de
Adelia Klemann Koch, 5x2

ra o selecionado catarí- "MEDICAÇÃO AUXILInense no campeonato; os AR NO TRATAMENTOjogadores Bosse, do Ca- DA SÍFILIS" I

A A, A. Baependl e a xias �.C., Zabot, Curra
S. D. Acaraí disputaram; ge, P.lãzera e Badeco, d?
no dia 7 a taça ''] de se-

Ameríca F: c., e ßasn
rernbro" oferecida' pela nh?s, do Ipíranga, de Ca
Prefeitura Municlpal, ven-

noinhas.
cendo o ultimo por 5 O. --------

-x-

t UMA DOENÇA .RAvf..u..,.
...UITO ""IGOU PARA A "A
... iL'A a PA_ A IllACA. COMO
UM BO ... AUXIUAR NO TRATA
MIiMTO DhsE G"AND.n.A.m..O

u •• o

IESPINHA8

P'fnUL.A8

I"KIII'DAII

MANCHA8

Estatistica

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

·VEN·DE-SE
bem

Negocio de Secos e
- Molhados com casa. Tarn

troca-se por sitio ou chácara com casa.

Tratar com o proprietário.
Rodolio Reíaert

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

Brasil.
F"z saber que comparpc�

ram no cartorio exibindo os

documentos exrgidos pela lei
atim de se habilitarem para

casa,-,e:
'

CI--------
_

Dr. Arquimedes Dantas I
A8V.Ga.8

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

Rua 10 de Novembro s/n. - ..
.

SÃO FRANCISCO DO SUL

° ANJO PROTETOR qE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA, MINANCOPA
,CHEGARAM

Sedas pera vestidos da afamada marca PARA
MOUNT, das mais belas e variadas padronagens
unícas nésra praça, só em côrres, acabá de receber a

Casa Sonis

o Maior
Vermitugo suave e de pronto

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

Compre hoje ,mesmo urna 10MBRIGUEIRA
MINANCORA para o SE'U tilhinho.

E um produto des Laboratorios Minancora

- JOINVIL-LE

Vá hoje mesmo escolher o seu corte, antes que
seja tarde.·

-

Francisca Buch
Avenida Getulio Vargas N. 146.

Farmâcia "Schulz"
Rua Mal. Floriano Peixotp, 60 - Telefone, 46

Edital n. 2.095 de 9-9-46.
Fredolino Martins e Mar,

tha Schramowsky.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re-
------.-----

sidente neste distrito em

Tifa dos Martins, sendo
filho de Mathias José Mar
tins e de Luiza Fr'anzener.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, em
Itapocusinho, sendo filha

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

vilfO criterioso e Pre-
ços Módicos.

Ofiaina meaaniaa
Geral

H. KELBERT

Sortimento da Praça
Em gaitas de bocca de

todos os tamanhos e tipos.
Fabricação nove, ider:

tica à estrangeira. V. S.
encontrará na conhecida

CASA REAL
- Defronte o Cine-Buhr >

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO -

PEÇAS E ACESSaRIaS -

APARELHAMENTO MODERNO --

HABEIS PROFISSIONAIS --

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

- Jaraguá do· Su I -
PREÇOS MODICas

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

ENTREGA À DOMIOILIO

conHA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E gEMAIS

UECCÓES DO "

�3URC CABELUDO,
rONJé:o ,�A�\t){R.
P'OR Exé�l-�CIÀ
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CosodeMooeis
. UllóHIO 181lßHI8 ]Ofnuuó �õ8iif
Rua Domingos R. da Nova.

o MOVEIS

o ESPELHOS
o VIDROS

o VIDRAÇAS
CORrfi-SE VI.DROS

Molduras para Quadros
qualquer tipo.

I
o PROOESSOS
OOMPLETOS

.o A I" Õ E S
FUNERARIOS

Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Oaixões Funerarios.

NOIVAS
Precisam: GRINALDA, BOUQUET, VÉO, SEDA BRANCA PARA
VESTIDO ou MÀ.NDAR FAZER SEU VESTIDO ou MANDAR FA
ZER GRINALDA OU BOUQUET ESPECIAL, OU AINDA QUAL-

QUER ROUPABRANCà? '

procure hoje mesmo a

CASA SONIS
onde obterá tudo.

Francisca Buch
Avenida Getulio Vargas N. 146.
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ReqlJerimentos .Despachados
Dia 1 O 8-1946

.

.

1108-Alvino Gurske, bras. requertransí. imp.terreno comprado de Germauo Kühne. Como
requer. •

1109-Benjmin Tamanini, bras. requer traust.
imp. terreno comprado de Alberto Hermann. Idem. .;... ....;.. _11l1-Rudolfo Kanchen, bras. requer transí, imp. terreno vendido a João Gascho.Idem.

.
imp. terreno cmprado de Augusto Míllnítz. Idem. 1127 I Augussto Märer-bras requer transf. imp1112-Gustavo Jung, bras. requer transí. imp. terreno vendido a Alfredo Klug. Idem.terreno com a area de 50.000 mts2. sito estr Isabél,' 1:128-Ernesto Lessmann-bras. requer traust.vendido a Erna Rau. Idem

. imp terreno vendido a Urbano Rosa e filhos. Idem.1115- Frederico Neumann, bras. digo russo,. 1129-Müller & Cia. Ltda. requer traust,requer licença construir uma fossa septica, em imp. de um carro comecial, vendido a Leopoldosua propriedade, situada a Av., Getulio Vargas, Fiedler. Idem.de acôrdo com as plantas anexas. Idem. 1150-Müller & Cia. Ltda. requer baixa do ímp.1114-Rudolfo Frrtsch-hungaro, requer Ileen- sobre nm Caminhão de carga, em virttude deça construir uma casa mista,·. destinada a uma achar-sé o mesmo completamente inutilizado.Idem.fabrica de tecidos, rcuada do alinhamento da etr. 1151- Gustavo Volsku, requer baixa imp. deIsabél, zona-urbana, de acordo com as plantas um carro de lavoura vendido a Antonio Glassenappanexas. Idem.
(Pomerode.) Idem.

.

1115-0tto Lohmann bras' requer licença �1152-Müller & Cia Ltda. requer transí.mandar pintar externamente, .em côr zinza-escuro imp. de um carro comercial,. vendido a Schultzseu prédio sito a rua Vidal Ramos. Idem. & Cia. Ltda. Idem.1116-Rudolfo Winter-bras. requer transí. ímp. 1155-Vitor Maas-bras. requer licença mandarde um carro de lavoura vendido a Otto Ziezen. fazer um concerto e pintura no mausoleo de AnaIdem.
Bugmann, inhumada no cemiterio desta cidade.1117-Ervin Becker-brâs. requer para seu Idem

. nome imp. relativo a Alfaiataria sito a Av. Getulio 1156-João Gerent-bras. requer traust. ímp.Vargas, comprado de Arnoldo Cordeiro. Idem. terreno com a area de 7.700 mtsã. sito a estr: Ilha1118�Ricardo Fey-bras. requer licença cons- da Figueira, adquirido de João Benjamin Espindola.truir uma casa em alvenaria de tijolo no alinha- Idem.
I. mento da rua Princeza Isabél, de acordo com as 1157 -Orestes Gadottí-bras requer baixa imp.plantas anexas. Idem. � de uma bicicleta, por aehar-se a mesma inutilizada.1119-0tto Gramm-bras. requer transf. ímp. Idem.terreno com a are._a de: 197.897 mtsz. sito estr.. 1138--Altino Pereira-bras. requer transí. imp.Ano Bom, vendido a Sezenando Erdmann. Idem. terreno edeficado com uma casa de materteial,1120-Francisco Kretzred-bras. requer transf. situada a rua Preso Ep. Pessoa n.272. Idemimp. terreno vendido a Oswaldo e Alfredo Schmidt. 1159-Miguél Schartz-bras. requer transí. imp.Idem.

terreno com a area de .. 85.400 mts2 sito a estr.1121 -Gustavo· Líkíeld-bras. requer transí, Rib. Rodrigues, vendido a Antonio Scheller. Idem.imp. terreno com a area de 12.500 mts2. sito a 1140--Pedro Avelino Fagundes, �bras. requerestr. Isabél, . comprado de Ricardo Wendorff. traust. imp. terreno vendido a João Donato. Idem.Idem.
.

1141-Gustavo Blunk-bras, requer transf. imp1122-Francisco Ferreira-bras. requer transí. terreno sito a estrada Nova, vendido a Adolfoimp. terreno comprado de Antonio Gonçalves Van Vossen. Idem.Oliveira, sito a rua Hercilio Luz. Idem 1142-Miguel Schwartz bras. requer transf.1125--Augusto Murer-öras. requer transí. imp. imp. terreno vendido a Conrado Cheller. Idem.terreno vendido a Albrecht Klug. Idem.
1124 - Agusto Murer-bras, requer transí.
terreno vendido a Bertoldo Klug. Idem.

1126-Constantino Gascho-bras. requertaamsí.

imp. Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul,
em 10 de agesro de 1946.

José Pereira Lima - Secretario

.

�
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Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O

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-
Dh'elo l\lédico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Agradecimento
Profunda�ente consternados, comuni

camos aos nossos parentes, amigos e co
nhecidos o falecimento de meu estimado
esposo e nosso querido pai,

Eugenio Nicolini
que o bom Deus chamou a si no dia 6
de Setembro, com á idade de 57 anos.

Agradecemos de coração a todos que
acompanharam seus ultimos momentos, e o

enterro, os que enviaram ilores e con
dolencias

Jaraguá do Sul, 10-9-1946

Vva. Mal'ia ltlenel Nicolini e Filhos
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na Livraria:
HANS WIELE

"MEDICAÇAOAU'XIUAR Av .. Getulio Vargas, 160.
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"

Pre�e.itura M�- ��••��

..••��.
nl�IP�1 de -

�I .. CALCADOS . y�

r��7�!�;ii.I�:'����'�1 J:rE��;ISp�e' I .

I R °G O :
.. Telefone N' 39 - C. Postal, 19 feito Municipal torno pu- ��
li JARAGUÀ DO SUL n blico que durante o mês ßl

.

ii· Santa Catarina il 'de ôetembro arreceda-se na 'I Qa-O 00 mOlhOrOO Cii ' !l Tesouraria da Prefeitura l) u U O lJ II U lJ O lJComprar cousa boa por preço rasoa- li ASSINA'fUfCA ANUAL ii Municipal de Ieragué do Ié ganhar dinheiro! ii e-s 35,00 ii Sul e na Intendencia de' mal' o harato o
EXPERIMENTE E VERÁ' II -- 11 Corupé, o Imposto sobre O' O U O

<!) II .�RR J��SM·ONt"�;;L ii �i�!�!;�f�::;:r��:!t - . - .-

Otimo tratamento V. S. encontrará nO GERENTE FRODUTO Df\
Pauiino Pedri

TIIDldllUl§trn'al die Ca�ç21dl(Q)§ I
Tesouraria da Prefeitu- ti. CAIXA POSTAL, 11

-

ra Municipal de Ieragué IP JARAGUÁ DO SUL
do Sul, 5 de Setembro de

� SANTA CATARINA �1946.
F. VOSGERAU
T' � "e� '7 :!a,�-'Ib

-

esourelro' lQí1iVC '

......-.. ::p...-�

A pedidos

[Q]�1illíOl2l �21
Locais ,Notas e

Noticias
dução imediata das des
pesas, de 84 milhões
604,200 cruzeiros e para
O futuro, maís de cento
e trinta e quatro milhões
e oitocentos e vintemil

____

- concl, da 1a..pag,;- e seiscentos cruzeiros o

que perfaz o total de
-x - 219 milhões e 424.800

Continuando a revisão cruzeíros o qual repre
geral dos quadros e ta- senta economia de cêrca
belas dos servidores de 54 por cento do total
públicos civis da União, de qUl(trocentos e um
o DASP acaba de apre- milhos 736.400 cruzeiros,
sentar ao Presidente da que o Ministério da Fa-

'

Repúblca, merecendo sua zenda dísponde anual
aprovação, a restrutura- mente com seu pessoal
çäo das carreiras dos permanente. Com essa

funciononários do Minis-I medida, haverá, diminuitério da Fazenda. Em ção de 19 mil cargos,
conseqüencia haverá re- para 14.712. -

CECILIA PEDRI
Transcorreu dia 9 do

corrente o anivérsário
na'talicio da gentil snrta.
Cecilia Pedri, filha . do
snr. Antonio Pedri, fun
cionaria publico nesta
cidade,
A distinta aniversa

riante os nossos sínce
ros parabens.

- Hoje festeja seu

natalício o nosso pre
zado amigo e assinante
Snr. Saturnino Rosa, ca

pitalista residente em

Guaramirim.

o maior sortimento em

aluminio marca

"Martelo Forte"
V. S. encontrará na

TI)) P�llo §11-PIDlrn° a'J, 'Bpnção de imagemIN,�,)) lL� � @. Domingo ultimo, teve
____________________ lugar na Matriz local à

benção da imagem. de
Santa Rita de Ca'ssia, 0-

A tão falada e esperada Constituição não ferta feita aquele templo
'

saiu no dia marcado, isto é a 7 do corrente.' pelo snr. Altino Pereira .

A causa dêsse atrazo, ao que dizem' muitos e exm. senhora, dona n� .
'I'ríangulo Mineiro.

entendidos, residiu na disputa de uma"' indicação Ligia de Freitas Pereira. Ha I Igualmente sobre o

de candidatura a Více-Presídencía da Republica. O ato revestiu-se de mesmo assunto a ernen
E que, dentro do próprio partido que se intitula toda a solenidade, tendo da do ma�dato que a

majoritàrio, houve divergencia que originou duas o rev, P. Alberto feito o transf�renClB: se raça pa
correntes: uma pró Nerêu Ramos, outra pró Mel- historico da vida toda ra GOIaz, �xlstem ainda,
lo Viana. ' dedicada a Deus pela outr!ls,. opinando .

que o

A primeira, logo ao nascer foi batizada de milagrosa Santa. terrI,tor.lO da Capítat da

"queremista"! Aniversarios, Passa ho- República seja demar-
Os técnicos' em queremismo vislumbraram j(::l a data natalícia do sr.

cado J?or corp?s\ de en

\ógo, na dita, um golpe "beneditino" que encer- Waldemar Grubba, figu- genheuos,_ FOI en_?err'B
ra bem desdobrado, a seguinte manóbra: ,ra de grande destaque da a �essao!. contmuan-

Vitoriosa, ou melhor, eleita a figura de Ne- nos meios comerciais e
do a dISCUSS�o das e�en-

reu Ramos para a Vice-Presidencia da Republicá sociais do municipio.· das na sessao de hoje.
iria, em consequencia, o "Pae dos Pobres" (Ge� Ao aniversariante, quetulio Vargas) para a Vice-Presidencia do Sonado ja foi um dos diretores
e o robusto] deputado Souza Costa para a, Presí- deste jornal, os que ne
dencia da Câmara dos Deputados. , le trabalham enviam seu

Isto tudo e mais os govêrnos de Minas, S, abraço com votos de
Paulo e Pernambuco nas mãos de Benedito, Mar- telicídades.
condes e Agamenon, respetivamente, daria como - Esta data tambem
resultado final: Restauração do Império Getulico. regista o anivesario da

.

E que, conforme consta do programa, provo- exma. snra. Hilda Hufe-
car-se-ía uma crise politica á qual o Presidente nuessler, esposa do nos
Dutra, jà então no mato sem cachôrro, demítír.se so amigo Rudolfo Hufe
ia 'e, naturalmente, a coisa estaria pr'a nós os do nuessler, diretor das In
"queremos". . " dustrias Reunidas Jara-

Não résta dúvida que é um bélo e mages- guà S. A.
tôso plano êste aí expôsto e que fontes bem in- Á aniversariante, da-
.Iormadas trouxéram ao nosso conhecimento. ma de grande destaqueNada nos é dado opôr, pois não dispômos do social em nosso meio,
poder suficiente, para impedir rumos e gólpes apresentamos cumpri-
politicos. I mentos.'

Contudo, si tudo sair cértínho como já se - Fazem anos: dia 13 _

denúncia e anúncia, ficaremos contentissimos si a menina Use Mey, fi-
daí por ?iante nos fôr dado consumir trigo bom, lha do sr. Leopoldo Mey; Ha Livros que instruem
açúcar Iímpo, banha pura, manteiga sem sêbo e dia 14,- os snrs. Carlos
tantos outros generas de.cnecessídade, por prêço Albus, Rodolfo Ehlert, �a Livros que divertemrazoável, ao alcance da bôlsa do pôvo. Hugo Horst e Reinaldo

. Mas, si por outro lado, êsse conchavo quere- Soares Junior,
mista outra finalidade não encerrar que exelusi
vamente fazer ressurgir em nossa Patria, com
mais violencia e veemencia, o regimen da bor
racha, da cadeia, do óleo de automovel do câm
bio negro, da inauguração forçada d� retratos
do "Chefe Nacional", das marchas obrigatórias
nos dias feriados, das "desapropriações" por
-Ialsa utilidade pública, etc. etc., então que Deus
se apiéde do Brasil porque irá dar tudo nos quin
tos de um inferno bolchevista ..

por quinta Ferino

CASA REAL
- Defronte o Cine Buhr -

FRACOS E AN�"1C081
T_,

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"
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PARE .. , OLHE ... E ENTRE...

�tRMENTo
�ttlEIRDS.

NA

Casa Buerger

Precisa-se Sx1

(Av. Getulio Vargas - ao lado da Cia. Telefonica)
Só para yer a QUALIDADE, a VARIE

BADE e ,os PREÇOS dos artigos!

vel,

OFICIAIS SAPATEIROS na
I

SAPATARIA ORUZEIRO LTDA.
Rua do-Príncipe ' 237 -- Ox. Postal, 192.

- JOINVILLE -

Hotel:-Jaraguá
-BARsRESTAURANTE-

VENDE-SERefeições á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

_
Rua Mal. Deodoro da Fonseca 587

JARAGUÀ DO SUL - ôra. Catarina
' .

Duas casas de material
sendo uma nesta cidade e

outra em Serra Alta. Im
formações na - A Comer.
clal Ltda.

•

(()) §21tY�(Q) (Marca Reglsttada)

Virgem E$peciali�ade
dia CTIAo WETZEl TINll})lU§lI�liAl c JJ(Q)TImrvnBe,

ßIWOMEitDA-SE TANTO PARA ROUPA FINA COMO PARA ROUPA COMUM,

I

........� �.I -- ..

� 'S�eÄ� �/RCtAtL�pEciAll ÓADE
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