
Hoje deverá . ser feita
a eleição do vice-presi
dente da Republica cargo
ao quat concorrem os srs.

O Presidente da Repu- Nereu Ramos e José Ame
blica assinou decreto in- rico de Almeida.
corporando definitivamen- Tudo faz prever a viro
te ao patrimonio nacional ria do nosso ilustre coes

as empresas sob adrnínis- tadoàno que, sern favor,
tração e concedendo és é uma das grandes cepa
mesmas o emprestimo de cidades do Brasil atual.
30 milhões de cruzeiros. Acoimada de "quere-

-x -_ mista" sua candidature
Todos os ministros en- teve, só por isso, a de

vieram ao Presidente da saproveçêo da U.D.N. e

Republica os relatorios re- os pequenos partidos.
ferentes ás atividades dos A tarde teremos o re-

seus cargos até egora.: sultado do renhido pleito, L OCa is
.
-x- que terá lugar no Pa-la-

O Ministerio da Agrí- mento. Cirecão do G. E. llbdon Batista'.. . .

cultura pediu a abertu- _. x- Pediu e obteve sua cronana ßresilelra, confe-

ra do credito de 1.700,00 O D.S.D. remodelou o transferencia para a di- rindo-lhe d titulo de Ma-

cruzeiros para combater seu diretorio local, sendo reção do G. E. de Itajaí, ,rechal ,do Exercito.
a praga dos gafanhotos. expurgados os nomes dos a exma. snra. dona Leo-' O ato teve lugar em

Esse serviço vai ser srs. Ernesto Czerniewicz nor de Souza Neves. sessão solene com o

feito com colaboração e Silvino Piazera, substi- Dirigindo o Grupo Es- comp.areciment? de altas
/; dos aviões do exercito colar "Abdon Batista" autoridades, diplomatas e

cessos não ficaram ultime- e dos aeros clubes civis desde 1935, soube essa convidados.

dos até á data marcada, e tanques lança-chamas. Delegacia de exemplar educadora con-
.

Falaram 6 �radores por

isto é, 23 de Setembro. -xxxx- duzir esse estabeleci- diversos partidos, tendo

':_x- Copacabana o bairo mento de ensino ao ele- o homenageado agradeci-
O Chefe do Governo elegante do Rio, passou Policia. vado destaque em que do em brilhante discurso,

assinou um decreto-lei anteontem por mais um se encontra. historiando os atos das

autorizando no Ministro susto. \ O municipio deve-lhe bravas forças que co-

da Fazenda, quando jul- Um bebado jogou uma CHrteir�s de Motorista onze anos de inestima- mandou.

gar conveniente, excluir pedra numa vítríne, Te- veis serviços em prol
--------

couros e madeires da mendo novas depreda-- No Cartório da Dele- da educação de sua mo- O Mal·orproibição de exportação, ções todo o comercio do gacia de Policia, acham- didade, e' a população
estabelecida pelo Decreto. centro da cidade cerrou

sz, a disposição. dos res- perde uma dama de S r lo d P
Lei 9.647, de 22 de agos- suas portas e ei1Httrrgen. pétTvos inieressados t's'�- "excelsas vírtúdes � cO'll!-' or Im·e� a ra_ça
to de 1946 subordlnando- tes especiais do exerci- rão entregues mediante b?radora �a sua VIda CI- Em gaitas de bocca de

os, por portaria ao regi- to e policia sairam a rua recibo as seguintes car- vrca � socIal..
todos os tamanhos e tipos.

me de licença prévia ou para reforçar o polícía-: telras de motorista: Axel A diretora dona Leo- Fabrjceçäo nove, ldcn-

as que rneis se ajustar, as mento.. Boss Alvaro Severino nor de Souza Neves, de- rica � estrangeira. V. S.

pecularidades desses pro- Felizmente fOI só o sus- Piaz�ra Rudolf
. Christian sejamos muitas felicida- encontrará na conhecida

dutos. to. I Schäffe� Afonso ltner de no novo posto que CASA REAL
, .,

Ih ta - Defronte o Ci ne-Buhr -

Helrnurh Hansen Arrhur esco eu para pres r

Emmendoerfer 'Antonio seus valiosos esforços em com o snr. Artur Thrunn.
Vicente Gonç�lves, Dur- benefici? da educ.ação O enterramento foi fei
val Marcatto, Outrosirn da mocidade catarmen -

to no cemíterio ' de Tres
avísa-se aos abaixo rela- se. Rios, com um grande a-

clonedos,
.

que deverã? JOÃO B.\lLONI· companhamento.
apresentar. com a

�axl-1 Transferiu sua resí- - Em Barra do Rio

.

ma urgencl_a o� sagutnres dencia para Joinville, o Cerro, com a idade de

do.cumento� .

afim de que snr. João Bailoni, ex-au- 89 anos, faleceu a viu
sejam expedidos os seus xiliar tecnico da direto- va Filomena Nasrto.

certificados: Os w,a I d? ria de obras do munici- A enlutada família es-

Buch.' carteira de
.
identi- pio. pec�almente a seu. filho

dade, Oscar Baggentoss, O referido construtor Jose Nasato, reEldente

<.:�rteira de identid�de; Jo- e agrimensor foi assu-' neste municipio, apre
se Malloch devera fazer mir o mesmo cargo na sentamos pesames.
novo exame por ter. re- Prefeitura Municipal da'
querido fora do praso; visinha cidade, que es
Frederico Schwertner, ates- tàmos certos, fez aquisi
tado de c<;mduta; Carlos ção de um funeionario
Zehnder, carteira de iden- zeloso 'e competente.
tidade e atestado de con- SAliVE ELE � Terça-fei
duta; Alberto Baumgaer· ra pela manhã, um dia
tel, carteira de identidade; lindo, tambem reapare-

AS RELIGIo-ES'. NO
Antonio Quadros, carteira ceu o carro de irrigação,
de identidadp.. e a poeira que sufoca
Guilherme Heller, Hum-

va a população citadina

BRASIL. berto Loewe'n deverá pro- foi em parte dominada.
curar s·ua carteira em Muito bem! Salve o ve

Blumenau, p�ra onde foi lho aposentado que vol-

Segundo a Sinopse do

I atingiam
296.696. Fica as·

remetida.
: tou a sua atividade pa-

Censo Demo�Tafico de sim, limitado a 648,929 o I
ra trabalhar pela saude

1940, recentemente publi- numero dos praticantes de São Paulo (115475),· cor- �o povo.
cada, somaram 39.177.8RO outras seitas, en1re os respondendo ao forte nu-

as declarações individu- quais avultam os espiri: cleo de japoneses existen
ais de adeptos do catoli- tas (463.4001, seguidos dos tes nessa Unidade f'ede

cismo, para um total de budistas (123.353). rada. Entre o mstrito Fe-
41.236 315 individuos re- Os israeliills formavam deral e .:são Paulo distri
censeados. Reunindo os um contigente tambem buia-se a maior parte dos

que professavam os de- apreciavel, com 55.666 israeli tas, isto é, I 40.122
mais ramos do cristianis- adeptos, enquanto as par- dos 55.666 recens�ados,
mo numa parcela a parte, celas menores cabiam aos bem como 2.160 dos
ou sejam 1.122:810 .. maometanos, xintoistas e 3.053 maometanos encon

(1.074.857 protestantes e positivistas, respectiva- trados alo. de setem�ro
37.953 ortodoxos), tere mente, com 3.053, ·235 e de 1940. Tambem quanto
mos apenas 945.625 não 1.000 fiéis. . aos positivistas, os dois
cristãos. Desse numero, Quanto ao hudismo e maiores centros do país
aliàs, convem subtrair os ao xintoismo, religiões reunem a quantidade mais

que' aparecem sob as ru- dos povos amar�los, a expressiva - 473 do Dis

�ricas<lde outra religião", grande maioria dos ad�p- trito Federal e :p8 em São
"sem religião" e "religião tos, no Brasil, achava-se Paulo, para o total 'de
não declarada", os quais concentrada no Estado de 1.099.

Diretor; A R T U R M Ü L L E R Fundado em 1919 TELEfONE N0. 39
CAIXA POSTAL, 19
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PromulgadaaCons
tiíuicâo.

IT.

Politica
ruídos pelos srs. Joaquim
Plazera e Mario Tavares
da Cunha Mello.
Como presidente flcou,].

por ínstsrencle dos seus

companheiros, o sr. Ro
berto Marquardr; vice- pre
sidente o sr. Walter Breit
haupt e secretario o snr.

Tenente Leonidas Herbs
ter; tesoureiro o sr Wal
demar Grubbe e orador o
sr. Mario Tavares.
Gratos pela comunica

ção ..

•

Esta semana é a- que Marinha e Aeronautica.
regista os maiores acon- A primeira assinatura
tecimentos politlcos do foi a do Presidente' da
ano. Constituinte, . senador
Ontem foi promulgada Mello Viana, seguindo-se

solenemente a Constitui- as dos demais deputados
ção, hoje será a eleiçãodo e senadores.

vicepresldente da Repu- Uma orquestra sínío
blíca e depois a remode- nica executou o Hino

lação do ministerio com Nacional, ouvido de pé
ou sem coalisão. pelos presentes.

O ato. solene da pro- Amanhã 'terá lugar a

mulgação teve lugar as ultima sessão conjunta,
15 horas, no Palacio Ti- separando-se aCamara

radentes, com ai presen e Senado pára 15 dias

ça dos: diplomatas, Mi- de descanso e reunião
nistros, representantes em seguida para as ses

do clero e do Exercito i sões ordinarias. _

.

Notas e Noticias
O snr. Presidente da

Republica assinou decre
to-lei mandando reverter
ao serviço ativo da Ma
rinha de Guerra O· snr.

Comandante Fernando
Cockrane.

O anistiado é o presi
dente do diretorio nacio
nal do P. R. P. e havia
perdido o seu posto em

1938, como co-responsa
vel pelo levante-integra
lista.

-x-

Foi adiada a data da
leitura da sentença dos
chefes nazistas pare 30
do corrente, pois os pro-

l

Pelo Esta.do Barras, dirigiram se a Se
cretaria de Segurança pe
dindo a reíirada dali de
Iudíte Brasil, que anda

caíram no mar perecendo bancando a "senta", den-
afogados,

.

do remedios e fazendo
.
-x- propaganda anri-cetollce .

O jovem esportista Car- A Secretaria mandou
los Kasack, de Joinville, abrir inquerito pera epu
quando examinava uma rar a verdade.
espingarda, a arma dls- -x-

parou indo a carga alo- ßtumeneu . recebeu uma

jar-se no ventre do indi- partida de trigo de Con
toso moço que faleceu cordia e quando exposto
horas depois. Na mesma a venda ao publico, veri
cidade suicidou-se Frede- fiçou-se que houvera "en
rico Braóàick, de 56 anos gano" pois era 80% de
de idade, enforcando-se fubà em vez daquele ce-

em uma arvore. reell ..As autoridades pedi-
. -.X -

Iram. explicação àos ven�

Os moradores de Tres dedores.

Emquanto os gafanho
tos estão dizimando as

lavouras da linha Sul, en
tre Ioaçaça e Porto União,
Jaraguà do ôul está sen
do ameaçada pela praga
dos ratos dos taquarais.
Na zona do Rio Cor

rea e Grota Funda os bi
. chanos descem a serra

aos rr:ilhares devastando
plantações.
O motivo é a seca e o

fogo nos taquarais onde
vivem.
Faltam-lhes os brotos

d.e que se alimentam, po
is a falta de chuva não
os deixa crescer e o fo-

=====================

go destroi o pouco que
resta.
Tambem as plantações

de arroz do municipio,
especialmente na zona do
Itapocusinho, estão sendo
grandemente prejudicadas
pelos caracoes que, numa
só noite corjam toda. uma
arrozeira.
Bem diz o ditado

uma desgraça nunca

só".

"que
vem

Falecimentos. No dia 17
do corrente, faleceu nes

ta cidade dona Ema Hort,
viuva de Adolfo Hort.
A extinta contava 72

anos de idade, deixando
numerosa família. S�o
seus filhos Carlos Hort,
Bertoldo e Artur Hort,
e filhas Eli.sa, casada
com o snr. Cristiano
Kussmaul, Augustà, ca

sada com o snr. Emilio
Schmidt, Leqnidia, casa

da com o snr. Rudolfo
Fritsch, Carolina, casa

da com o snr.· Alberto
Schmidt e Erica, casada

-x-

qeclararam-se em gre
ve os mineiros da Com
panhia Carbonifera do
sul do Estado.
O objetivo é reclama

ção de melhoria de salá-
rios.

-x-

Em São Francisco do
Sul, os estivadores Ares
tides Krueger e Demerval
Lopes, quando se trans

portavam para descarga
em um navio america·no,

General �as
carenhas . de
Moraes.
�

A Assembleia Consti
. tuinte prestou uma signi
ficativa homenagem ao sr.

General Mascarenhas de

Moraes, o brave coman

dante da Força Expedi-

\

ANIVERSARIO
No dia· 20 fazem anos

os snrs. Honorato Tome
lin, diretor do jornal "A
Nação" de ·Blumenau, e

O snr Lourenço Ersching
Sabädo passa mais um

aniversario do bravo Sar-

gen.to Haroldo
..
Schnei

der, que fez parte da
Feb
Dia 21 passa a data

natalicia do snr Max
Schneider e _do snr. Al
fredo Jacobi.
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A Associação Atlética Baependí, tem o pra-;; zer de convidar seus sócios e exmas. familias pa
ra o baile da primavéra, que fará realizar em a
noite de 21 do corrente nos amplos salão Buhr
com inicio as 21 horas, abrilhantado pelo magní
fico conjunto "Orlando e sua Orquesta" de Joinvile.

I Pelo comparecimento desde já agradece.
A Diretoria

Mesas poderão ser reservadas com
_

antecedeu
cia, com o diretor sócíal, sr. Mario Müller.

,Associação
Atlética

Baependi
Baile da Primavéra

CONVITE

Festa Escclcr
=======.========

Num prelio desinteressante, onde reinou o �U��AI'IE:= p��yf:-,�
.

b D Pd' B di
MiLIA • PAlItA A _çA. COMO

Jogo ruto, o. . e ro venceu ao aepen 1 ��r:=����:..z,.,!:�.;
3 2 ' u •• o

Ccnforme havlamos prev�::le X

B:ependi: Silveira; Heinz, JoJé, mmllJI:lI]ijlllliM .

anunciado, realizou-se na tarde de do- (Lucindo); Ettí, Ballock, Nunes; Lucin- tN��':;::'�����:.o:.mingo passado, a penultima partida do, (José), Iuvenal, Batista;'"'- Oracllio.
em disputa do 1'. Campeoqato. �unici. Manoel.

.

paI. Este jogo estava despertando Após um atrazo de quasi 30 rni
grande Interesse nos meios esportivos nutos oriundo j<:í da preliminar, pelalocais, pois uma derrota do atual lider falta de iuíz primeiramente e depoisdo campeonato, custaria-lhe a lideren- pela falta de apito. Parece mentira,
ça e a invencibilidade. Não havia Ia-

'

mas isso aconteceu domingo no carn-
.Awnt_-

vorito, pois o Baependi apesar de
.

ser po do Baependi. A partida que teve MANCHM
o ultimo colocado do atual certame, a duração de 103 minutos, sern contar W Ejogando em seu próprio campo

-

pode- com a prorrogação, que surgiu devido
..

2�!!' 'H�O.�U!I!A:ria ser perigoso .. Foi o que se viu na aos -constantes interrompimentos que v .... TODA PA"TI!.
tarde do dia 14. Após estar perdendo sofreu a partida. Logo após a saida,
por 3 tentos a zero, conseguiu numa numa carga do D. Pedro, Silveira pra
reação espetacular marcar dois pontos tica espetacular defesa, e pouco após
e por pouco não empata a partida. O José completamente livre diante do l?r
segundo tento aliás foi marcado de co guarnecido por Lauro deixa de
forma ilicita, pois .Iuvenal entrou de abrir a contagem, que poderia dar ou
maneira perigoeissima em Lauro que tro desfecho no resultado da partida.
largou a pelóta de maneira que Barls- Entretanto foram os visitantes que pri
ra não te-ve diflculdade em marcar. meiro marcaram, aos 10 minutos por

O jogo em sl não apresentou na- intermédio de Miguel. que aproveitan-
- Defronte o Cine Buhr -

da de interessante, pois reinou um lo- do urna falha de Silveira aninhou a
go estupido, onde nada menos de" 6 pelote no fundo das redes. Aos 26 mi- mente pare os seus. Este goal a meu I"pé de brigas" se verificarem, mas nuros, o mesmo Miguel, que rnaís uma ver foi ilicito pois o arqueiro Lauro
graças a Deus nenhum deles chegou vez aproveitando-se duma outra falha sofreu violenta falta de Iuvenal que o

Ia se consumar. de Silveira marcou pela segunJa vez juiz deixou de marcar. Dai pera oUm dos principais culpados do para os seus. Aos 35 minutos Tiêo, fim verificaram-se constantes ataquesmeo transcorrer da peleja foi o iuiz, apóaespetacular defesa de Silveira do Baependi, que a todo custo quíz Ique d.emonstrou mais uma vez f�l.ta d.e consegue marcar. o terceiro tento pa.ra'l empatar e so descansou quando o juiz
.energia em campo �, quando quiz apli- o seu bando. Finalmente aos 50 rm - dava por. encerrado o prélio com osca-le já era tarde. E bem verdade que nuros Iuvenel em espetacular jogada locais ainda no ataque.expulsou Tiäo do campo por jogo pe- marca o 1'. tento dos locais. Vejamos a atuação indivial dos
sado, quando esre teve um mal entert- Esta primeiro tento já foi cheio de jogadores: No D. Pedro: Lauro foi umdido com Bellock. que foi um dos maio- 'trancos e cenelades, mas o segundo bom goleiro e não pode ser cuipadores culpados do que aconteceu do- foi o' peor, Continuamente, o jogo foi de nenhum dos tentos que sofreu. Mar
mingo passado. interrompido devido os constantes oe- cos fol um grande esteio do quadroCom inicio as 16 horas, entra- gas que o juiz não marcou: Aos 26 visitante, firme nos rechaços, calmo ao
ram em campo as equipes assim cons- minutos o jogo é interrompido por Ion: extremo e delicado no quanto foi postltuldas: go tempo pera tratar-sé da expulsão slvel, foi o seu serviço o que "rnelsD. Pedro: Lauro; Perú, Marcos; do ponteiro visitante Tião. Após rení- apreciei, seu colega de zaga Perú não
Willy, Lange, Euclides; Tião, Tiãozi- ciado novamente a partida aos 291/2 lhe ficou arraz Na linha média todos
nho, Miguel, Francinha, Gentil. minutos de jogo, Batista marca nova- bons, salientando-se entretanto Euclí-.

dzs. No ataque todos bons.
____���"'!"!""-_ No Baependi: Silveira falhou nos

P A R A F E R i DAS I dois primeiros 'tentos pera depois agi-
gantar-se em duas defesas espetacu

. lares. A zaga esteve regular. A linha
média boa. No ataque, entretanto esti
veram as grendes figuras do ßaepen
di, foram elas: Iuvenal, Manoel e Ba
tista: Os outros dois estiveram com

pletamente nulos.
A arbitragem esteve a cargo de

.

Rodolfo Sansão, cuja atuação foi fraca

Realizar-se-á no dia 29
.

de Setembro,
na raia da Sociedade Hipica às Jaraguá,
em Estrada Nova, uma festa escolar, em

beneficio de um novo prédio escolar.
Haverá um programa dos alunos, tiro

ao alvo, leilão de prendas, churrascada,
doces e café.

A festa e o baile serão abrilhantado

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.1 pelo otimo JAZZ HGADOTT1".
Convida-se o público em geral
A Sociedade Escolar e a professora

Alvína Karsten Schwedler

•

Parlida Finalissima do
Campeonalo Municipal

de Fuleból

Sabados e Domingos,
A FORMIDAVEL EXPOSI
çÃO J)E BRINQOEDOS EM
GERAL, NA C A S A
H E A L-, DEFRONTE
,

AO OINE BOHR

A Rainha dos Brinquedos.
Preços sem Concurrencia.

OONOEDE·SE ABATIMENTO
PARA REVENDEDORES.,

' ..

VENDE-SE
Negocio- de Secos e Molhados com casa. Tarn

bem troca-se por sitio ou chácara com casa.

Tratar com o proprietário.
Rodolfo Reínert

Rua 10 de Novembro s/no -

,

SÃO FRANCISCO DO SUL

e cujos erros iá apontamos antes.
Na preliminar os esplrantes do

Baependi conseguiram superar ci's se
us antagonistas pelo escore de 3x2.

Estannó as. equipes assim ali
nhadas:

Baependi: Costa; Amadeu, Otaci
llo; Mario, Espezim, Soares; Elpidio,
Ferraza, Ingo, Rolando e Hilario.

D. Pedro: Antonio; Reinaldo, Hé
lio; Lenz, Waldir José; Martinho, Vi
tório, José I, Oswaldo, Claudio.

Dirigiu esta partida o sr, Rödol
fo Sansão cuja atuação foi fraca.

__xx-

Domingo 22 de Setembro de .1946.

AaaraiXD.PedroII
em busca. do título de "Ccmpeõo Mu
nicipal" e da posse da Taça "SalvadorGullo",

Não percam o formidável Festival Esportivo no Campo do "D. Pedro II"
em Corupá, onde alem das 'partidas de Futeból ainda serão realisadas partidas de

Voley-Ball e outras provas de Atletismo, e rnais um sensacional jogo de
.

Baskete-Ball:

BAEPENDí X D. PEDRO II.
ás 10 horas da manhã.

Acaraí X
D. Pedro n.

No proximo domingo, reallsar-se
á em Corupá o ultimo jogo do torneio
municipal, entre as equipes da S. ·D .

Acaraí ,e o D. Pedro II.
I\. direção do D. Pedro II orga

nisou para esse fim um grande festi
val esportivo com inicio as 9 horas
da manhã. Haverá uma partida de bo
la ao cesto entre a equipe do Baepen
di e D. Pedro II e um jogo de voley .

ES P'O RT ES "MEDICAÇÃO AUXILI
ARNO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"

I"KRIDM

0-maior sortimento em
.

aluminio marca

"Martelo Forte"
V. S. encontrará na

CASA REAL

ECZEMAS"
I N F L AMI', ç Ö E s.
C C C [ ! R/ A. 5 I

"FRIEIRAS,
E 5 P I N H A S I E T, C. '
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CONTRA CASP�,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS
,

AFEcçDES DO

�3URO CABElUDO.

Ele, brasileiro, solteiro,
marcineiro, domiciliado e

residente á Estrada Nova,
sendo filho de Guilherme
Gaedke e de Ernestina
Gaedka,
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
Estrada Nova, sendo fi
lha de José Kuklinski e

de Eva Kuklinski.

Espirilo dos outros
A prosperidade faz amigos, a' adversidade os

experimenta.
-xx-

Em uma carta de Jefferson, o famoso estadista
norte-amerlceno, escriia em 182 l, lê-se este topico
panarnericanlsta: "Folgaria de ver, as esquadras do
Brasil e dos Estados Llnídes navegando juntas CeD

mo irmãs e seguindo o mesmo destino".
-xx-

Isaac Rosenfeld, um bom judeu, tabrtcanre .
de bl1;:\\��������(�cY�@!@)®r@a:rotf Edital n. 210U de 1�-9-46

roupas para homem, contrata um novo caixeiro via- ���.��;��.��.��.��.�'2'.��,m��.�'2'.�. '�� Bertholdo Grahl e El-
jgnte e dá-lhe instruções \@ - '81 sa Behling.

- Ouça - disse, por fim ao caixeiro - se os Ire- @. Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados @) Ele, brasileiro, solteiro,
guezes não quiserem comprar absolutamente nada, @) @j mecanico, domiciliado e

ofereça esta calça modelo n. 55, muito' boa, muito
T.OBA§) AS IVIOLE§TIAS DO ßPßRtlHß Rf�PIRßIÓHln �

residente em Blumenau,
forte e, o que é o principal, muito barata. Custa �(@e. L U U U

I sendo filho de Al.fredo
apenas 50 francos.

do Grahl e de Ernrna Siebert
O caixeiro-viajante, chamado Weiss, toma nora

�
Encontram alivio imediato com c: uso

�
Grahl,

e começa a viajar. Ao fim de cinco dies, telegrafa I n C O m p a p a v e 1
.. Ele, !>rasileira; .s.olteira,de Lyon ao patrão: "Kahn cOlJlPra 200 calças a 25 . dornéstlca, domiclliada e

fran�������r!��:�p��d�e i��J��:�enle
'. .� Pl!ilofíll dI! nRgieo Pl!loll!Ril! � ��:���h�;::n:�::l��e�:

No outro dia pela manhã, um segundo telegra- � .

' � Greuel ßehling.
ma chega: "ROlh. compra '500 calças a 50 francos'@)OFEITORA,L MAI§) C01�]IIECIDO N� :BRASIL@@jE'J.araquechegueaoco-,Telegrafe se de acordo". Rasendelf responde sem

demora'. "Concordo".::s.. nhecimento de todos, mandei�
IM! tn'Irn\: tn'\r.:\\: tn'Itn\: trnrn\:�rn\: tn'Ir.:\\: tn'I/i;\: tn\1h\: tn'I r.:\\: tn'Irn\: tn'Itn\:rn\�� d INo dia imediato, o patrão recebe o terceiro re- lt@���'81.'81���������t passar o presente e ita que

legrama: "Mayer, compra 500 calças a 15 francos. será publicado pela impren-
Telegrate se de acordo". Ao que foi dada iguelmen- � t� I � T � � I � I L

1 Estrade Itapocusin�o, sen· lavradora, domiciliada e sa e em cartório onde será

re sua aprovação telegraflca: do filho de GUilherme residente em Itepocustnho, afixado dui ante 15 dias. Si

"Concordo". Koehler e de Maria Koe- sendo filha de Maria Rech alguem souber de algum im- .

Dois dlas mais tarde, Rosenfeld, recebe uma
..

' . ler.. Meniguini. pedimento acuse-o para OS

carta de Marselha informando o de que o seu vie- A.rtur M�l.lerd O�I��\ .�o Ela. brasileira, solteira, fins legaes ..
jante caíra doente, tão doente que já estava em ago- Registro CIVIl o l, ,IS n o lavradora, domiciliada e Edital n. 2099 de 16-9-46.
nia e que antes de morrer desejaria muito ver seul

da Comarca faragua do �u1. residente nesre distrito, à Harry Gaedke e Wende ARTUR MÜLLER
t' a- Estado de Santa Catarina Estrada Itapocú, sendo fi- Kuklinski.pa r o. '

.

B '1Este parte logo pare Marselha, visita o doente •

F b
r asi , lha de Ado!pho Adam e _

t Ih' az sa er que compafl ce- de Bertha Adam.
I' d P I'

,
e pergunQa�e e'poderei fazer por· voce, meu pobre ram no cartorio '. exibindo (l� Delgacia Auxi lar e o leia
amigo? .. d�cu�entL)s eXI�,ldos pela lei

Ddital n. 2098 de 12-9-46.
- Eu queria saber - disse o moribundo - quanto afim ue se habilitarem para Pedro Bizoni e Paula E D I T A L

é que custam realmente essas malditas calças n. 35... casal-Se: , Rech.
Edital n. 2097 de 11'1-9.46. . Ele, brasileiro, solteiro,
Alfrdo Koehler e Elly lavrador, domícíllapo e re-

Adam. 'l sldente em Itapocuslnho,
Ele, brasileiro, solteiro, sendo filho de João ßlzo

lavrador, domiciliado' e re- ni e de Emme ßizoni.
sídenre nesre distrito, á I Ela,

.

brasileira, solteira,
I

T<)�fCO_$;.>..plf;{R.
POR•. :'::!<_C EL t.:N (IA

Enfeite') para Caixões Funerarios.

I

Oficial

Minancora

Prercítnra M1lliIDlnCnlD21� dle
jJ�r21g1lliá -,Qt([J) §1lli�

Requerjmentos Despachados

lOMBRIGUEIRA . MINANCOBA'

Torna-se público a quem .ínteressar que,
para a obtenção ela Carteira de Motorista de
conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.

9545,de 5 de Agosto de corrente a_no,sã<,> .neces�arios
os decumentos seguintes: carteira de índentídade.
folha corrida ou atestado de antecedentes, certidão
de não ter sido condenado por crime contra a

Segurança do Estado e Ordem Politica quando
tratar-se' de estrangeiro, e mais, prova de quitação
militar e atestado de residencia para os profis
sionais,

Jaraguá do Sul, 15 de Setembro de 194?
JOÃO SOUZA

Comissarío de Policia, padrão G resp,
pelo exp. da Delegacia Auxilar.

� ------0------:.
7 M���:.:;.:_.;:..S "4fí

r'
I "[HOltIHO"

.

I
'( "

'" Elegancia, distinção e bom gosto V. S. J,'(encontrerà só nos afamados MOVEIS
n ESTOFADOS CRUZEIi:<O. J II Poltronas para radio - Divãs - Tape- Ites - Passodetres, tudo V S. encontra-

rà á Rua Marechal Deodoro da

�FOnseca, 519. - Fone 22

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

�. -

"C>'ÄNJO 1?RÔTETUR DE SEUS FILHOS É A

Vermifuga 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 íilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

rernedios

COJJ1rre hoje
.

mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
.
MINANCORA para o Sf'U tilhinho,

E 11m produto des Laboratorios

,

CosodeMODeiSUllftRIO lßIIHRIS
. JarOguÓ �O Sul

- JOI.,NVILLE Rua Domingos R. da Nova.
Dia 22-VIII-46

1151-Lothar Sonnehohl-bras, requer transí. imp. 1164-Arno Kanzrer-bras. requer transí. imp, de
de uma motocicleta, vendido a Erich Theodoro uma bicicleta vendido a Waldomino Roters, idem.
Bauer. ,Como. repuer. I

.. 11165 _ Alberto' Floriani-bras. requer transf. imp.
1152-Lothar Sonnehohl· bras. requer transf. lIUP, terreno com a area de 117.500 mts2. sIto a estr.
de uma bicicleta, vendido a Afonso Lessmann. Nova. Hansa,vendido a Eugenio Floriani. Idem. .

Idem 1166-Guilherme Grützmacher-bras. requer

transf.111153-Lot�a.r Sonnenhoh.l-bras. requer transf. imp" imp. terreno com· a area de 5.904 mts. a estrada
deil!ma .bIcIcleta, vendIdo II Agnez Lessmann Nova Retorcida, vendido a Eugenio Schreder Idem.
HaJ·bst. Idem.

. 1167-Carlos Brondemburg-bras. requer transf.
1154-L0t�a.r Sonnenho�l-bras. r.equer . .tr!insf. Imp. imp. terreno com a area de 1.250 mts2. sito a
de uma bICIcleta, vendIdo a Hemz PuttJer. I�em estrada Itapocú vendido a Ricardo Bauer. Idem.
1155-Wal�D?-ar LessmanI?- bras. requer transf. Imp 1168-David Murara-bras, requer transf.. imp,
de uma, bIcIcleta, vendIdo a Ercch Theodoro terreno com a area de 2.250 mt 2 sito a ,estrada
Bauer. Idem. Retorcida vendido a Germano Gadotti. Idem.
1156-Augusto Heinrch Lessmann-bras. reqner 1169- Adolfo Harmel-bras. requer transf. imp. de '

transf. imp. de um automovel adquerido de Oscar terreno com a area de 125.000 mts. sito a estr
Mathias. Idem.

.

Macuco Pequeno vendido aAlbrecht Kreutzfeldt
1157-Lothar Sonnenhohl-bras. requer transt imp, e Alberto Gnew�ch. Idem.
de um auton::ovel aluguel vendido a Afonso 1170-Alida Hass-bras. requer transf. imp. terreno
Emmerderfer.. Idem. com a area de 174.800 mts2. sito a estr. Ita'pocuzinho
115R- Loth!ir �onnenhohl-bras. �equer trausf. adqvirJdo de Leopoldo de Souza Idem '.de um camImhao de carga adquerldo de Ernesto 1171- Em8, Ladewig-bras', requer transf. I.mp.
Lessmann. Idem. 'I. • I terreno com a area de 23.251mts2. sito a estr.
1159-Lothar Sonnenho.hl-bras. requ.er transf.Imp. Itapocu Hansa, vendIdo a Adolfo Enke. Idem.
de um aut?movel partIcular vendIdo a Ernesto 1172-Henrique Jacobi bras. requer transt. imp.Lesmann. Idem.

. terreno com a area de 180 mts2. sito a rua RIO
1160-Artur Rücker-bras. requer transf. imp, de Branco edificado com uma casa de moradia
um automovel de aluguel vendido a Artur Reif. vendid� a Helmuth Neumann. Idem.
Idem... . . . 1173-Adolfo Emmederfer�bras. bras. requer transt
1151-Lmz Sart! -bras. reque� baIxa Imp de u� imp. terreno com a area �e-11.D.OO mts2. sito a
carro de mola. (Aranha),vendIdo a Angelo Moretl estri. Jaraguá Alta vendido a Fecularia Rio Molha
(Corupá). Idem.

.. Idem. .

1162-Herberto Rahn bras
.. requer.baIxa Imp. de 1174 Carlos Brandenbuag-bras. requer trans! imp.

um carro de lavoura vendIdo a GuIlherme Butzke, terreno vendo a Otto Hindelmer, idem.
(pomerode ).Idem.
1165-Artur Reil-bras. cequer baixa tmp. de um

automovel de aluguel, vendido a 'José Bankharat,
(Nova Bremmen). Idem.

o MOVEIS

o ESPELHOS

o VIDROS

o VIDRAÇAS

CaRril-SE VIDROS'

Molduras para Quadros -

qualquer tipo,

CAIXÕES
FUNERARIOS

Em est-oque e sob encomendas.

•

CHEGARAM

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Stil,
em 28 de agosto de 1946

José Pereira Lima - Secretario 5x2

Sedas parCl vestidoS. da afamada marca PARA

MOUNT, das mais belas e variadas padronagens
unicas nésta praça, só em côrtes, acaba de receber.a

Casa Sonis
Vá hoje mesmo escolher o seu corte, antes que

,

, seja, tarde.
'

Francisca Buch
Avenida Getulio Vargas N. 146.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A pedidos
/

([��unIOl21 �21'
por Quinta Ferino
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G8��e ��;;ar���Eo ��":.e

.1.10'.1;.: I"ROPIUETABIO !! Ai! Farmacia NovaA data de hoje será sempre lembrada en- Rua Marechal Deodoro, N. 158 :::: -

quanto imperar um regime de liberdade de pen-
ii ii ii R ii de ROBERTO II. HORST

���:���.��e���� :a�!�����, :�si�ag:�, a�::e!?�� ·I
..
:'
..
:! S'

"

..:I.:.:i !! S!! ;oit��e:t���epr��a �����rar-se algo de grandiosamente terrível que, num Secção, de lávagem, Deposito de Lubrifi- li ii rece seus artigos á19 de Setembro, aconteceu em terras do Brasil, :: :: �� T II preços vantajosos.Não se trata, como pôde lógo a muitos parecer, ii

T
,ii cantes, Combustível e Accessorios, li !! Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGUA:�ol:�i����1::�:��::��:.;;:�;r��i������ II

O
li Lubríiíoaçã«, carga de baterias i! E II @Ã@ ®i@ @Ã@ @!@

migos do peito, de hoje. !l!! e concertos de pneus, IIN ii Prefeitu ra M lJ-Relembra, sim, com dôr e repugnancia, um:: ::
!i !! nicipal de��:a3g:!��i�sd:�i:r�I��a:�s J1�:gu: d�o���ade��

f tL:::::::::::JJ tL:::::::::}i Jaraguádo Sultro de uma repartição pública. '

IE�
o

11- 'TICorriamansamente, por aquí.to anode 1942, ---------------�___c 1111-1ho �-lllL21ll.

Não Iôra a declaração de guerra ]lO mês an-

DA· d D' ti'teríor, seguida de numerosas prisões, nada mais r. rqulme es an as
_

De ordem 'do sr. Pre-se deu que pudésse chocar fundo os nossos sen- \. feito Municipal torno pu-timentos. ,&alIlAIfl!&JIIiI\\& Amarelinho blico que durante o mêsEis, porém, que ao despontar do. dia 19 de M!!!i1�Ig�M�V
Or$ 62,00 de ôerembro arrecada-se na

.Setembro de 1942 a cidade foi abalada por uma RlIa Marechal Deodoro da Fonseca, 343 Mesclado-branco Tesouraria da Prefeituranoticia terrível: Na TUa dos Martins jazia môrto
Cr$ 60' ,00 Municipal de jaraguá doum homem!

C1 Sul e na Intendencía de
. Procedidas ás providencias legaes lógo era

ESTOQUE PERMANENTE Corupä, o Imposto sobreidentificado o côrpo como sendo o de um chofér

1
INDUSTRIAS E PROFIS·de praça local. Iniciadas rigorosas pesquizas, em Farmacia "Schu Z" Engenho RAU Lda. SÕES - 20• Semestre.pouco enveredava a policia por pista segura. Não Não satisfazendo o pa-demorava muito entrava na delegacia de policia Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 - Telefone, 46 gamento no referido mês,uma senhora que iria ser interrogada. Excursão á Corupá ficará o contribuinte sujei-Um sapato tipo '�eúna", com a sóla e salto Recentemente ins- Encontra-se á dispo- to á multa de 20% sobrecheios de pontas de prégos, era tido como per- t I d d sição do distinto pú- Seguirá domingo pare o imposto no primeirotencente ao autor do crime. Bastava que a pes- a a a com 'pro U·

o vislnho distrito de Co- mês, sendo então feita asôa, ao depôr, I confirmasse pertencer aquele cal- tos medicinais, per- blico, apresentando ser-
rupé, a embaixada do cobrança judicialmente.çado a seu filho e ter-se-ia, sem dúvida alguma, fumarias, etccnacio- viço criterioso e Pte- Acarai.

'

Tesouraria da Drefeitu-descoberto o autor do crime. . nais e extrangeiras. ços Módicos. Os' interessados que -re Municipal de IereguäMas, como mãe e mãe, como mãe é ser su- I queiram tomar parte na do Sul, 5 de Setembro deb!ime I!0s momento.s das maiores dôres e

sacrifi-I ENTREGA À DOMIOILIO . excursão, poderão se ins- 1946. .

CIOS, nao houve geíto de se lhe arrancar uma pa- crever no Bar Catarinen-'1 F. VOSOERAU'lavra de condenação ou traição a seu filho. , ...._,,_,,_.,_,,_,,_:._,,_,,_,,_,,_,,_ .._,... se ou com.o snr. Edrnun-
_

Tesoureiro'Eis então que alguem que hoje se intitúla de '111'=:;:--;;=:;=m_;;_:;�::=::=o;;;;:=;:=:;=m;;;;;;;:;=:1 do Emmendoerfer.
"MEDICAÇÂOAUXILlAR'bonsínho, de protetor da população, de quasi san-I a'l' III- ----------to - que quando desmacarado, ao invez de se de- II F br 5

(Sezões. Malárias; II _
NO TR�TF1���:JTO DAIender provando a sua inocência, prefére sílen-l lä ,.,,., I.mpaludismo . !IEciar batendo �m pife_ ou pro�urando as suas yiti- III � � . Maleitas, Tremedeira m C I M E N T O Fh.ACOS E AH�MIC081mas p�r� pedir pe.rdao - resolve �an�ar a_utorIda- III _ CUR L\M-SE RAPIDAMENTE COM _

:1:

.

Tom.1'II1de policial e. logo d� �aída, n? primeiro msuces-
.::

" I VINHO CREOsarADÓ, so do seu ínterrogatórío, desfere, uma sapatada ii!
...,"" C A R N 'E

..

S I L V E I .. A ••na fade daquéla indefesa mulher que, tendo o III "Capsulas Antíeezontcas III p' !IIIP.'.......F���' ��sr���o�e�a�e�O�!���:. �:;g�:f�:iu��e ��� i� Mi nanco ra" iii SECA i �E�� �:::�:d•.Isto se deu, prezados leitores, em 19 -de Se- III III Recebemos remessa.

11.,,'!,!���.:il:· bronQuit••t b d 1940 I dít d . Em Todas as Boas Farmacias III
nova -,

E I
em ro e 7' em p en,_,a I a t;tra estadonovlsta, I� I _'�}- ,c;ro.u 0'.em franco regime do cre ou morre,' no tempo em :::. É um produto dos L b .: MINANC0RA '"

fnnenfio R ß II ltd� , ::": Cor.v.lesc.�.que não �e pre�isava. d�r satis!ações a nínguem II a oratortos
-

4 II y u UU. '

hb CREOSOTADO i/1porque nao. havia eleições e nao se necessitava
1:1:·1' _ Joinville _ Sta. Catarina- il·l· -v r- ....�.:'..:: DE SAUDI:.nem de eleItores e nem de votos,
n.

EM GERAL, ESPECIALMENTE

EIR Gaitas-Pianadas
�rD, Ot' '�. Band:�:::;2.0 baixos,

�. ,.t�t.. ,;;J � Pianos= Hermonlos. �,

� Instrumentos pare Bandas - � I

Orquestas e Iazz-Bands. vr- �trelas, Pick-Ups, Radiolas.

I� Enfim tudo, que for do ramo.

� Peçam preç os e demais informações ao Represeutante:

� Caixa post� � U �E�A A�TP _B �. Catarjna. �����������

PAG.4

R
6 Valvulas

PEÇAS E AOESSORIOS
FORD - INTERNATIONAL _;. CHERVROLET

Para Caminhões e Automoveis

SOOIEDADE.HECOIN LTDA.
Rua Mal. Floriano, 58.

I'

.

Sapateiros e pratícos de
v

calçados.
'

2.

Precisa-se
Uma moça para serviços domesticos

em geral, na casa particular do Snr. Ar
naldo Schulz, dentista, á Rua Marechal;
Deodoro da Fonseca, nesta cidade.

PAGA�SE 'BEM'

Precisam-se a partir de 1 . de Outubro.
na Fabrica de Calçados "YARA"
3x1 '

Rua Marechal Deodoro. 3xl
=== '

'.

,�y,�O V/RG�.J �DA�<:'�
{I�WETIlllNDUSTRIAL
JOINVIlLE

(())
.

§21bão (Marca Registrada)

Virgem EspecialidadeI
,

'

S�6Ã� 'tIRe!""
. '.

Esp ECIAlIOADE
RECOME!WD1-SE TANTO PARA ROUPA FINA OOMO PARA ROUPA OOMUM

, '
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