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tam espalhar no ambien
te politico do pais.

O ,sr. presidente da
Republica, no seu recente
discurso de 10 de maio,
declarou textualmente:
"Não se serve a tran

quilidade do pais com

rumores de golpes na

Constituição, veiculados
no anonimato das ruas ou

em declarações tão peT'
versas quanto irrespon·
saveis. Decorrido um a

no, ai estão as mesmas

intrigas e até os mesmos

divulgadores. Felismpnte
ai tambem está a mesma

Constituição, sob cujos
mandamentos continua-

Inauguração do

Salão CRISTO· REI

,.

Na inauguração do Sa
lão Cristo Rei, o sr. de

putado Conego Tomás
da Silva Fontes, nosso

representante na Câma
ra Federal, tez-se repre
sentar pelo sr. Artur
Müller, o qual tambem
representan os deputados
Pedro Lopes Vieira, Max
Colín e Biase Farraco.
O deputado Biase Far

raco, que também é o

Presidente da Federação
Mariana em Santa Cata-

De FIorianopolis
A viagem do vice-presidente - Trabalhos

da Assembléia - Outras notas
NOTAS &

NOTICIAS

-x-

O Sr. Tenente Olavo
Rech parece que não irá
mais para a Delegacia
Axiliar de Jaraguá, de
la tendo disistido e es

perando-se a nomeação
de outra autoridade.

A Camara Federal já I exportação, verificamos

aprovou o projeto de lei que ainda nesse ano a Ar
que manda excluir das gentina exportou
Forças Armadas os ele 356,744000 de dólares. o

mentos extremistas e Brasil, 139.808.000; o Chi
ainda esta semana deve- le, 54.402.000, o México,
rá aprovar outro impor- 42.275.000, e as outras
tante projeto, que é o de dezeseis Repúblicas.
dereza do Estado .. '. 213.673.000 de dólares.
Segundo tudo. índíca, Ésses dados correspon-

t��be� os fun�I�narIO� dem a 44,74% pera a Ar-

CârTlara Municipal CIVIS fícam sujeitos a
gentina, 16,57% para o

�e.rda do cargo, quando Brasil, 7,62% pera o Chí-'
Iilíados a esses partidos. Ie, 7,11% pare (I México e

-x-. . 23,96% pare as demals
O mundo contI_nua em dezeseis Repúblicas. Du

grandes ayreensoes, da- rante o período de guerra
d!l a tensao entre a �us. os rotals das exportações
SIa e os Estados U!l�dos. pera a Europa decresce-

Depois do telegrama tempo dessa ímpossíbílí- ,O que. se not� e· um rám bastante, chegando a

enviado pela minoria dade de serem movímen- preparativo Iebríl na de- 314.751.000 de dólares em

aos exmos. srs. presí- tados os patrímoníos dos feza e armamento.. . 1941. Em 1945, as expor

dentes do Tribunal Regi- citados súditos, só írnpé- .

Nem mesmo a vIt?rla rações ascenderam a

onal Eleitoral e da As- de e prejudica o desen- das forç.a� democratIc!ls 667.402.000 dólares. Já no

sembleia Legíslatíva, do volvimento da economia nas ele�coes da Italía, ano de 1946, a reação das

Estado, os ilustres vere catarínense que sempre conseguio acalmar os
exporteçõõs é sensível, al

adores passaram a fre- teve, no capital e no anro�, o am i cençando d cifra de '. .

quentar o recinto da Câ- braço, dos alemães e íta- In a a,gora s er: 1.168.401.000 de dólares,
mara Municipal dêsde líanos, . um estimulo e I canos estao concentran

o que equivale à uma di-

segunda-feira, dia roo uma iniciativa; I
do grandes forças das Ierença a mais de . .

Havendo, pois, Mêsa CONSIDERANDO que a
tres arm3;s em A�as�a, o 361.499.000 de dólares, ou

para dirigir os trabalhos própria Câmara Federal, ponto m�Is .
proxim de

44,8% de aumento. Decom

e número para delíberar reconhecendo taes cír- s�U. terrítorío com o so-
pondo os rotals das ex

deu-se inicio á discussão cunstaneías, vem cogi- vlet��o, enquanto e�tes portações pera a Europa,
do ante-projéto de Re- tando de um projéto de fortifIcam. as fronteíras durante ,o ano de 1946,
gimento Interno, cons- Ieí que libéra os bens com a Ital!a.. , coube á Árgentlna- .

tituido de cêrca de 200 daquêles súditos eixistas,
O q�e. e I�ega�:l : 619.656.000 de dólares, ao

artigos. temos a. honra de enví- que
b tOIS txor�nte se Brasil, 282.228.000 de dó-

Na sessão de terça-fel- ar á Mêsa a seguinte
com a em

.

er Z lares, ao Chile, . • ' .

ra, pelo seu autor, Ve- indicação: u� tem que tombar ven- 35.696.000 de dólares, ao
reador populista, Dr. Luis IN D I C AMOS que c�do. Dal ,toda precau- México 8,244.000 de dö-
de Souza, foi apresenta- a Câmara Municipal de çao é pouc�. lares e aos outros palses
da á Câmara a seguinte: Jaraguá do Sul, por in-I

- x-

divul- latino-americanos. , .

I N D I C A ç Ä O termedio da Mêsa, se Segundo dados 1 224.577.000 de dólares,
, Senhor Presidente da àiriJ'a ao Exmo. Snr. Pre- gados p�lo. Departamento

d C dos Estados Percenlualmente as cor-

Câmara Municipal de sídente da Câmara dos o. ornercio
-

Llnidos a exporteçao das respondências são as se-

Jaraguà do Sul. Deputados Federaes so-r r; ',. .

CONSIDERANDO que licitando seus bons oíí- vmt� RepublIcas letino-a- guintes: Argentina,. ..

. mencanes 'para a Europa 55.03%; Brasil, 24.16%;
dêsde 11 de março de CIO", J'unto aos seus pa- , .

.'i ( ontmental e Inglaterra Chile, 2.88%; o México,
1942, como medida de res, no sentido de rápi- ' .'

n ano de 1939 fOI de 0,71% e as outras Repú-
garantia o Govêrno Bra- da solução da questão o

'I blicas· latino-americanas
síleiro· confiscou os bens de liberação dos bens 806.902.000 de do ares.

dos suditos do eixo afim dos súditos do eixo a I
Decompondo-se essa 19,22%.

de salvaguardar os inte· qual, efetividade, 'muito:--------------------
resses da Nação e dos concorreria para o de., _

'

.

seus filhos; senvolvimento da e.eono- çao dos .bens dos SUdI- Augusto Sarti

CONSIDERANDO que mia catarinense mórmen : tos do eIXO, somos for- Albrecht Gumz"

hoje, decurso do terceiro te nas zonas de coloni-l çados a requerer a Vos- Esse requerimento, a

aniversário do término zação de naturaes dos s� senho:fa· p8:r� que se
exemplo dà indicação.

do grande co:qflito mun- paizes que integravam o tor!le maI� eflCI�nte., a- tambem foi aprovado
dial que ensejou átos de citado �bloco. queH� apelo-seJ� con-

pela unanimidade dos

guérra contra o Paiz, Sala das Sessões 8 de sultada a Casa SI con-
vereadores.

motivando o refer�do con- Maio de 1948
'

córda que a Câmara se
d'

�. .

d
.

diriJ'a ás suas congene- Os trabalhos de ISCUS.-

!ISCO, aIn a permanéce, LUIZ DE SOUZA
. res de todo o Estado de s.ão e aprov�ção de ar-

para alemães.:e japonê- WILY GERMANO GESS-
Santa Catarina, nos se-I b�os do proJéto de R�-

ses, aquéla situação de NER
. guintes têrmos: gImento. Interno contI-

não poderem dispôr de OTAVIANO TISSI .

"A Câmara Municipal nuam atIvos.
seus bens; FREDERICO CURT AL-

-
.

CONSIDERANDO que BERTO VASEL de J�r.aguá do Sul tem Segundo OUVImos <!�
a continuação por mais l� AUGUSTO SARTt'

.

o maXlmo prazer em um representante do po

O't
.

d'
-

t convidar essa ilustrada vo, que tem assento na-

I a In ICaça? en rou
congenere afim de se- quéla Câmara, os traba

i na o!dem d? dIa para a
cundar atitude tomamos lhos dirigidos pelo vere-

mos todos a viver,. sess�o seguInte,. de quar- hoje telegraIandu, para ador Walter Breithaupt
Em 1949 e em 1950, ta·feIra, tendo.sI?O apro- a Câmara Federal soli são melhor orientados e,

quando de novo nos reu- vada por unammI�ade. tando rápida solução pa- por isso mesmo, têm um
nirmos para festejar, nas Em couse_quencIa d�s- ra a questão da libera- andamcnto mais rápido
mesmas condições, o pri sa aprovoçao o mencIO- -

d b dos sudi . .

meiro de maio receio nado representante do çao os. ens 'd
-

e um rendImento maIor

que a calunia permaneça' P R P apresentou o se-
tos do eIXO, medI a. es- do. que quando Roberto

rombuda e impenitente' g�i�t�: sa que,. uma ,:,ez eletIva: Marquardt os dirige.
sem que o tempo e os REQUERIMENTO. da, mUlto virIa 9oncor. Ao que nos foi dado

fatos lhe façam reconhe-, "Senhor Presidente rer para, o des�r;o�vL observar nas sessões de

cer a propria inanidade". da Câmara Municipal de me!lto da "econo segunda-feira em diante,
Não temos motivos pa- Jaraguá do Sul. tarInenes.

-

2 tudo indica que até o

ra deixar de confiár na Em virtude de haver
d s�a. da� ����oes, 1

lfim das sessões ordiná-

palavra do chefe do Go a Oâmara Municipal a-
e alO e .' rias do corrente mês

verno. Se al}uelas pala- provado a indicação que Luiz de Souza estarão aprovados, pela
vras fossem proferidas apresentámos, no. senti- Willy Germano Gessner Câmara, os. ante projt:-
pelo homem do 10de do de se solicitar á Oâ- Otaviano Tissi tos de RegImento Inter-

novempro a coisa, entãQ, mara Federal uma rá- Frederico Curt Alber-I no e de Código de Pos-

seria outra... pida solução da libera- to Vasel turas.

rina, enviou, aos congre
gados deste municipio e

por intermedio do sr. de
putado Artur Müller, as

congratulaçõ-es daquela
entidade pela passagem
do U Dia do Congregado"
e a obra inaugurada que
teve como grandes cola
boradores os Marianos
de Jaraguá.

Continua como segre- conferenciar com o tio,
do de família, os fins mandou dizer que não

que trouxeram a nossa podia ir.
capital o sr. Nereu Ra- Assim os snrs Nereu
mos; více-presídenté da Ramos e Ivo Aquino vol
República e presidente taram a capital da Re

da República e presiden- pública sem be avistarem
te do PSD e o Sr. Sena-I com o sr. Governador.
dor Ivo de Aquino, lider O que houve, o que
da maioria e segunda Il há, ninguem sabe! Será

gura politica das' hostes por causa do Biriba?
pessedistas no Estado. -x-

Ha os que afirmam que As sessões da Assem-
a viagem teve por fim bleia Legislativa tem sí

apasiguar um pouco as do calmas. Os snrs. Lo

dissenções internas do pes vieira e João José
partido, ultimamente a- Cabral justificaram um

balado por serios des- voto de nesar pelo fale

gostos, pois é sabido que cimento de dona Carmen'
os poucos deputados es- Linhares Colonla, virtu

pecialmente, que tem ou osa dama, Presdente da
matem certa independen- Associação de Assisten

cia, estão dando públicas cia aos Lazaros, vitima
demonstrações de rebel de um acidente de oní
dia e que ja não existe bus, em Torres, no Rio
aquela diciplina tranets- Grande do Sul.
cana. tanto do gosto de O snrs. deputados Os
um chefe autoritario co- waldo Cabral falou sobre
mo o sempre foi o Sr. o "Dia das Mães" e Al
Nereu. Sabe-se que o sr. fredo Campos lendo e

Guilherme Urban, des [ustiíicando u:in pedido
bancado da comissão de da viuva do Capitão da

finanças, da qual. foi pa- I Força Militar Pedro An
ra seus. pagos lógo .de- tonto Pinheiro.
pois dá degola e nâo A Comissão Especíal
voltou até hoje. Alfredo para confecção do

.

pro
Campos, que fora votado jeto dos Estatutos dos

por unanimidade para 2' Funcionarias Estaduais,
Secretário da Mesa, re- tem se reunido para dar
nuncíou aquele lugar, cumprimento ao encargo.
porque um colega da sua Já foram entregues
bancada afirmara "que quasi todos os trabalho s

isso não poderia ser, por- estando agora sendo re

que o Alfredo não é ba- cebidas as emendas. O
charel", É verdade que projeto traz um pouco de

depois de pedidos e ex- inovações, das quais Ire
plicações, voltou ele ao mos dando as principais,
cargo. logo que esteja ele con-

Outros dizem que os elido.
snrs. Nereu e Ivo, apro- -x-

veitaram a ausencia do Regressou de sua via-
sr. Governador Aderbai gern ao Paranà, onde lo.
R. da Silva, eutão no ra em companhia do
Paraná com o chefe do �r. Govf:lrnador Oswaldo
executivo paraibano, pa- Trigueiro, o sr. Aderbai
ra fazer uma tranca ,po- Ramos da Silva, chefe
lítica, pois não vêm com do executiv(1 ·catarinen·
bons,' olhos a autonomia se.

que' aquele, em diversas
casos, tem demonstrado,
não atendendo os "pe
dinchões" politicos do
seu partido. Tambem ha
os que dizem que o sr.

Aderbai, chamado urgen
te por telegrama para

Apareceram os vereadores do PSD. - Bens dos

súditos do eixo - Apêlo a todas as Câmaras

Municipaes de Estado - Em discussão o ante-pro-

jéto de Regimento Interno.

NADA DE GOLPE ..

UM deputado estadual
cearense sr. Péricles

Moreira da Rocha, na

ultima sessão da Assem
bleia Legislativa do seu

Estado, atacou violenta
mente as autoridades do
pais, dizendo que mar

chamos para uma dita
dura e que a Constitui

ção estava sendo violada.
O ardoroso parlamen

tar provinciano estava
naturalmente sem assun
ta seria para ir á tribu
na, resolvendo fazercôro
com os "vermelhinhos"
locais e extraterritoriais
no senido de reforçar a

confusão que. estes ten-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OrOIniZHc8o C�merci81 e Oistribui�orB

Snrs.
Caixa Postal 1.014 CURITIBA - PARANÁ

Industrlals
IMPOSTO TERRITORIAL.
De ordem do snr. C ole

tor, torno publico que no

Interessemo-nos por representações pare o estado corrente mez de Maio,
do Paraná, principalmente de produtos de malharias arrecada-se imposto acima,
tecelagens, máquinas e cereais. Dispomos de hábeis reterente ao lo, semestre do
vendedores. Damos bôas refêrencias. corrente exercício.

Correspondência por obséquio para Caixa Pos- Os Contribuintes que não
ai, 10t4em CuMHba. I fizerem�m p�am��sno ������������������������������_
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(Sezões. Malárias, P.. Exgotados os supra cita-

�
osse, sma, ronquite, ouqui ão, e Resfriados -

I �s I lud' III Jas prasos, serão extraídas
ßPßR� H Ó �

== � MaleiTa�� T;:��deira.g as competentes certidões de TODAS AS MOLESTIAS DO Ll 8 HfSPIRßl RIO 't@
'1..1 -CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ n"l dividas para ter lagar a co- (® Encontrarn alivio irnediato corn o uso do

;'U brança executiva, (@ Im "Capsulas Antisesonicas i Coletoria Estadual de Ja-
n C O m pa .. a v e 1 . ·

• Minancora" I. d�g�;4� Sul, 1 de Maio I P�itnríll dI! ßonien Pl!lnll!nll! �
I .. ELEODORO BORGES oft. lDEI1"'I1n4Ol.HIlt.QL ®5
.1:

Em Todas as Boas FarI?acias III escrivão ê> �.n- A 'UI'§l",� MAI§ CONHECIDO NO BRA§ILdMi m ���!��!��!��!��!��:��!��!��!��!��!��!�
I!IÉ um produto dos Laboratorios MINANC0RAI ;a������������� II

l;!eI!���I������I��!EII�I!E5lm �.:;zpt4Z�C"n_a?Q,-",pjCpt#. -III� II IE
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Guilherme A. G. Gaedke & Filhos
·

PRoPRIETARlo!1 All
I

Rua Marechal Deodoro Fundos Rua Marechal Deodoro, N. 158 ::

R
'1

!I Boss Ltda.1 .

Entrada ao f�:�m��rl::t:��:�::s�n;�;:: ,I,l ,!:!
ii !i

.:u�.�u:.�:.��
..

�.�u
.....

:., quarda roupt:��:f��;:l ���nha
di IIT II sE���:{Ú�1���1�!s�:o-11 � II

APPETITE I g�:;�: �����;��:���ii���i�:l:eiros 111011 BAT������g��i�:g� DE
ii E li

II Camas-Tabaas de lavar roupa di {:.::::::::::::::::.i,i PNEUS. iiN �
1Il " i.�::::::::::::::{ �
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PREFEITURA MUNICI
-PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL
De ordem do Sr.

Prefeito, Municipal
de Jaraguá do Sul,
torno público que,
durante o corrente
mês de Maio, arre

cadação na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, o imposto da
Taxa de Fiscaliz�ção e

Serviços Diversos (llum1
nação Pública).
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre a referida im
pasto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura Munici
de Jaraguá doSul. fi
de Maio de 1948,

P. VOSGERAU
Tesoureiro

E D I T A LI

---------------.---------------
Kühn & Rengel

FERRARIA
Fabrica de ferramentas agrlcolas.

Principalmente Machados. Enchadas Foices, ele.

---------------.--------�-----

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indilpensavd
o use do

-IODOlINO
DE ORH

NUNCR EXISTIU IGURl

PARA fERIDAS,
E C:?: t MAS,
INFLAMACÓES,
CCC[IRAS,
,F R j E I R I� sJ,ESPINHAS, ETC,

I � ��merGiallúa,
Escrituração Mercan
til » Contabilidade -

Reg'isto de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.
'

Seguros I Informações com o ;;.r. G. RODOLFO FISCHER
ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS ,:. NARIZ E GARGANTA ii �'YPIRANGA" Iii moderna e primorosamente instalada do

'

:: !!!I!!I!�ll!Ei!Eiili!e!I�!lEi!!!IlEli!llilllll!l!!!�l!IIEIIli!IE!!liE!!!IJ'I!!l!!!lll!!!!
II DR. SADALLA AMIN!1 ����sPoR�i�ENT!�TO_ �, O f

·

At' p'
· · I

ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H MOVEIS.
·1','1· f. ranCisco n 0010 ICCIODI I·�,'.·ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii' rJ

ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii 1",'-1'
MEDICO' IIH HORARIO: 10·12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii

..:: Formado pela Faculdade de Medlcína da

I':ii _ .loinville _ 11 FRACOS E ANEMICOS I I' Universidade de São Paulo.
-

Tomem I

1-
Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de IIVINHO CREOSOTADO Misericordia de São Paulo

• .' 5 I L. V E I R A • •

III
C LIN I C A G E R A L - C I R U R G I A IIIImpregadQ �o. IIlti DaS: ß Partos _ Doenças de Senhoras, Homens - Moléstia5 internas iiJ

iii· e externas: Pulmões - Coração - Estômago - Fígado - Rins· Rl
n Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venéreas - Doenças da iiiiii péle em geral. Alergia (asma, ete.). Tratamentos modernos,

III
-��--��-�

IR ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS.
•

iii

III CONSULTAS DAS 8 ÀS t 2 E DAS 2 ÀS 6 HORAS À PJ
:._

.

RUA MARECHAL DEODORO. 507 - JARAGUÁ DO :SUL. IIII AS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATE�DERÁ EM JARAG�Á '1'1'1·iii DO SUL NO PERJODO DA MANHÃ; A TARDE,' DAS 4 AS I

ta 7 HORAS EM NEREU RAMOS. :11"1
Vistas da cidade iii • ,Residência: Rua Epitacio Pessôa 519 ,::

Vende-se na Grafica III JARAGUA DO SUL' STA. CATARINA I
Avenída Ltda. !i!Ii!ii!li!!;I=I'!5l!5I!::!IIi!l!!I!5iliEl!a!i!iaI�!!ll!IiIlij!�!i55!!lIi!111!1lliili!lill!ei

É UM GE�AOOR DE SAÚDE.

� Tintas para caneta Tinteiro.
'Colnpassos, etc. etc.
Recebeu e oferece

SOCo GRAFICA AVENIDA LTDA·

A mais importante Companhia de Capitalização da America do Sul

Amortizações de Março de 1948
No sorteio de amortização rec;xlizado em �o d�_Malo, foram sorteada

as segmntes combmaçoes:

Todos os titulos em vigor, portadores de uma d-a� combinações supra, serõo
,imediatamente emcrnzodos pelo capital garantido o que têm direito.
SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-EsquinaQuitanda (Edificio Sulacop}

Inspetores e Agentes em todo o Brasil

M LN

U S F

S C D

Q V V

Y AB

R Z T

OeSHDorecerom

RAPAZ PARA NEGOCIO

Em Estrada Jaraguá
Esquerdo, dia I: sabado,
dois cavalos, sendo um

zaino e outro preto.
Quem souber o para

deiro dos mesmos, obse
quio informar ao Sr. Ri
cardo Butzke em Rio da
Luz, que será bem gra
tificado, -

fLUIR Df U6UfiHA

,

Procura-se um rapaz moço, para tra
balhar no negócio, e que tenha interesse
em aprender tambem escrituração mercan
til e todo serviço de escrítorío, Pode morar

na casa. Apresentar-se na casa Guilherme
Raduenz, Rio Cêrro, ou ao Delfino no

Bar Oatarínense,

O remédio qua tem depurado
o sangue d. tres gerações I

Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! ...

SEMPRE o MELHOR!",

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

�
"MEDICAÇAO AUXILIAR

NO TRATAMENTO
.

SIFILlS".--------------------------�-----------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·f�lli) di) �í1nlillimi1
Trindüdl!'

dlmta de Alistamento Militar'
de daraguà do Sul

De ordem do Sr. Presidente da Junta de Alis
tamento Militar, chamo a' atenção dos cidadãos a-

baixo, pera que, no prazo de 20 dlas venham retirar I' , AI J ,::' "
seus certificados de 3a. categoria. Findo este prazo. Re,� I�ar-s.e-a em to. aragt;la Ban-
será devolvido ao Sr. chefe da 16a, C. R. ,em FIo- khardt, no dia 2H de MaIO proximo a tra-
rianopolis. dicionaí festa da Santissima trindade.

Arehangele Deretti As 8 30 horas será celebrada Missa
Antonio. Ja�ielski Hav�rá' Ohurrasoada, galinha StrudelCarl Frledrich Stuhlert "

1"'\"

Francisco José Adam Doces, Cafe etc.
Gustavo Karsten A festa será animada por otima mu-
Gustavo Emilio Kruger SICa
Henrique Pangratz
José Dalrl
Maxinlei Felisberto Graciano Lenzi

\ Otto Max Axel Anderson
Otto Raduntz
Otto Krisansky
Otto Buttendorf
Tobias Mueller
Vitorino Gerutti
Arcilio Britto
Hermes Nogueira
Jarll2'uá do Sul, em 29 de abril de 1.948

ADEMAR M. SILVA
Secretário da I. A. M.

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz Dr. Direito
da Comarca de Ieragué do Sul, Estado de Santa
Catarina, Bra�i1, Na forma da Lei, ETC.

Faz saber a todos os que o presente edital de
primeira praça, com o prazo de-dez-dias virem, ou
conhecimento dele tiverem ou Interesser possa, que,
findo esse prazo, ha de ser arrematado por quem
mais der o maior lance oferecer, em frente ás portas
do Edifício do Forum, no dia 19 do mez de maio
proximo vindouro, as 1() (dez) horas da manhã o
bem penhorado a Fábrica de Calçados Yara S. A,
na açéo executiva que lhe move Ola, Cindú de Cou
ros e Maquinas, abaixo descriminado:-

10)- UMA MAQUINA de grampear viras e so
las marca Herrero, no valer de Cr' 1õ.000,OO.

Cujo bem constante do euro de penhora de fo
lhas dos autos da referida ação executiva, será leva
do em hasta pública de venda e arrematação em

primeira praça, pelo preço de CrS 13.000,00 (treze
mil cruzeiros). Assim será o referido bem arremata
do por quem mais dér e maior lance oferecer, 110

dia hora e lugar acima mencionados, podendo o
mesmo ser examinado por quem Interesse tiver, na .

Fábrica de Calçados Yara S/A., a rua Marechal Deo
doro, nesta cidade. E pera que chegue a noticia ao
conhecimento de todos, se passou o presente edital
que será afixado ás portas do Forum, no lugar de
costume e publicado pelo jornal local "Correio do
Povo". Dado e passado nesta cidade de Ieragué do
Sul, aos quinze dies do mez de abril do ano de mil
novecentos e quarenta e oito. Eu Ney Franco, escri
vão, o subscrevi.- (assinado) Ary Pereira Oliveira.
Juiz de direito da comarca. Está conforme o origi
nal, do que dou fé.

[aragué de Sul,

IE 11)) li 1[ 1\\ l
De primeira Praça

fmoresa Sul Brasileiro de fletricidade S. ß. '

A COMISSÃO

Orlanizacõo Comercial e Distribuidora
Caixa Postal, 1014 CURITIBA - PARANÁ

Compre tudo em sua cidade
Atendemos qualquer pedido do interior, encar

regando-nos de efetuar compras nos estados do Pa
raná e São Paulo e Distrito Federal, de qualquer
artigo de sua necessidade, que não encontre onde
mora. Responderemos com o máximo prazer á qual
quer consulta.

Cerras para Caixa Postal, 183 em Joinville ou

Caixa Postal, 1.014 em Curitiba.miio
,Edital

D�l!rl!lol dI! 3
dI! l.g48. de Leilão e

ArremataçãoO Prefeito Municipal de Ieragué do Sul, resolve;
CONCEDER EXONERAÇÃO
De acôrdo com o art. 92 § 1', alinea a, do De-

creto-lei rr 700, de 28 de outubro de 1942; OA Mafalda Ana Rabock,' do cargo de professor
Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi-

to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San-complernenterlsta, padrão "F" do Quadro-Llntco do ta Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc... --------------------

Mnnicípio, da escola mista municipal "Rui Barbosa" Faço Saber a todos que o presente editalde Pedra de Amolar, no distrito de- Corupá, nêste de leilão e arrematação com o prazo de dez (10)Municipio. dias virem, ou dele conhecimento tiverem, queNOMEAR findo êsse prazo, hão de ser arrematados por quem A Empresa Sul Brasileira de Eletricidade S. A. -

. PE acordo com o err, 15, ite,? IV, do Decreto- mais dér e maior lance oferecer, no dia 20 do mês torna público que é expressamente proibida a ca-

leiEr 7�0hd�. 28 outubr? de. 1.942, . de maio proximo vindouro, ás 14 horas ernírente ça, bem como a entrada nós terrenos de sua proisa et ínta. pera mfenn�mente, e�erc�r � car- ás portas do Edifício do Forum da Comarca, os priedade, sito no Pirai, Bracinho, Rio do Julio,
go �e prof�s�or compl�f!1e.nta.nsta, padrao." P" ." d.o, bens .penhorados a Erwin Possamai, na tição exe- Rio Vermelho, Rio Humboldt e São Lourenço, semquad�?-U.mco do �UDlCIPIO, na escola místa �un!- cutiva que lhe move, Guilherme Grünwaldt, abaixo licença prévia do Corenel Administrador.clpal RUI B�rb(�sa de �e�r.a de Amolar, no distri- descrinados:- ,-

to de Corupa, neste Munlcípio. ,

10) _ Uma maquina impressora, marca Weisz-
COMUNIQUE-SE flog, avaliada. em cr$ 10.000,00. 20) - Uma perfu-

radeira, avaliada em cr$ 500,00. 30) - Guilhotina,
Ass) WALDEMAR GRUBBA marca Paris, avaliada em cr$2,OOO,OO. 4°) - Um

Prefeito Municipal. grampeador, avaliado em cr$ 1.000,00. 5°) - Um
motor marca Eletro Nacional, 1 HP, avaliado em

crfll1.200,OO. 6°) - dezenove caixas com tipos ava-

Pril'-í1 d Bü ii d (' lliadas
em cr$ 8.500,00. 7°) - Quatro estantes para

e
" f.r O.)U caixas de tipos, avaliadas em cr$ 800,00. 8°)

Duas caixas com fios de latão, e ornamentos, ava

DRDonDRt
liadas em cr$ 1.000,00. 9°) - Treis mesas e duas

'cadeiras, avaliadas em cr$ 500,00. 100) - Duas cai
. xas com quadrados, avaliadas em cr$ 300,00. 11 o) -

Duas prateleiras, avaliadas em cr$ 100,00. 12Q) -

Diversos .acessorios, como sejam guarnições de fer
ro, avaliadoe em cr$ 300,00. Total da avaliação ...
Cr$ 26,200,00.

Cujos bens constantes do auto de penhora e

José Soares Lopes e Vitor Garcia, a- auto de avaliação de folhas dos autos da referida

visam aos que compraram terras em Bar. ação executiva, serão levados em leilão e arrema-
tacão (.Assim serão os referidos bens

ra do Sul, bem como, aos futuros preten- arrematados por quem mais dér e maior lance ofe-
dentes de lotes para construção de casas, recer, no dia, hora e lugar acima mencionados po
que brevemente estará terminada a cons- dendo os mesmos serem examinados por quem
trução da estrada que ligará Joínvile á interesse tiver, na casa onde se acha' instalada a

maís proxima, mais saudavel e mais bela tipografia do sr. Erwin Possamai, â l'Ua Cei. Em\"
•

Q lio Jourdan, nesta cidade. E para que chegue a no-
praIa d� I-.:ant.a Catarina.

_,
ticia ao conhecimento de todos, se passou o preseu· Cll'nl'c!l de Olhos OUVI'do,,' n!lrl'z r.�rD!lnt!l. E.stao aSSIm de parabens nao so os .te edital qua será afixado ás portas do Forum, no U U II,

'

UUU, u ., Uu u u
Jomvilenses como tarnbem todos os habi- lugar de costume e publicado pelo Jornal local

tantes. da zona serrana ou do planaltó, pois, «Correio �o Povo». Da�o e pass�do nesta. cidad.e
a praIa de Barra do Sul além de apresen.

de Jaragua d� Sul aos vmte Sete dias d_o mez .de abnl
ti' . ,t t d

do ano de mil' novecentos e quarenta e OItO. Eu.
�r. n�meras va� agens, ti sua es ra a es- Ney Franco, Escrivão, o subscrtlvi, (assinadet) Ary'ta mtelramente lIvres de balsas, e a esta- Pereira Oliveira, Juiz de direito. Està conforme o

ção ferroviária dista apenas alguns quilo- original, do que dou fé.

metr�s. _ Jaraguá do Sul, 6 de abril de 1948.
�J?l. Jaraguá os .nteressados· poderao NEY FRANCO

se dIrIgIr ao senhor FAUSTINO RUBINl. O Escrivão

I ,

15 de àbril d 1648.

NEY FRANCO
Escrivão

/

Joíuvílle. 23 de Abril de 1948

EMPR�SA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

CeI. Graciliano Negreiros
Administrador Federal

OIDflnizacõo Comercial e Distrihui�orß
Caixa Postal, 1.014 CURITIBA - PARANÁ

\lenda, rnals
A Praia Mais Proxlma de

Joinville
Muita influência exerce o representante n ex

pensão dos negócios de uma Empreza.
ôrs. lndustriaesr- Confiem as vendas dos seus pro
duros no Paraná, á Organização Comercial E' Distri
buidora.
Aceitamos dlstribulção com excluslvídade e também
compramos produção total o parcial, interessando-nos
produtos ce malharias, máquinas e cereais.
Cartas para Caixa Postal, 1.014 em Curitiba.

Dr. Ar....ínio Tavai"es
Pofessor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe aos serviços clinicos e clrurglcos da espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente <:jo professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso, da Assistencia P.úbiica do Rio de Janeiro

I
formado pela

f.
acuIdade de Medicina da

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

'"

CASA TOBIAS- DE MEilE .aMW8.18 •• lIlaS
JARAGUÁ DO SUL Rua Mal. Deod. da Fonseca, 368 SANTA CATARINA

o

li
li

II
II
o.

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira
qualidade, assim como: Sedas, Oasimiras, Linhos, TusBores, Brins
Riscadões, Cretones, Algodão, Toalhas, Chapéus-de Sol e de Cabeça,
Tricolines, panos para cortinas, Zefires, VoaIs Chitas, Opalas, Fustões,
Camisas; Gravatas, Meias, Ternos feitos, Casacos, e muitos outros

artigos, os q�ais, está vendendo pelos MENORES PREÇQS DA PRAÇA.
Vlsiten�na sem compromisso, e certifiquem-se dos preços e da qualidade de seus Artigos.

Dieser Verkaufsladen hat ständig Artikel prster Qualitret auf
Lager, wie:-Wollstoffe, Leinen. Tusore, Waschstoffe, Riskaden, Creto
ne, Algodão, Handtücher, Schirme, Hüte, Tricoline, Vorhangstoffe,
Zefiere, Voale, Chitas, Opala, FusLons, Hemden, Grawaten, Strümpfe,
Fertige Anzüge, Mrentel, sowie viele ande're Artikel, WELCHE, ZU AUSSEHST
NIEDPIGEN PHEISE VERKAUFT WERDEN..

Besucht diesen lJestehenden verkaufsladen! Ohne verpflichtung ihrerseits, um
sich die Artikeln und Preisen zu Ilberzeugen.

-
,

J
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Proibo terminantemente
a todas as pessôas de ce

çar em meu terreno sern

minha licença.
Não rne responsabillso

pelo que possa acontecer.
Ribeirão Aurora, 26-4-48

BRUNO PATSÇH-
,-

FATO INEDITa I Ministro Clóvis pestana
Dia 5 do corrente assi

nalou mais uma data na

talícía a exma Sra DonaDE «A Gazeta», de fender os interesses e Olivia Schiochet, esposaPresidente Wenceslau supir as necessidades de
qo sr. Dante Schiochet,São Paulo, transcreve- todos os habitantes des- comerciante nesta praça,mo o seguinte, que deve ta vastíssíma zona, aliás, Hoje aniversaria o Snr.

ser lido e imitado si uma das mais ímportan- G. Rodolfo Ficher, repre-fôr o caso: tes do munícípío, dada a sentante comercial.Talvez o titulo desta localização de serrarias, Amanhã passa a data nanota não' esteja acorde fazendas e sitios onde a talícía do snr. Aleixo To-
com o seu conteudo E' lavoura é a principal melin.bem possivel que o fato preocupação. Nessa epo- _ Dia 10 festejou mais
que relatamos seja íné- ca prometi que uma vez

um aniversario natalíciodito em todo o Brasil; eleito empregaria o me- a sra. Maria Jaergerum vereador eleito da lhor de meus esforços Hausen, residente emCamara Municipal de para solucinar o poble- Alto Jaraguá.Presidente Wenceslau ma fundamental do meu
está pessoalmente con- povo: estradas. Como até MENINO DQILANDO
sertando as estradas da agora, infizmente não Completou día 14 mais
zona em que reside e foi possível menhuma um ano de suá risonha NASCIMENTO: no carro-
pela qual foi eleito. providencia do executí- existência o menino Orí- rio do Registro Cívil Io-
Esta semana tivemos vo municipal para mino- lando filho do snr. Tar- ram escritos os seguint�soportunidade de presen-I rar a situação aflitiva cicio' de O. Motta e de nascimentos: Maria Juba,

cíar tal fato. Chamou-nos dos lavradores que não sua exma. esposa d. Jsau- f. de Fiorelo Bressani. Ro-
a atenção e fomos inda- podem transportar os

I ra R. Motta. . Isa Terose, r. de Marcelo
gar a razão disso. produtos da safra devi-. . Demarchi, Helena Maria,
Deparamos com o sr. do o estado precario das l?Ia 18 aSnra. Eduvírge f. Tercilio Dernarchl, An-

Antonio Venturellí ve- estradas ocasionado pe- VOIgt,. esposa do S�r. tonio, f. de Maria Antonio
reador eleito pela legen- las ultimas chuvas e co- F�ancisco Alberto VOI�t Rodrigues. Maria, f. de
da do Partido Social Pro- mo desencargo de cons- I?la 19 Alvaro Tomasell�, Maria Antonia Rodrigues. Edital N. 2381, de 10-5-48.gressista, dirigindo um ciencia entreguei-me pes- fIlh,? de Santos 'I'omasellí, .Anesta, I.. de Maria Anro- ALVIM KONELL Etrator de propriedade soalmente a tarefa que residente e.n:tDuasMamas, nia Rodrigues. Jose, f. de HILDA SCHADÉda firma em que traba- compete ao executivo. aSnra. Evílína R!lnck es- Maria Antonia Rodrigues. Ele,brasileiro, solteiro,lha, arrastando uma plaí- Assim aqueles que su- posa do Snr. Jose Ran�k. Alceu. f. de Br�no. Vogel, lavrador, domiciliado e
na, e afeito ao serviço fragaram o meu nome, Dia 21 dona Tereza Bur- Marlene, f. de Hilarlo Lorn- residente neste distrito,de drenagem e nivela- na certeza de que os ger. bardi. Elslna, f. de Leepol- em Rio Cêrro filho demento das estradas da seus interesses não pe- Dia 22 o Snr. Augusto do Winkler llse, f. de AugustoKoneli e de Hed-zona do Bairro Aimoré r�c.er!am _

com � miI?-ha Tomelim. H�rtwig R�x. Ingo, f. de wig Gedcke.deste muníeípío. eleição nao terao desílu- RIcardo Giese. Irene, f. Ela brasileira solteiraAchamos interessante, ção. As estradas não fica- Inportação diréta de Alfredo João de Souza. do�éstica do�iciliada �aquele espetaculo e per- rão perfeita, é logico, por- Cachimbos Italianos Teresinhe, f. de Alfredo residente neste distrito,guntamos a razão ao sr, que não disponho de mui- REAL-BRIA R Moeller. Ruth, f. de Arnol- em 'Rio Cêrro filha deVenturellí. Respondeu- tos recursos e meios Mas Tipo 1 á Gr$· 20 00 do Hornburg. Nelson, f. Erwin Schade e de Adele
nos prontamente: com o meu esforço, a- ,,2 " ,,25,00 de Ricardo Kre�t�feld. Hil- Hass.«Por ocasião da cam- -crescentou o nobre ve- ,,3 " ,,30,00 berro, f. de _Emlho Horn-
panha eleitoral o meu reador estou demonstran- V. S, encontrara na burg. Rod?lfo, f.' �e Ale
nome foi apresentado do que cumpro aquilo CASA REAL xandre Szirkowski Irene,
para a cadeira de vere- que prometí.» f-

.

de Adolfo Harmel. AI-
Mor como capaz de de- mir Manoel, f. de Manoel,,

rrados entre os mortos. Luiz da Silva. Juvenal
. • O general Marshall acu- Mario, f. de fidele Gret-

A rebell'a-o 8 suas' consequenclas
se os comunistas como ter. Onorio.rf. de Eugenio

.
eurores da distorsão do Tecilla. Edillne, f. de Ar-
movimento popular. noldo Krause. \. Leopoldo,
Calcula-se que os pre- f. de Otto Zako. Affonso,

O Capitólio, 9 Capiró- juizos do saque e dos in- f. de Paulo José da Silva,
Iio provincial de Cínna- cendios subiram a três Adernar José, f. de Felleie
manca, '0 Ministério. da bilhões de cruzeiros. Dernarre. Mario, f. de Ma-
Iustíçe, o Ministério das i\ divisão de policia re- noel Silveira.
Relações Exteriores, o belada teria concordado
novo edifício do Ministé- em apoiar o govêrno na CASAMENTOS: ontem

,

na sala das audiências foirio das Comunicações, o recomposicão.
Palácio do. Arcebispo, a A lei marcial é Implaea- realisado ocasamento de
residencia do Núncio Pa- vel, as tropas atiram nos

Gullherne Mendorff Junior.
pal, o Instituto e outros transeuntes que circulem com a senhorlte Maria

edifícios, tnclusívé" igrejas; na cidade após nove ho. Frida Bertha Klein.
e conventos, o cárcere de I ras da noite. Na resldencía dos pais

da noiva as t 8 .horas, foiLa Picota, do qual fugi- A rádio repete a pro- reallsado o enlace matri-ram vários prisioneiros: os i c1pmação do \ presidente monial do Snr. Harry Eri-hotéis "Regina", "Aveni-,Ospina Perez pedindo or-
ch Krause com a gentilda" e "Ritz"; a Escola S. dem e obediência ao go- Srta. Maria Divina de CaroBartolomeu, a Escola vêrno.

Franco-Colômbia; o dtário A situação alimentar de valho, filha do sr. Dr' Ar- ,

thur Urano de Carvalho e"EI Siglo", o Quartel-Ge- Bogotá está agravando·se. de Dona Contessa Morei-neral da Policia de Segu- Hoje faltou leite nos

rança Nacional; vários es- hospitais e qJaternidades. ra �e Oarvalho.
critórios da embaixada Todoos os gêneros estão
dos Estados· 'Unidos, a racionados. Marinheiros e
linha aérea "Avianca" e soldados protegem os pou
os escritórios do Correios. cos armazens que não 50-

Alguns prisioneiros con- freram o· saqueio.
seguiram evadir-se do Oár- O frio é intenso nas úl
tere Modêlo sexta-feira: e timas quarenta e oito ho
alguns dêles foram �hcon- ras.

Passou sexta feira por
esta cidade, em trem es

pecial, acompanhado de
sua comitiva, S. Excía.
o sr. Dr..Clóvis Pestana,
ilustre Mínístro da Via
ção e Obras Públícás,

S. Excia, na gare fer
roviária, foi cumprimen
tado pelas altas autori
dades locaes e com as

quaes manteve agrada.
vel palestra.

NASfJUIENTO
\

Esta em festas o lar
do Sr Clovis Silva e ex

ma. esposa-Da. luge Ma
thias Silva, pelo nasci
mento da galante menina
que na pia batismal re

ceberá O· nome Magda
Silva ocorrido á 12 do
corrente mês

LOCAIS
ANIYERSARIOS

casal-Se:

, Um vereador "caiu no pesado" afim de

cumprIr a sua, palavra.

G�NTE NOVA
O lar do casal Alfre

do Vasel e de sua espo
sa Dna. Maria Vasel, foi
enriquecido no dia 13 do
corrente com nascimento
de mais um robusto me-

nino.

Irene PeJri, Oficial do
Registro Civil do r". Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigldos pela lei
atim .de se habilitarem para

Edital N. 2582 de 10 5-48,
ERWIN SCHUTZE e
CILLY DRAEGER

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e
residente neste distrito,
na Ilha dos Monos, filbo
de Alberto Sehültze e de
Anna Staudt Scbülze.
Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

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

O diário '�EI Liberal",
de Bogotá diz que os cál
culos dos mortos havidos
na capital é de 600 e que
houve 1.000 pessoas feri
das, inclusive 1.:!0 esru
dantes da Universidade
Naclonal.
O mesmo Jornal calcu

la que 5,000 casas co
merciais foram saqueadas
ou incendiadas e que "es
tá arruinado o comércio
de Bogotá'-.
As autoridades tomaram

em consideração a propos
ta de concessão de uma
moratórill para os empres
timos bancários, enquanto
o govêrno! por sua vêz,
fará novos empréstimos a

curto prazo, como um es

timulo á reconstrução co
merciaI e á inicidtiva pri
vada ..
A lista parcial dos edi·

ficios principais destruidos
ou grandemente avariados
é a seguinte:

s. D�Acarai
Da Sociedade de Desportos Acerat recebemos o

seguinte oficio. .

Em reunião efetuada no dia 4 do corrente, foi
eleita e empossada a seguinte diretoria que orientará
S. D. Acarai de Jaraguá do ôulno periodo de 1948-49.

Supremo Presidente: Guilherme Spengler
Presidente: Edmundo Emendoerfer
Vice presidente: Lindolfo Mabba
1 ° Secretario: Luiz G. Airoso
2° Secrétario: José Cordeiro
1 ° Tesoureiro: Ricardo Hruchka
2° 'Tesoreiro: Donaldo Schröder
Conselho fiscal: Alfredo Müller, Artur Emen

doerfer, Herberto Emke e 3uilherme Menegolto.

O sr. Prefeito Munici
pal fez entréga ao mi
nistro de um relatório, a
companhado de um ma

pa e fotografias, referen
tes aos interesses do
municipio perante a pas
ta da Viação.
Após um ligeiro lunch

no bar Ferroviário os

ilustres viajantés pros
seguiram rumo a Join
vile.

residente neste distrito,
á Estrada Itapocü-Hansa,
filha de August Draeger
e de Ida Draeger.
Edital n. 2383, de 12-5-48'
ARDULINO PEZATTI E

ANNA PRETI
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filho de
Henrique Pezatti e de
Maria Prada Pezattí.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filha de
Loureneo Preti e de Ur
sula Sardenha Pretí.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos.rnandel
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dut ante 15 dias, ,Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legals
IRENE PEDRI,oticial

Lustro p. sapatos da
Afamada Marca Marvel
lata grande Cr$.4,00 de
todas as cores na

CASA REAL.

Empregado
Precise-se de um prati

co pera serviço de blacão
BREITHAU:JT & CIA.

pratos fundós e razos
1 "sobre mesa Chica
ras p. chá e café de ma
teria plastica, jogos pi.
mentá e sal encontrará
na CASA RÉAL.

Torneio de Bocce
Avisamos que o ultimo encontro do torneio de

Bocce será dia 30 de Maio na Cancha do snr. Lou
renço Gressinger. Haverá ehurrascada.

Entrega dos premios aos vencedores.
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