
Corre pela cidade de
que o díretorío do PSD,
e atendendo a um pedido
de Joinville, chamou a si
o encargo de colocar os
funcionarios que se dírnl-
tiram ou foram exonera
dos da Prefeitura daque
la cidade, por motivo de
economia.
Diz-se mesmo, que dois

nomes já Ioramíndícados
para Floríanopolís afim

De Washington infor- de mil alvarás de licença é, vale dizer: "amigo da de exercerem cargos
Toda a agitação que Barros, quando o sr.

man que na construção de pera casas de tavolagem onça" da Italia. aqui, aguardando-se a no-
se faz nos Estados, é o Tristão da Cunha per-

bombas atômicas trabe- só na capital. O pedagio, As proxirnas eleições meação,
preludio da :sucessão guntou-lhç, a essa altu- Iharn 3.000 recnlcos espe- na Estrada Anchieta, on- italianas tornarão evíden- E verdade que nada te
presidencial do Generalra, qual a posição do cialieedos nessas consrru- de diariamente transitam te � importancia dessa mos que ver com as de-
Dutra, cuja eleição será sr. Getulio Vargas em ções. cerca de 4.000 veículos e gestão dlplornetica. cisões dessa entidade po-
em fins de 1950. face do caso paulista. -x- cujas taxas variam de 15 O segundo tento foi lítica, e Dens nos livre
É a luta .sataníca dos Disse o orador que o

No Rio Grande do Sul, a 90 cruzeíros, é cobrado marcado pelos estados de meter o nariz ali, nem
bastidores, onde os po- senador gaucho está ra- deu a costa um barco de pelo pessoal do palacio Unidos no Extremo Ori- mesmo para dar , assim
líticos procuram alijar fazendo o papel de ta- invasão, abandonado. governamental, sern qual- znre, Importante missão de longe .um palpítesl
do caminho, uns, aos ou- manduá, comendo for- Med� ele 34 rnerros de quer tal�o e- vaí para a militar americana chegou nho, pois logo o chefe
tros, migas e gafanhotos, pa- comprtrnento e 9.de largo, "caixa do partido". ao Japão, onde a politica nos diria, manda quem
Depois do sr. Adernar ra mais tarde comer os contendo tres hélices, bem Os fornecimentos de Washington sofreu ra- pode e não quem quer.
de Barros, outros virão piolhos, classificação I com?

possantes moto�es ao estado são maio- dical transformaçêo. Os Mas, cá para nós, que isso
para a arena, dançar na que deu aos politicos. E elerricos e de combustão. rado nos preços e a dite- japoneses concordaram não està certo, não está,
corda bamba da politica, acrescentou 6�que o sr. Presume-se que tenha rença é paga, por tora, em cooperar com a China Temos expedícíonaríos,
até que caiam, e, assim, Getulio Vargas está sor- vagado pelo mar desde o aos agentes do sr. Ade- e os Yanqucs, visando temos convocados que
sucessivamente, ficarão rindo no seu retiro de tem�o da gue��a, ou tenha mar de Barros. conter o expansionismo voltaram do serviço mí-

�
poucos para o prelío fi- São Borja, de onde _ a-

servido a fugltivos. Todas essa acusações bolchevista na quela par- litar, temos tantos moços
nal: Nereu Ramos, Mil- centuou _ sairia mais -x- foram feitas na Camara te do mundo. Suas indus- e mesmo pais de família
ton de Campos, Otavio cedo do que se poderia Um construtor de aviões por deputados peullstas. trías belicas já estão fun- que procuram colocação
Mangabeira, José Ame- esperar para resolver os norte- americano, declarou O caso do sr, Molses clonando a pleno rendi- e, si elas existem, ou se
rico, O brigadeiro Eduar- problemas nacionais ao que a', bomba atômica, que Lupíon, tambem focaliza- mente, estando o exército forem criadas, era maís
do Gomes que até hoje lado do brigadeiro E- matou mais de 100.000 do na Camara, é que o sendo reorganizado rapi- justo que a eles dessem
não se deixou contamí- duardo Gomes. pessoas em Hiroshima, já Governador do Paraná, damente. Moscou, enquan- as nomeações, porque la
nar

A
pela politicagem e

• -x- é arma muito velha. sem concorrencia. mandou to agia politicamente na diz o ditado: Mateus, prí-
talves o General Gois Na Camara dos Ver- Que a proxima guerra comprar nos Estados U- Europa, armava graudes meiro os meus!
Monteiro, se o sr. Wal- readores do Distrito Fe- terá proietís de velocida- nidos 15.000 peneus. Pa- forças na Mandchurla e
ter Jobim

-

não passar a deral não se estranham de igual ao som, com urna ra pagar, o chefe do exe- invadía o norte chinês.-
perna em todos. muito as. cenas de pugí- força destruidora que pas- cutivo paranaense fez um Parece que essa "brinca- V· t d 'd dE que este ultimo, está latos e desordens, por- sa da imaginação humana. ernprestlrno no Instituto de deira" vai lhe custar caro I

IS as a ti a �
apasiguando o Rio Gran- que elas são comuns. A maior arma agora Aposentadoria e Pensão pois os niponlcos se ali- Ve:r;tde-se na Grafíca
de do Sul, numa politica Ainda agora, num gol- construida nos Estados dos Empregados em aram aos Estados Unidos Avemda Ltda.

"

. inteligente. Aproveítan- pe estrategico, foi eleito Unidos é a nuvem radio- Transportes de Carga, no e á China.
do a orientação federal, presidente o udenista ativa, cuja maléfica atua _ valor de CrS 11.988, 40, Stalin, na sua ambição
procurou congregar em Jorge de Lima. Isso deu ção ainda pode ser senti- sendo a fatura de 640.420 desvairada. espalhou-se
torno de um vasto pro- motivo a protestos dos da um ano depois de seu dólares, ao cambio de do centro europeu
grama de soerguímento pessedistas.jpu pelo me- uso. Cr$18,72. até o Pacifico. Agora te-
economico do estado to- nos uma parte . deles, --x _ -x- rá de suportar as conse-
dos os partidos e com que tinham como candí- Dois governadores es- Os fabricantes de teci- quencias de sua loucura
isso firmou-se no con- dato o sr. Alencastro tão seriamente sendo ata- dos estão pleiteando uma imperialista, mantendo
ceito de quasi toda a Guimarães. cados na sua adrninlstra revisão dos preços na Co- luta muito distantes. Não
população sulina. Os discursos foram ção, sendo na Camara Fe- missão. tenhamos iluzões: ou se
Em São Paulo, querem. violentos, houve socos e deral raxedos de desones- Não sabemos ainda se veriflce, o recuo, ou Mos

derrubar do .governo o tres vereadores sacaram tos. irão obre-te, mas pera o cou terá de ser verçado
sr Adernar de Barros, dos revolveres, mas não Um deles. o sr. Ade- povo, está firmado que pelas armas na Europa e

.

cuja administração deí- chegaram a detonar de- mar de Barros, de São "revisão", seja de ímpos- na Azia. �-------_..
xa tudo a desejar, mas vido a intervenção de Paulo, ao qual tambem tos óu o que fôr, é' au-
todos querem ficar com colegas. acusam de estar manco- mento.
os votos que aquele pau· -X- munado com Luiz Carlos Preparem·se portanto,lista ainda detem. Dai um

.

No dia 15 do corrente, Prestes e Getulio Vargas para mdis uma sangria!'partido querer empurrar instalar-se-a s'olene- para promover uma revo- -x-=--
.

o oútro para dar o gol- mente a A,ssembleia Le· lução, e acusado de deli. Parece que não ha mais
pe, legal ou ilegal. gislativa, devendo ser tos tão graves, que deixam dllvidas de que a gasoli-Veremos quem fica lida a mensagem do sr. prever uma medida mora- na tem mesmo que ser rà
�om os votos dos pau- Governador Aderbai R. lisadora, com seu afasta- cacionada e atingirá em
lIstas nas futuras elei- da Silva sobre os servi- mento do governo. primeiro lugar os carros
ções geraes! ços adriIinistrativos do O orçamento do estado oficiais e particulares.-X-

I
ano de 1947. bandeirante acusa um "de- A mistura do alcool

O sr. Barreto Pinto - X- ficit" de cerca de CI �. ainda não deu o resultado
tem cá.da uma, que é Em Jaraguá, teremos 100.000.000,00 por mês, ou esperado, pelo que' novasde se tIrar o chapéo. O a reunião ordinaria da que é mais ou menos 250/( medidas estão em estudo.

de�utad? trabalhista-ge. Camara em Maie" quan- da despeza fixada. e serão, dentro em breve,
tulI.s�a e o homen que do deverão ser apresen- Para coprir essa dife- aplicadas, dada a falta de
malS fala na Camara. tados dois ante-projetos rença o governador quer combustivel e o aumento
Com ou sem motivo, me- importantes: o Regimen- fazer emprestimos internos I da reserva. de "s!ocks�',te-se e� todos os assun- to Interno, cujo relator e externos, alem de majo-' dada a delicada sltuaçaotos e sal-se a falar no é o dr. Luiz de Souza e rar os impostos. mundial.
nome de qualquer pes- o Codigo de Posturas, Mas o peior é que o -x-
s0!l, mesmo que não es- cujo relator é o sr. Curt chefe do executivo pau- Diz o "Diario Carioca",teJa autorisado. Vasel. lista ê acusado de atos que as Democracias oci-?stes dias chegou E, ate que o Tribunal mais graves e em provei- dentais desferiram doisat� a faIar em nome do Superior Eleitoral não to de seu proprio bolço e _golpes contra a Russia.B.rlgadelro, no que foi resolva sobre o restán- no do partido ao qual O primeiro, diplomaticoVIolentamente repelido te dos recursos de Co- pertence, recebendo pro- refere-se a proposta depelos udenistas. rupá, continua muita pinas vultuosas dos ban- anexação de Trieste no-Atacava o sr. Barreto gente nervosa' e a fre- queiros do7' jogo do bicho, vamente á Italia. EsseP�nto ao sr. Noveli Ju- quentar o Parque do qu: somdn a �Iguns mi· pronunciamento compro-o mor, taxanqo-o de trai- Biduca, por não poder Ihoes de cruzeiros, tendo meteu a causa comunistador W> sr" Ademer de dormir.... a policia, expedido mais na peninsula. Stalin, que

vinha prometendo tudo
aos italianos, inclusive as

colonias, ficou assim
desmascarado.
Não querendo desagra

dar a Tito, na Iugosla
via, o Tzar Vermelho tem
agora de mostrar-se o que

Conforme os dados co

ligidos e sistematizados
pelo Servico de Estatís
tica da Produção, do Mi
nistério da Agricultura, e
constantes do "Boletim
Estatística" da no-19, cor- -

-x-

trl'bu-respondente ao período de Não é pequeno o

J h to pago pelos cariocasui o setembro de 1947, aos acidentes de tráfego.publicação do Instituto Segundo as cifras coligiBrasileiro de Geografia e das e sistematizadas peloEstatística, a safra de ba- Serviço federal de Bio
nana, em todo o país, a-

estatística, referentes aostingiu 117,0 milhões de óbitos ocorridos na Capicachos, em 1946, contra
107,5 milhões no ano an-

tal da República no perío-
do 1941-45, e . constantesterior, registrando-se as- do "Anuário Estatístico dosim, um aumento superior Distrito federal", ano X,

a 8,2%. 1946, publicação do De-
Em valor, a produção partamente de Geografia e,

representou 559,5 milhões Estati-Btica do Distrito fe
de cruzeiros, contra 414,3 deral, para um �total de:
milhões no ano proceden- 168 777 mortos na Capi
te, ou seja, 22,7% a mais. tal da República, tdurante
Praticado no país intei o qüinqüênio em aprêço"

ro, êsse gênero de cultu- 1 500 decorrerãm de aci
ra se concentra, em parti. dentes de automóveis e.

cular, nos Estados de outros veículos motoriza'
São Paulo, Minas Gerais dos. Essa proporção ad
e Rio de Janeiro, que reu- quire tons alarmãntes�
nem cêrca de metade da quando se verifica que
produção nacional de ba- ultrapassa de muito a re
nand. No ano em aprecia- lativa aos óbitos causa
ção coube o principal pôs- dos por insidiosas molés
to a São Paulo, que figu- tias, -como, 'por exemplo,
rou com 22,5 milhões de as febres tifóides e para
cachos (19 2% do total). tifóides (560), difteria (627)"
A seguir, aparecem Minas paludismo (825). bronqui
Gerais, com �0,8 milhões te (834), e oulras.
de cachos (17,8%,) e Rio· Dessas 1 380 mortes vi
de Janeiro, com 16,1 mi- olentas, quase 80% (1102)
Ihões (13,8%). foram de pessoas do .sexo
Cresceu tambem a área masculino. As mulheres

cultivada: 90 515 hectares aparecem com uma quota
em 1946, contra 84 205 no pouco superior éI 20 por
ano anterior cento (277 óbitos). (DEE-
Em confronto com a á- 145).

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI Fqndado em 1919 TELEFONE N.o 39-----��������!��������������������
ANO XXVIII , .. JARAGUÃ DO/SUL - 5a. feira, Abril de 1948 - Sta. Catarina - N.1.4838 de

PO�L ITICI\ NOJAS & NOTICIAS
"

-x-

PELO ESTADO
O sr. Governador do aos alunos, de acordo

Estade decretou o fecha- com a lei.
mento de uma escola -X-
particular em Rio Krauel, Foi dispensado do C8I'-
municipio de Ibirama, go de sub-delegado de

. que �stava lecionando policia do distrito de
em hngua estrangeira, Guara-Mirim o sr. Anto
mandando que fosse da- nio Zimermann e nomeá.da assistencia escolar do em substituição o sr.

Paulo Fischer.
_:_�-

Foram esportadas pa- ---------
ra Santos 400 toneladas
de trigo catarinense.�

-

-X-
O sr. Presidente da

Republica decretou a
abertura do credito de

rina.

Cr$ 15.906.000,40 para
construção do trecho
Barra-Trombudo Central,
(12.100 metros) da Estra
da de Ferro Santa Cata-

As sobras
de Joinville

..

Na hora do

aperitivo. tome
Um eslice

de

BITlER ADUlA
Puro

"

rea cultivada em 1959 ..
(84 516 hectare:;), a rela
tiva a 1946 oferece um

acréscimo de
.. 6,64%.

(DEE.)
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DEPENDENCIAS EM:
Araranguã
BIumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga ,

Jaraguá do Sul
joaçaba
JoinviIIe
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00
RESERVAS CR$ 4.000.000,00

AGENCIA: Jaraguä do Sul
Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

End. Telegrafico "INCO"
Caixa Postal, 1O-Telefone, 75

UAT.RIZ: ITAJAí
Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.
emprestímos, financiamentos mediante caução de Ululos comerciais.
passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante

taxas modicas

Abona em C /Correntes os seguintes juros:
Disposição, sern aviso, com retiradas livres

pare qualquer importancia
Com viso de 50 dlas e retiradas livres'

de Cr$ 1.000,00 . 5°jo
Depositas Populares, com limite de Cr$ 50.000,M ::

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 H
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii

Com Aviso de 100 dias 5% ii
Prazo Fixo de 6 meses 5% II
Com Aviso de 120 días 5 1/2% H
Prazo Fixo de 12 meses 6% B
A ec���o�i�Péo;°b;�i;llZdd; s�����;n;idade !::�:1::.;.Deposite as suas economias no

Banco Inc/ustria e Comercio de Santa Catarina SIA.
HORRIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

os �ábados das 9 às 11 horas

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a
_____---......n,�"""---------------------__

Emprêsa Sul Brasileira de Eleticidade S.A.
Matriz: ..JOINVILLE

(Sob Adrninistração do Governo Federal)

Uma -lit.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, -de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

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

220 YoIts, 50 ciclos.
, , '.p••��.el 81 MIDI,ie '

BE1�S E DEMAIS

IltECCÖES DO

Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo, de Firmas -

Defezas Fiscais-
Contratos - Naturall-

li CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, li
ii moderna' e ptfmorosamente instalada do ;;
!l DR. SADALLA AMIN 11
H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ��
ii ,

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ. 11
!! «Rua Abdon Batista - defron)e "A Noticia'�» ii
li HORARIO : 10-12 e 4·6 da tarde -' Hora marcada: 2·4 - ii
:: ,

- - ::g - ..Jolnville - H
r ..

SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO
SITO DE LUBRIFIÇANTES,
COMBUSTIVEL E ACES-

SORIOS, LUBRI-

FICAÇÃO CARGA DE

BATERIAS E CONCERTOS DE
PNEUS.

1111-.... . ...f(I{··..,�II A"H H
tt
R 11

ii ii-
H
S

ii
.. .-
.- ..

It T".. ..
.. ..

!!E!!.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..

iiNii·H �,�
ii :;
�
..�:::::::::::::ll

!�ª!==!!!!!!!EH=U!!=E;!=!!EE!I!;-:;!i!!!!!!�!=I!�n�HEE!si
IIF b (Sezões, Malárias, II
-11'1' ", r"'5 Impaludismo' 1--,

::: � � Maleitas, Tremedeira::
m - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM .,
� ,

=

II "Oapsulas Antisesonicas I
m Minancora" m
m Em Todas as Boas Farmacias i� �

m É um produto dos Laboratortos MINA'NCORA I
W ,- Joinville - Sta. Catarina- m
!!I;i!i!!E!!EII!;!EEi!!!!!!!E!r:_!!_ii=nE!!!d=!!==n!!!!l�!!II!lI,_

Dr. LUIZ
:::::::::::: ::: ::: :::::: :::::::::::: :::::::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::: .. :: :::::::::::: ::::::::::::BOMBAS pára' uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

�' conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP,
.

Marca LILLA "MEDICAÇAO AUXILIAR
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP NO TRATAMENTO 4 D "'AT _.ci 4 l!Ib. OSIFILlS". nl W 'Ui' 'Df .ta lU'servindo até 50'metros de profundidade. .

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

"

.' -Artigo§ IElietrlic(Ü)§ para (() Rar
�� I

Residencia: Benjamim Constant, 136, - Tel. 12

8ort:m.�t:T::::�toE�É:��·;tR!!�!K8:::: i��:I::�e:I:. ��:08;
de �

B�bldíli1 �l
:::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

, " .r, força de qualquer capacidade.
.

,

• � 1P!UIS_g,-€§t__n_CPG�c"':J!i4lP:;gítAnossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a ,\ualquer : di.
pedido de instalação de luz • força.

.

Boss Ltda.! i f ß8 ß I C ß Dl MOum l CHHPlnlß RIß
�������_��--.�� ':"

DE

II � :::·i·:�:::··::�':;:::�·' I ��:':;:�;:;:�;.��;���;;::i�::
�r

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

i
tão, q ando se use o

I
Dormitórios modernos e simplesJaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio de Sul

B'tt 'A
.

p
•

1 er gUla uro Jogos para sala

� Jogos pera cosinhat ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS'
Guarda roupas colonial4 Depositos com juros- 'ti dlsposição=Isem limite) retirada livre 5% �����. Guarda roupas pera casal e solteiros

)l1
A disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 { Cure seus males e poupe seu I Guarda comida e guarda louças} com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 . . .. 6% 4 bom dinheir� comprando na

t
Bufes e pentiadeiras I't Dep. inicial Cr$50.000,�0 cjreriredas sem s/aviso Cr$ 20.000,00 5% H FARMACIA NOVA Cadeiras-Mochos-Camiseiros .

4 Depositas com aviso-Ret. dlarla até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas 44
, de ROBERTO M. HORST Carnas-Taboas de lavar roupa ,fi/} mjaviso prévio de öO dias 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dies 7'/. U a que dispõe de maior sortirnen- •

.

� .. '��.}} Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2"/.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser-dado o ,� to na praça e oferece seus arti- --����I'����";'" ..

@®iavisopreviode2mesespararetirada,qUandOfindaroprazo do deposito:
li

gos. á preços vantajosos.
{ Dep. POPUlareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
4 radas semanais serr aviso até Cr$ 1.000,00 5/12,/. ������ Dep. Iimilados-(Limire até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com {t

• _} retiradas de 5.000,00 cruzeíros semanais sem aviso .... 61/2'/. 44 .

,
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com t -

retiradas sern aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/. 4 Tome, saúde, usando,

i
como aperitivo, o gran-Faz todas as operações bancarias, C0lT10 seJalT1: cobranças, descontos, d t Ipass:,es. depositos elT1 'contas correntes, depositas de valores, etc. etc. e es omaca

1
MANTEM CORRESPONDENTES D.lRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ e

BITTER AGUIA

.

Serviço atencioso e rápido �
. �®......�����(ffJ���Q)=...-.......�_��������������

FRACOS E ANÊMICOS I

li
ii
::

seções - Cobranças
,

Serviços Comerciais
em geral.

flten�ão . Atenção
LIßUIDfteiO· TOTftL
Por Inotivo já conbeci-
do a [ílli1 tríea Hruhnl

liquida-

grílnd�l
está fazßndo a

ção :fina� cQm

dl!ll!Onlol; tudo pelo
. c�sto; í1prDD�ill!m

Jalaguá do Sul, Rua CeI.Emílio Joutdan, 6_2

I

Seguros
�'YPIRANGA"

f�IXIB u H06UfiRA
Ö remédio qua tem depurado
o sangue da tres gerações I

Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas

•• Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófu'las

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! •.•

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregada eDIl êIitl nas:

Tosses
ResFri�dos
Bronquites
EscroFulos.
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE,

DE SOUZ ..&

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REQUERIMENTO,S DESPAOHADOS
_

251-WaIter Janssen bras.licença construir
u.ma �ala em sua casa de aluguel, para fins comer

Cla.l, SItO a esquina da Avenida Getulio' Varga e
Elisa Stein, nesta cidade. Idem.

252-Walter Ianssen bras. alvará de Habite-sé
I!ara alugar sua casa, sita a esquina da Av. Getu-
lio Vargas e Elisa Stein. Idem. '

253-Walter Breithaupt bras. baixa imp. auto
móvel Ford V. 8, vendido para fora do municipio.
Idem.

255-Edmundo R. J. Fischer bras. alvará de
Habite-se pára alugar sua casa sito a rua Abdon
Batista. Idem.

256-Alberto Bortolini bras. transf. imp. terre
no, sito a estrada Itapocuzinho, vendido a Severi
no Ropelatto. Idem.

257-João Planischeke bras licença mandar
construir casa de madeira, a Av. Getulio Vargas,
Fundoos- Idem.

,

258-MarÍa Longo bras Alvará de Habite-sé

para alugar duas partes de sua casa, sita a rua

Mal Deodoro. Idem.
259-Harri Cützke bras. licença estabelecer-se
260 Walter Krutsch bras. transf. imp. terreno

sito a estrada Itapocú Hansa, vendido a Reinwald
Grutzmacher. Idem.

262-José Araldi bras. transf. imp. terreno,
. sito a estrada Jaragua, vendido a José Fachini.

'

262-Silvio Piazera bras. alvará de Habita-se
para alugar sua casa sito a rua Mal. Deodoro.
Idem.

263-Walter Picolli bras. Alvará de Habite-se
para alugar um quarto de sua casa, a rua Benja
min Contante. Idem.

264-Artur Harbs bras. vistoria e habite-sé
por terminado a construção de sua casa, sito a rua Irene Pedrl, Oficial do
Benjamin Oonstent. Idem. Registro Civil do r

? Distrito
265-Carlos Ianssen bras. licença estabelecer- da Comarca Jaraguá do Sul.

se como mercador de lenha e dormentes, em Re- Estado de Santa Catarina
torcida, neste município. Idem. Brasil.

266-Procopio & J., Pereira firma bras. lícen-! Faz saber que comparece
ça estabelecer-se com bar e café na estação férrea.

ram no cartório exibindo os
Idem. documentos exigidos pela lei

-267-Francisco Stínghen 1;>ra8. transf. imp. BO- afim de se habilitarem parabre um engenho de assucar, stto a estrada Jara-
guä, vendidos para Fidélis Stinghen. Idem.

.

268-Rudolfo Müller bras. transí. imp. terre-: Edital N.2565, de 27-3-48.
no José Graf. Idem. Erich August e Mina Ma-

269-Antonio João Macedo bras. transt. i

ímp. tilde Augusta Dopke
terreno, adquirido de Rubini Irmão. Idem. Ele, polonês, solteiro,

270-Herberto Enke bras. traust. imp. sobre sapateiro, domiciliado e

uma bicicleta vendida para Erich Zilsdorf. Idem.
271- Roberto Fiedler bras .• transf. imp. terre

no vendido para Gustavo Fiedler bras, trausf. imp.
terreno vendido para Gustavo Fiedler. Idem.

272-Felipe Bruhmulle. bras. transf. imp. so

bre uma bicicleta adquirida de Pedro Pedroni.
Idem.

273' - Sociedade Escolar de Estra-
da Nova, por seu presidente, licença construir' um

predio em alvenaria ds tijolos para fins escolares.
Idem.

274-Bernardino Secatélli e Filhos. Idem.
275 - Estefano Noriller bras. transí. imp. sobre

moinho de Cereais, sito '8 estrada Itapocuzinho,
vendido a Alberto Bortloini. Idem.

276-Arthur Gunther bras. transf. imp. sobre
um automóvel de aluguel adquirido de Hudegar
Kelbert. Idem.

.

277-Leopoldo Fiedler bras. baixa imp. sobre
Um caminhão, vendido para fora do municipio
Idem.

278-José Wolf. bras. licença estabelecer-se
com oficina de concertos de bicicleta a rua Rio
Branco. Idem.

279-0tilio Girolla Demathé bras. transf. imp.
f terreno com a area de 49.891. vendido para Silvio
Giralla. Idem.

280-Leopoldo Schunke bras. Averbação nos

registro de lançameato da .olaria em nome do re

querente e de Augusto Lez, para ser transferido
em nome do requerente, Leopoldo Schúnke Idem,

289-Erich Koch bras. transt. imp. terreno
vendido a Estela Zulmira Nunes. Idem.

,

282-Rubini Irmão Ltda. transt. imp. terreno
vendido para João Manoel Coelho. Idem.

283-Arno Fischer bras. trans!. imp. sobre u
ma bicicleta, vendida para Alfredo Porath. Idem.

284-Rudolfo Baerwald bras. transt imp. bio
cicleta, adquirida de Germano Lenz. Idem.

285-Rudolfo Kreis bras. baixa imp. sobre
uma .bicicleta vendida para fora do municipio.
Idem.

286-Primo Chiodini bras. transt. imp. terre
no vendido a José Fachini. Idem.

287-Alberto Bortolini bras. transt. hnp. terre
no adquirido de Estefano Norille. Idem.

2g0-Vergilio Osório de Aquino bras. transt.
imp. terreno vendido a Walter Breithupt. Idem.

291-Sibila Grandberg bras. licença estabele
cer-se com casa de Generos aiimenticios e botequim,
a rua Elisa Stein. Idem.

Secretario da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 19 de Março de 1948

MANOEL LUIZ DA SILVA
Secretário

Pr�f�itura MUlli�i�al rr� ilara�uá do �ul
o sal na alimentação do gadO recebem ssl lambem os
O cloneto' de sadio, muros, objetos que encon

também chamado sal co- trarn no chão, arreios, etc,
mum, sal de cosinha ou e chegam a lamber-se um

simplesmente sal, quando ao outro a procura do
administrado aos animais suor que é salgado.
não dezempenha somente Ao lamberem-se mutua
o papel de fazer com que mente, comem tambem
eles comam maior quanti- graudes qnanndades de
dages de alimentos. Ele é pêlos 'que. se ajuntam no
necessario a vida animaLI estomago, formando bo-
De todos sais minerais las que chegam a causar

e o que existe geralmente serias disturbios gas
em quantidade insuficiente tro ínreennaís nos rurní
as' exigencias dos animais. rentes,
Os capins, feno, varies, O sal, deve ser edrní-

etc. de que se alimentam nistrado, nas'zonas colo-
------......---------------

principalmente os nossos nlals, diáriamente a razão residente neste distrito, á
herbivoros, contem rnals de 30-40 gramas por bo- Estrada Francisco de Pau
porasslo do que 05 ali- vinos adulto, misturado Ia, filha Paulo Dopke e
menros ingeridos pelos na ração. de Helena Lipinski Dopke:
canirvos e onivoros, (cães, Tomado em excesso,
gatos, porcos, etc. tem efeito purgativo. Edital N.2564. de 51-5-48.
Como os sais de potes- Os animais que rece- Bruno Kitzberger e

sio eliminam do organ is- bem sal em quantidade Anna Leyer
mo os sais de sodio, em suficiente, gozam melhor Ele, brasileiro, solteiro,
virtude de combinações saúde, tem o pelo luzidio, lavrador, residente. e do
quimlcas, expelidos pelo são menos perseguidos miciliado neste distrito,
suor, se torna necessario pelos bernes; carrapatos e �m qaribaldi, filho de lo
dar sal ao gado para outros parasitos resistem 'ao Kltzberger e de Carha '

compensar esta falta. melhor as doenças. rina Kitzberger.
Os enimeís que não

I

Ela, brasileira. solteira,
[lavradora, domestica, e re

sidente neste distrito, em

Garibaldi, filha de José
Leyer e de Maria Leyer.
Edital N. 2365, de 51-3-48.

Anton Zahler e

Selma Fischer
Ele,' alemão-viúvo, in-

5a. Feira, DIA 8-4-48 ,-

AGRICULTURA

residente na cidade de
Blumenau, á Rua São Pau
lo, filho de Teodor Au
gust e de Otilia August.-
Ela, brasileira, solteira,

domêstica, domiciliada e

•

PROCURA·SE
Um moço pratico que seja apto á as

sumir a direção de balcão.
Apresentar-se á MANOEL F. DA COS

TA S. A. em Itapocusinho.

----------------.1----------------
& RengelKühn

FERRARIA
Fabrica de ferramentas agrícolas.

Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.

•

dustrial domiciliado e re

sidente nesta cidade, á\
Rua Presidente Eplreclo

'

Pessôa, filho de Michael
Zahler e de Krezenz Blat
ter ôahler.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade. á
RUê Presidente Epitacío
Pessöa, filha de Guilher
me Fischer e de Paulina
Víergutz Fischer.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado 'durante: 15 dias, Si
alguem souber de algum im-

,

pedimento acuse-o para os

tins legals
IRENE PEDRI,oticial

casai-se:

PARA fERIDAS,
E C Z t MAS,
INFlAMAÇÖES,
C C C [ I R A S,
FRítIRAS,
ESPINHAS, ETC.,NUNCR EXISTIU IGURL

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
da Comarca de Ieragué do 03.01, Estado de Santa
Catarina, Brasil, Na Forma da Lei Etc.

Faz saber a todos os que o presente edital de
primeira praça, com ° prazo de vinte
dies virem, ou dele conhecimento tiverem ou Inferes
ser possa, que findo êsse prazo, hão de ser arre

matados por quem mais dér-e maíor lance oferecer,
em frente ás portas do Edificio do Forum, no dia
20 de abril proximo vindouro, ás 10 horas da manhã,
os bens penhorados a Carlos Zehnder, na ação
executiva que lhe move Alfredo Feiler, abaixo des-
crímínados: ,

(1') -Um terreno sito a Estrada Izabel distrito
de Hansa, fazendo frente com 100 merros, com o

caminho do Seminário, fundos com 100 merros com

terras dos outorgantes, extremando por um lado com
o lote n' 75, com 625 metros e pelo outro lado co:n

625 metros, com terras de Gerardo Hermann Seidel:
Edemundo Erich Seidel e Oscar Max Seidel, com a Iárea de 62500 metros quadrados. registrado a fls.
286 do livro n' 5 sob n' 1.123, talão n'7, 1.265, do O
ficiai do Registro Geral da 1 a. Circumscripçao de
Joinvelle, sr. Rodrigo de Oliveira Lobo, aos 15 de
junho de 1931, avaliado em cr$8.000,00.

2')-Uma casa edificada no terreno descrito no

item 1', avaliada em Cr$ 1.500,OO.�
Cujos bens constantes do auto de penhora e

auto de a .raliação de folhas dos autos da referida
ação executiva, serão levados em hasta pública de
venda e arrematação em primeira praça, pelo preço
da avaliação, isto é, crS 9.500,00 (nove mil e quinhen
tos cruzeiros).-Assim serão os referidos bens arre

matados por quem mais dér e maior lance oferecer,
no dia, hora e lugar acima mencionadQs, 'podendo
06 mesmos serem examinados por quem interesse
tiver, no lugar Estrada Izabel, distrito de Corupa.
para que chegue a noticia ao conhecimento de to
dos, se passou o presente edital que será afixado as

portas do Forum, no lugar de costume e publicado
pelo jornal local "Correio do Pvo digo Povo".-Da·
do e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos

dezenove dias do mez de março do ano de mil no·

vecentos e' qüarenta oito. - Eu, Ney Franco, es

crivão, o subscrevi.-(assinado) Ary Pereira Oliveira
Juiz de Dereito da Comarca.-Está conforme o ori
ginal, do que don fé.

Jaraguá do Sul, 19 de março de 1948 .

O Escrivão
NEY FRANCO

PROIBiÇãO
Nós abaixo assinados, proibimos termi

nantemente a todas pessôas de entrarem
em nossos terrenos sem nossas licenças
afim de tirar cipos, palmitos, pescar, caçar
e derrubar mato.

Não nos responsabilizamos pele que
possa acontecer aos iníratores.

Artur Aldrovantti
Alberto Ehlert
Leopoldo Kopsch
Emílio Kopsch
Germano Kopsch
Julio' Pedri

Rio Cerro-Pedras Branças HO-3-48

"O I fi J. fin T ["
Casa Atacadista precisa de um Ativo

Viaj ante ou representante, perfeito conhe
cedor do Comercio de Secos e Molhados,
Armarinhos, Ferragens, Louças e Vidros,
para viagens na zona entre Rio Vermelho
a Mafra e interior do Municipio de Serra
Alta_

Propostas para "VIAJANTES" ao CUI

dado desta gerencia.

Clinico �e OI�os, OUUi�8;, nariz, fiaroanto
Dr. Arftlinio Tavawes

Pofessor Catedrolico de Biologia do loslitlulo de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe 0105 serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

Ex.lnterno por, concurso. da Asslslencla P4bllcCl do Rio de Janeiro

I
formado pela faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
BL U ME NAU STA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não sofra de indiges
tões, use

Bitter Aguia Puro

EseOhARES --4
(Bolsas)

vende-se na Grafica
Avenida Lida.

LOCAIS

. iili!EE!!!ii!!llSE!IiF.!l!!il!l�iD!i!5l!!!lE!!-raS!E!ll!_li!!!!i!.�I!!!!II!!!!!!;

I Dr. Jrancisco Antonio Piccioni I
1"1 .

MEDICO li
Formado pela Faculdade de Medicina da ii

,.,
Universidade de São Paulo. III

1'.-
Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de

1'Misericordia de São Paulo

. CLINICA GERAL-CIRURGIA
O" Partos, Doenças de Senhoras, Homens ,Moléstias internas-

e externas: Pulmões, Coração, Estômago, fígado, Rins, m
, Doenças nervosas ' Sífilis ' Doenças venereas > Doenças da ;:' -

:

ESPECIALlSTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS. Pelo presente o abaixo
CONSULTAS DAS 8 ÀS 12 E DAS 2 ÀS 6 HORAS À iii assinado, torna público

:. RUA MARECHAL DEODORO, 507 - JARAGUÁ DO SUL. IP. desfazer as palavras pro-

I AS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM JARAGUÁ I
feridas e a�meaçadas =:

ii DO SUL NO PERIODO DA MANHÄ; À TARDE, DAS 4 Às lIra.
a pessoa de Gregorio

III 7 HORAS EM NEREU RAMOS.
Remer.

'I
'. � °ü Estrada ôchroeder, 31-

.

Resldencia: Rua Epitacio Pessôa 519111 3-48.

,

JARAGUA DO SUL -' STA. CATA.RINA li Paulo Seter Filho

;:S!i!!Iii!!ll!EEllE!lIE!DI'F.!l!!ili!ESl!!!lE!I_i_li�i!!!!Ei!!!EiiiEl!!!ii!

&::1, ___

Lero-Iero. Aos novos a

rautos da "Cidade de
Dumontína", e como res-

Continou domingo ul- cerveja. muito ligeiro e que promete. posta a carta que nos

timo; em Nereu Ramos, Os premios serão ex- E. C. Figueirense escreveram e a publica-
o torneio de "bocce", postos, a partir do dia 15, Domingo, o Esporte ção que fizeram num

juntando ali, alem de gran- ne vitrine da Casa Seme Clube Figueirense elegeu jornal de Joinville, es

de numero dos afeiçoa- Marrar, constltuidos das sua nova diretoria, que clarecemos o seguinte:
dos desse esporte, parte ofertas dessa firma, das ficou assim' constituida: l'-Que a policia de
da população local, vindo Bebidas Max Wilhelm, Presidente Pedro A.Fagun- São Paulo comunicou
esportistas de Corupá e Editora Correio do Povo des reeleito;Vice-presidente que a firma "Alves &

Iaregué. e Bebidas Boss, que gen- Carlos Oechsler; secreré- tCaOdrart;naa"'JnUãnOtaec�toámerercgl!aSI- Atença-o Senhores V.·aJ1tantes'.Jogaram ali os clubes tilrnente ofereceu um bar- rio João Ianuario Airoso,
de Nereu Ramos, Estrada ril de chop. reeleito; tesoureiro-Anto- e n�m c��o corretores O conhecido Hotel Centrai--
Nova, Brasil, Barra Rio Baeperrdl x Estrela nio Ribeiro. reeleito; Con- de imoveis; J

.

,

d Q I I
.-

duzí
Cerro, Rio Cerro e cída- O Estrela, de Nereu selho Fiscal: Leopoldo 2. Que a referida tír-] aragua O � u , reso veu re uzir seus pre-
de. Ramos, que·já foi um dos Malhelres. João Sansan e ma apenas tem, ja por' ços, dando enormes vantagens aos snrs.

A colocação, com oe rnals íorres
"

quadros de Gabriel Oechsler, Gratos terceira mão, um centra- viaj antes.
resultados desses jogos, futebol do municipio, vol- pela comunicação que nos to de promessa de ven- AMARO M. DOS SANTOS
é a seguinte: veu ässues atividades fa- foi enviada, pelo clube de da e compra das terras Rua C. Emilio Jourdan 116
Clubes Jogos Pontos zendo domingo um iogo Ilha da Figueira. que está vendendo: J' d SI' .

Rio Branco 5 8 amistoso com o Baepen-
.

Bolão 4' Que assim está pra- aragua O u - Santa Catarina.
Brasil 6 8' di. I O sr. Artur Müller, pre- ticando crime contra a

Esrr, Nova 6 7 Ninguem pode dizer sidente .de honra do. Olu economia popular,
.

de-
Barra Cerro 6 6 que a rapaziada de Reror- be Atlerico ßaependi, ins- vendo de ha muito es-

Retorcida 5 5 cida não voltou disposta titulo uma taça pera ser tar respondendo por ele
Rio Molha 4

.

3 .a reconquistar sua antiga disputada entre os diver- ns justiça.
'

Cidade 2 5 posição nos esportes mu- sos clubes do bolão, cuja 5'-Que o resto é lero-
Rio Cerro 6 1 nicipais. disputa começará na pro- lero, dispensando a po-
Domingo, día 18, terão O jogo foi interessante xima semana. pulação de ,Jaraguá a

lugar na cancha do Bre- e terminou por: 4 tentos a Diversas 'defeza que dela fazem,
sil, (Augusto Pereira) os dois a favor do Baependi, Na disputa da "Copa pois desses pseudos a-

ultimos encontros. inician- tendo a partida sido epl- Rio Branco", em Monte- migos e detensores, ela
do-sé as 9 horas, haven- tada pelo sr Oscar Meis- viaeo, os brasileiros em-

está tarta.
do ali tambem .�,ma gra�; ter, cuja atuação foi boa. pararam com os" uruguaí- Salão Grislo Rei:- Terá lu-
de chur�ascada a_gaucha. Os Ieragueenses estive- os de 1 a um. gar no dia 9 de maio a
No dia 25 terão lugar

I
ram todOS. bastante erívos No campeonato sul-ame- inauguração do magesfoso

os desempates e entrega- tendo que fazer força pa� ricano de remo, os Argen- edificio CRISTO REI,
dos prermos aos vencedo- ra manterem a suprema- tinos tiraram o primeiro construido nesta cidade
res, n� cancha de Lourenço ela. lugar, os brasileiros o se- sob o patrocinio da Con-
Gressinger. O quadro do Estrela gund.o, e os uruguaios o gregação Mariana.
No dia 2, em Rio Cer- teve uma atuação boa. terceiro.

.
Projetam-se grandes Iesti-

ro, terá lugar uma grande embora tivesse elementos - No jogo reellsado entre vldades Rara essa data,
churrescada e o "tira tel- novatos."Murara, o mals o Am�ri�a, de joinville, e

I havendo provavelmente
ma", havendo ali, a dis- antigo é relves o . melhor o Corlnrlens, de Porto A- uma concentração mariana
posição dos concorrentes, jogador do mnníctpío, sen- legre, este venceu por 7 a em jaraguà.
pera essa reunião de con- do de destacar Zequínha, 1, e entre este e o Ca- Dentro em breve daremos
frarernlseçêo.ume caixa de xlas, por 4 a 1. completo noticiaria sobre
��������������������__��__�������� essesfestejos,podendodes-

de jà adiantar que a ben
ção será efetuada por s.ex
cia. D. Pio Freitas, dignis
stmóßlspo Diocesano.

cO rres po n den te
PROCURA-SE um, competente, com re

dação propria, para trabalhar em São Fran
cisco do Sul.

Ofertas por escrito, indicando preten
sões e referências, para.a Oaixa Posta n.34

São Francisco do Sul

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

deito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias

Compre hoje mesmo uma 10MBRI&UEIRA
,

MlNANCORA para o St'U tilhinho.
. E um produto dos Laboratorios Minancora

jOINVILLE

Corupá:- No dia 18 do
corrente terà lugar em Co
rupà a tradicional festa de

.sãoJos�, padroeiro daque
le distrito.
Dos festejos constam uma

misse campal, seguida de
uma bem orgaulseda festa
popular.

"

Aniversarios.Dia 4 fez anos

o sr. Severiano Schiochet
e o sr. Procopio Moreira,
chefe de maquinas na usi
na de Bracinho.
-Honten transcoreu a

data natalícia do önr.
Gustavo Loewen, residen-
te nesta cidade.
_ Passa hoje a data na-

talicia da exma. senhora ria, f de Angel-o Spezia;
dona Concessa de Carva- Waldemar f. de Berthol-

lho, digna esposa do dr. do Karsten; Woldir, f. de

Artur Urano de Carvalho Sebastião Janir Chavos;
Uma casa de material Alb f d G

.

Dagente fiscal do imposto � ano, . e eneslO 0-
nova com agua encanada de consumo.em Blumenau. mingos; Norberto. f. de
etc. A virtuosa dama da so- Erwino Guts; Irene Mar-
Sita a Rua Rio Branco. I f d Ad lb

.

Kciedade Jaraguaense, os ene. e a erco rau-

Informações no Bar No· votos de felicidade desta se; Elvira, f. de Artur Stei-
..J

va ou na oficina de The- folha. ner; Anelia, f. de Alber-

loduro J. Wolf. t D II L f

����������a::::48 ��dif�f�����i�:��f:3E� �:éi����:�!1�2g:1 fc;;;;i�'d;"p�;�'l
�;��;��.��.�\8I.��.��;�\8I.�\8I:��.�\8I:�®;\8I(.§)� N f'lh h d Krueger', Laura Maria, f. !!

nina aír, I in a o sr. Rua MI. Deodoro N. 136 i.i.
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Proibição
Proibo o uso do meu

caminho de roça as pes
soas, estranhas, especial
mente aos moradores de
Braço do Sul e Rancho
Bom.
Braço do Sul, 5 de a

bril 1948.
ADOLF WALZ TIO

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, M5

Vende-se
,Dr. Arquimedes Dantas

••".G"••

Bitte Aguia Puro
.

se encarrega de cuidar

do seu estomago .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


