
,

i - '/J-

UM' GRANDE CA'NDIDATO
exemplar e realizador, o

general Eurico Gaspar
Dutra é, por todos os ti
tulos, uma flgura marcan

te do nosso Exercito.
Como ministro da Guer

ra, ,sUlf atuação tem sido
caracterizada, por uma li
nha reta no sentido de re- CAIXA POSTAL, 19

organizar e tornar melhor
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o Exercito de Caxias. E ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL Babado, 31 de Março de 1945 Sta. Catarina N. 1,268
foi assim trabalhando in-
cansavelmente, fazendo o

maximo que o ilustre sol- lançar os alicerces de uma

dobra renovadora que ca
ado poude em poucos pacitou o nosso Exercito

anos, tornar o nosso exer-

cito em uma admira- para as arduas tarefas

vel força ofensiva. Seu que, no momento presen

senso de orzanizador con- re, lhe pesam sobre, os
Õ ombros.

\

OSseguiu, num labor que se

processou sem clarinadas Soldado assim ilustre

preparar o Corpo Expedi- por tantos tirulos, vivendo

cionario que, hoje nos carn-
no coração de seus petrí

pos de batalha da Euro- cios, que lhe admiram o

pa, ombro a ombro com patriotisrno e a coragem,

os maís destacados sol- o general Eurico Gaspar
dados do mundo, tanto

Dutra é, ainda, o "cidadão

exalta a nossa bandeira e impoluto, que' sabe íncen- -----------

alteia o Exercito que tem
tivar e aplaudir os gran- O General Eurico Gas

como patrono' a figura
des movimentos da opini- par Dutra, nasceu no Es

.

I d D d C ão, jamais negando ao tado de Mato Grosso, emírnorta o uque e a-
povo, aquilo que lhe é de- 88xías. 1 5, sentando pra-

Certo de que esse es-
vido. ça em 21 de fevereiro

forço só se tornou possi-
E· foi esse grande e no- de 1902. Foi declarado

vel, no instante em que o
bre respeito pela opinião Aspírante em 14 de feve

Brasil viu-se obrigado a
de seus patricios q.ue o reino de 1908; 2' Ten. em

mergulhar 'na luta, porque,
levou agora, a o_uVlr os 7 de Abril de 1910; 1.

antes, quando o cenerio ] re�lamos. d� Nasao e a- Ten. em 12 de junho de

era de paz e de trabalho, ceítar a índlcação de seu 1916; Cap. em 24 de [u
ja o dinâmico e energico n?me para ocupar � pre- nho de 1927; Ten. CeI.

titular da Guerra soubera sídencía da RepublIca. por merecimento, em 5
de maio de 1929; CeI.
por merecimento em 12
de dezembro de 1931;

.

Gen. de Brigada em 22
de setembro de 1932; Gen.
de Divisão em 9 de maio
de 1935. Servio em va

rias comissões importan
tes até ser nomeado Mi
nistro da Guerra em á
de dezembro de 1936. car
go que ocupa atualmen
te.

ORQUIDEARIO CATARINENSE I

Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39

Interesses da . Pátria

rão seus candidatos, ar

regimentarão seus elei
tores e irão ás urnas

com absoluta liberdade.
Tentar agitar o pais

neste momento é um,
verdadeiro crime contra
os interesses supremos
da Nação, uma verdadei
ra traição á Patria, e

que só poderia obedecer
a um objetivo inferior,
pois povo e governo es

tão interessados igual
mente no esforço de re

integrar o país no goso
de todas prerrogativas'
constitucionais.

Crime contra
Falando á imprensa

sobre a situação politica,
frisou o Ministro do Tra
balho, sr Marcondes Fi
lho, que a sucessão pre-

sidencíal vai resolver-se I atividades politicas nos

num ambiente de intei- sindicatos.
ra tranquilidade, pois o Orgãos de atividade

governo manterá a or- politica são os partidos
dem assegurará a reali- e não os sindicatos. O
zação de um pleito livre, Codigo Eleitoral estabe

pela aplicação do Oodi- lecerá as condições de
go Eleitoral em elabora- re�onhecimento destes
ção, que por sua vez escolhe-
E frisou que ninguem

deve esquecer que o país
se acha em guerra e que,
portanto, seria lamenta- Um.avel qualquer tentativa de

agitação nos meios tra
balhistas, por isso que
nossas Forças Expedi
cionarias dependem mui
to do esforço e da disci
plina da retaguarda.
O governo por seu la

do, guarda uma posição
de imparcialidade e pau
ta sua ação por normas

de louvavel serenidade.
Ao contrarío do que têm
assoalhado os seus adver
sarios, não está tentando
nenhuma arregimenta

ção . n6S meros b'abalhis
tas, nem revogou ou re

vogará a proibição de

•

referência
"Cruzeiro" ao expe
dicionario Alvino

Neiízke

do

Heroismo de um
Pelotão da fEH
DE UM MÉDICO DA mens para contra-atacar as

F. E. B. EM MONTE posições inimigas três ve

DASTELO - (S. I. H.) - O zes no decorrer da noite.
1 ° tenente Apolo Rezk, do Atacando com baionetas,
Rio de Janeiro, onde resl- os brasileiros surpreende- Dez anos de proveitosas realizaçõesde à rua Barão de Mes- rarn os alemães, capturan-
quita 659, regressou CI ês- do cinco nazistas e elirnl- Éntre as organizações cujos nomes maís têm

ie posto com uma narra- nando alguns outros. engrandecido lá fora a nossa justa fama de esta-

tiva sobre como êle e seu Antes da madrugada o do comercia1mente adiantado, destaca-se, pelo
pelotão de quarenta ho- inimigo regressou, sitian- seu trabalho honesto e· bem orientado, o Banco

mens foram sitiados du- do o pelotão brasileiro Industría: e Comércio de Santa Catarina S/A. Este
rante três horas, após das seis as nove horas estabelecimento, cujos dez anos de exístencía pas
uma noite inteira de luta da manhã, O tenente Rezk saram a 23 de íevereíro ultimo, tem no seu ativo

para aconquista do rnaís enviou uma mensagem um acêrvo tão grande de realizações á comuna,
I

avançado posto de van- pelo rádio, pedindo refor- que seria Iastldicso e mesmo demorado citá-las.

guardo brasileiro. ço, e por volra das nove Nunca é demais, porem, lembrar que foi o

O tenente Rezk recebeu horas outras tropas brasi- "INCa" quem ordenou, por meio de uma rêde

ferimentos na mão, tendo lei ras romperam o cêrco bem localisada de agencias, o serviço bancário

regressado pera trata-Ia, ao inimigo, reassumindo as de Santa Catarina. Numa época em que o este e

passo que o restaute do comunicações com o pe- interior catarinense se ressentiam de estabeleci

pelotão se encontrava ain- lotão. Todavia, a prêssäo mentos bancáríos que fizessem circular, com se

da trnpossibllltado de eva inimiga continuou tão in- gurança , a sua riqueza, o "INCa", vencendo to

cuar cinco prisioneiro fel- Tensa que ao entardecer o das as dificuldades surgidas, semeava naquelas
tos no decorrer de violento pelotão ainda se via na zonas Agências que, sincronizadas, davam segura
combate corpo a corpo I impossibilidade de receber circulação ás riquezas.
travado durante a noite. suprimentos ou evacuar os Distribuindo equitativamente o crédito, incre-
O tenente Rezk disse prisioneiros. mentou o comércio, a industria e a lavoura.

que por volta do meio dla A despeito da ferrenha Procurando entre os moços os seus funciona-

seus homens estariam sern luta. aperras o tenente Rezk rios, dá assim emprego a mais de meio' milhar

água e sem alimentos, mas foi ferido. de pessoas, às quais tem procurado amparar, pre-

que reforços e suprimen- miando-lhes a capacidade de trabalho e visando

tos poderiam ser enviados
OFERECE-SE

proteger-lhes a familia com um serviço de assis-

ao cair da noite. tenda, que em muito supera às extritas exigen _

Ao se infiltrar em casas Para emprego de con- cias das leis trabalhistas.

destruidas nas proximida fiança, serviço do escrito- Contando entre os : seus administradores e

des das posições alemãs, rio em
. geral e negocio diretores com pessoas de largo conceito no

o pelotão fora alvo das uma pessoa idosa com comercio e na industria catarinense, não admira

metralhadoras e morteiros bastante pratica que o "INCa" tivesse -tido de inicio o apoio e a

do inimigo durante toda confiança de todas as classes produtoras e, por
a noite. Não obstante, o Informações na milagre de tenacidade, conseguisse em apenas
tenente Rezk enviou ho- A Oomercial Lrda dois lustros, o que poucos conseguem em muitas

dezenas de anos.

I
Com 33 agências, entre estas, contando-se

filiais em Curitiba e no Rio de Janeiro, o BANCO
INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA

S/A. está habilitado a prestar aos seus clientes
um serviço, si não perfeito. ao menos tão efici
ente como os que maís o sejam.

E é, embora tardiamente, que vimos com' esta
despretenciosa nota significar ao sr. Vitor V. Gil
sa, gerente da Agência local do "INCO", as nos

sas' felicitações por tão significativa data, pedin
do as transmita aos demais Administradores des

te, Estabeleclmento .

•

Referindo-se ao expe- se consolidada. Principia
dicionario Alvino Neitzke, mos a descer. Colocados
natural de .Corupé, rieste ao chão, sujos até os os

municipio, numa ernpol- sos, e sabendo que os ini

gante reportagem que traz migos estavam ali à es

a fotografia daquele nós- preite, atentos ao mals le
so conterraneo, o "Cru- ve ruido. Não sei cõmo,
zeiro", o faz da seguinte de repente, um estilhaço
forma: de granada vinda de um

. Um louro de cara ver- morteiro apanhou-me o

melha sorri e soletra o braço. Dor, propriamente
nome Um nome alemão. não senti, mas torpor. Ele
Alvíno Neitzke. Era pla- caiu ao longo da rerra
nador em Uorupá. Seus sern ação. Antes que a

avós, imigrantes, tiveram metralhadora que ceifava
muitos filhos em Santa a terra perto me apanhas
Catarina. O fato é' que se, joguei-me a um riacho.
um día, mandaram o neto E ali fiquei alguns minutos.
para Monte Castello e êle Depois fui me arrastando
se portou bravamente. "Ar-I em direção á retaguarda.
restando, fomos chegando Tres horas a"tortura dessa
à crista. Chegamos ao al- descida. Finalmente encon

to, mas o fogo cerrado trei um sargento, e ele
do inimigo, as granadas me eiudou a chegar ao

e as 'metralhadoras impe- primeiro posto, onde fui
diram que a posição íôs- socorrido".

(""'"'�::';;:��:""����;;;'";::::�'"'"""'''\�11
·.i.1 A díretoriada E2�ç�ll�etica Baependi ·.i;.;convida, por este meio, todos os seus asso-

.:i.:i ciados para o BAILE que fará realizar no .:i.:iSalão Buhr, no dia 1. de abril proximo
!!, e que terá inicio ás 21 horas. ii

ii Tocará o já famoso «JAZZ CACIQUE» ii
.. sob a batuta do maestro Fonseca. que, não ..

·:l.�.: poupando esforços para o exito do BAILE, l.il.i. apresentará um conjunto que satisfará ple-

.::.i ..:! namente a todos quanto participarem das
'

..
:�'

..
:;danças, no BAEPENDI no 1. dia de fésta

!! Jaraguá dod��:�O:'e março de 1945. ii
ii '

ANGELO 'PIAZERA ii
H �i
ii '

Secretario i!

::::,.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t?:::

I Mudas Frutíferas e

Ornamentais

•

CORUPÁ Santa Catarina

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras,
Iabotícabelras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, erc., etc.

Peçam catálogo ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

.Sucessores de L. Seidel, das Secções de:

Or{juldeas e Cactéas

__

PEÇAM CATALOGO ILUSTRAD'O _I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E D ,I TA,L �p�o\�5·I.to�Rm�U·�I�n·'��s��� �JC;;r';i';"d;"P;;;�i1O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito LJ I. .., PROPRIETARIO
'

I H- ::da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa .

Rua Marechal Deodoro, 158 ii Ave. Getulio Vargas • 350 iiCatarina, Brasil, na f�rma da le,i etc. Oficina Autorizada ««FORD»
I. •••••

1:
.....
:1 Telefone N' 39 - C. POstai, 19 :.·.:.I .....

:lPelo presente edital, com o prazo de 60 (ses-
JIIR"GUR DO SULsenta) dias, cita a JOÃO TOMAZ SABINO DA Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes, N N NCUNHA, para OR termos de uma Ação Ordinaria •

H Estado de Santa Catraina iiCombustivel e Accessorios. .::
..

de Desquite, requerida por MARTINHA FRANCIS- .1.1 .1.1CA DE MEDEIROS DA CUNHA, nos termos da Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias. ..
ASSINATURA ANUAL

..�eti.çã.9 adh�.n!e transcrita e seu respetivo despacho: C-L' .

h G _,.._. :1:1 e-s 25,00 :1:1Pebçao InlClal:-Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito arvao e en a para asogenloda Comarca de Jaraguá do Sul. Martinha Francis-
"" 11 D"RRTüEt.tONtLERL lica de Medeiros da Cunha, que tamberrré conheci- Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
� 11 -11da por Martha Medeiros ou Martha da Cunha, bra- ::::sileira. domestica, residente nesta cidade á Avsni- ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada, .li

.

REDATOR iida Getulio Vargas, por seu procurador bastante � que será atendido por hábeis profissionais em mecânica, �
Mario Tavares da C. Mello

..(doc. n. 1) infrassinado, pela presente, quer propôr e elétromecâniCa � :1:1 ·:1.1.:.como ora efetivamente propõe, contra seu marido � - m G6:RÊNCIA:João Tomaz Sabino da Cunha, brasí- �[;{�m���������� H H Comercl·�1 ltd� ii���f{c�� t�r��s:ã�ÇãeO r��,������: à�nâ��� ��te P���d a� !L�.::::::::::::::::::::::::::::�:::::::;.:::��::{fJl�i1 �o�/�C�!�Sp!��a�l� ��g�r�ie31 \)dOQ��d�� �ia ESTOFAR IA "CRUZE I RO"8 de Dezembro de 1923, pelas 15 horas nesta cida-
de, contraiu casamento 'sob o regime de comuhão
de bens, com o suplicado João Tomaz Sabino daCunha, conforme comprova o documento anexo sob
n. 2; 2) -Que deste seu matrimonio houve um filho
de nome Irineu Nilo da Cunha, que nascido Sm 7de Outubro de 1924 (doc. n. 3), veio a falecer em

. 1. de março de 1925 (doc. n. 4): 3) Queem junho de1924 dito seu esposo que era militar, seguiu paraa chamada revolução de São Paulo, e, durante areferida campanha, bem como posteriormente. nun
ca enviou o menor recurso para a suplicante e seufilho. 4-Que assim visto haver regressado o suplicado para Joinville, em cuja guarnição servia sem.·nunca mais haver procurado o lar conjugal quetinha séde naquela mesma cidade, á suplicantegravemente injuriada e humilhada com tal proceder, outro recurso não restou que passar a residir
na companhia e casa de sua mãe que, juntamentecom parentes e pessoas amigas, auxiliaram-ria mo
r al e materialmente a atravessar os cri ticos tempos
que se seguiram ao abandono total que lhe votara
seu marido; 5-Que em face do exposto, o suplicado infringiu precaito de lei, de moral e da propria hon ra conj ugal, pois voltando para o loca I d a Nos apreciados mov·eis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmosituação do seu lar, sem procura-lo, ultrajou e in- nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas dejuriou gravemente a suplicante tornando, impossi- jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricaçãotapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.vel a vida em comum. Pois:-"O Conceito da injuria ---_

. ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA o MENOR PRAZO POSSIVEL. ----grave. mais amplo na esfera do direito civil, que Exposição, vendas e escritorio, ci R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22do criminal importa para o efeito do desquite, em
.toda a ofensa á honra, á dignidade dos conjugues. Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U Á DOS U L

que lhes torna impossivel a vida em comum"- ( Revista dos 'I'ribunaes, 35-114). 6-Por outro lado
não bastasse um tal proceder do suplicado, a sua
ausencia injustificada do lar ha quasi 20(vinte)
anos, expontanea e diuturnamente, basta para o
pedido e decretação do desquite, pois:- "Provado
que o conjugue abandonou o lar expontaneamente
por mais de dois anos, o outro conjugue poderápedir o desquite" - (Revista dos Tribunais, 19-25);7:-Que até a presente d ata o suplicado jamaisprestou qualquer auxilio á suplicante;. passandodesde 1926 o!_l 27, a residir em lugar ignorado.completamente desinteressado pela sorte da suplicante; 8-Que o unico bem que o casal possúe é o
constante dO anexo traslado de escritura publicade contrato de compra e venda, extraído de fls. 174
175, do L. D. 54, do 'I'abelião de Notas de Jaraguádo Sul, Snr. Mario Tavares da Cunha Mello (doc. n.õ)Assim, deixando de juntar o alvará de separação de
corpos por já existir uma separação de fato. ha cer
ca de 20 anos, e nenhuma coação receiando a suplicante por parte de seu marido, devem os presentesartigos ser recebidos e afinal julgados provados paraem consequeucia, ser decretado o desquite do casal,
com separação de 'corpos por tempo indefinido, cessando o regime da comuehão de bens, .tal como se
o casamento dissolvido foss s, condenando-se o suplicado, como conjugue culpado, ao pagamento das
custas e honorarios de advogado. Nestes termos, afir
mando para os efeitos do inciso I, do artigo 178 do
Código de Procoseo Civil, que o suplicado. se en
contra em lugar incerto e não sabido, requer seja o
mesmo citado por editaes na forma da lei e p�lotempo que V. Excia. dete:-minar para no prazo legalcontestar a presente ação, ficando desde logo citado

.

para todos os demais termo� e ·atoS,. ate fihal sen
tença, sob pena de revelia. Requer-se ainda, tambem
a citação do. Dr.' Promotor Publico, para funcionar
neste feito. O valor desta causa é estimado em doismil e quinhentos cruzeiros e seque junta a provado pagamento da Taxa Judiciaria devida (doc. n,6).Protesta-se fazer prova do alegado, oportunamentecom: depoimento pessoal do suplicado, depoimento

AVISO
,

A distinta clientela nes
ta cidade, que encontram
se prontos os chapeus elJl
minha oficina á Rua Mar .

Deodoro n. para pron-
ta entrega. I •

Oficina ambulante de
Concertos de Chapeos

. Nunes

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

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ

Edital
De ordem do sr. Pre

feito Municipal torno pu
blico que durante o cor

rente mês de Março, ar

recada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Corupá, o
imposto s/ Industries e

Profissões, relativo ao
1. Semestre.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20% so
bre o imposto no pri
meiro mês, sendo então
feita a cobral�ça judicial
mente.
Tesouraria da Prefei

tura Municipal de Jara
guá do Sul, 5 de Março
de 1945.

FRANÇA VOSGERAU
Tesoureiro

EDITAL
de ·testemunhas, exames periciais, expedição de car
tas precatórias fl com mais quaisquer generös de
provas necessarias e em direito permitidos. O advo
gado que a presente subscreve, tem escritório nesta De ordem do ônr. Pre
cidade a rua Mal. Deodoro da Fonseca, 210 e possue feito Municipal, e de con
o telefone n. 34. CO\.'1 uma copia da inicial, mais os formidade com que dls
seguintes documentos: 1 traslado de procuração Ia- põe o Decreto-Lei n. 119,
vrada a fIs 87 do L. n. 18, do tabelião snr , Mario terá inicio no dia 2 de
Tavares da Cunha Mello, desta cidade; 1 traslado Abril do corrente ano, em
de escritura publica de compra e venda extraído de diante, o serviço de remo
fls. 174-175, do L. no 54, do mencionado notario; 1 ção de lixo, tres veses por
certidão de transcrição feita em 50 de Outubro de semana, as segunda. quer-
1934, pelo citado oficial sob n. 251, no L. n. 5, do ta e sexta-feira, entre 6 e

registro de imoveis; 1 certidão extraida de 1 58v/139 11,30 horas.
do L, n. 49, de registro de nascimentos, do Oficial . Ainda de conformidade
do Registro Civil de joinville, snr. Waldemiro Onofre com o disposto do art.5.
Rosa; 1 certidão extraída de fls. 111 v/112, do L. n. 19 do Decre n. 57, cada pro-
de registro de obíros, do referido serventuario; 1 ra- prietário. é obrigado a ��������m�����������1����m���������������mg��m�����Ião de Taxa Judiciaria passado pela Coletoria Esta- possuir um receptor tipo
dual de Iaragué do Sul, em 10-5-1945. sob n, 111; padrão, aprovado pela Pre Chocolate e Pralneés1 certidão de casamento extralda de fls. �9v, reg. 11. feitura.

das melhores fábricas do80 do L. n e
, 1 dos registros de casamentos, do en- Os recipientes coleto-

pais sempre a venda natão escrivão dlstrital e oficial do registro civil desta res serão apanh�d.os á por-
Ca 5"'0 neo Icidade, snr. Venancio da Silva Porto. N, T. P. Deíe- ta de cada prédio o� a Krimento. Iaregué do Sul 12 de Março de 1945. p. p. frente �0{3 terrenos baldios, defronte o Oine BuhrLuiz de Souza. 12-5-45. 12-5-45. 12-5-45. 12-5-45. Coo. nos días e horas acima

ledes quatro estampilhas estadoaís, sendo duas de designadas.
.' _

1 ::.:::::::::::���, c�������e�t�U��u�ilizadJas�mDe�;-:.��o:ca'i� de�e���m �������ta���� ::::::::::::::l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Como requer. Em 15-5-45. (ass.) A: Oliveira.-E pa deixar de colocar o lixo �'-':�:':':;":'::�:;":':'''''�:;'':':'''.'',:';':;':;'''''
ra que chegue ao. conhecimento de João Tomaz ôa- �m tempo, p�ra a respec-
bino da Cunha, se p'assou o presente edital que será tIva <:_oleta, .ll1correndo o � DECLARAÇÃO 00afixado ás portas do Forum, no lugar de costume, e que na� o fizer em �ulpubicado pelo "Diario Oficial do Estado", e "Cor:' ta consIgnada no refendo
reio do Povo", que se edita nesta cidade. Dado e Decreto .

passado nesta cidade de Jaraguà do Sul, aos deze- Secretária da· Prefeituraseis dias do mes de Março de mil novecentos e Municipal de jaraguá doquarenta e cinco. Eu, Ney Franco, Escrivão o subs- Sul, em 15 de Março decrev'i. (assinado) Ary Pereira Oliveira-juiz de Direi- 1945.to da Comarca".-Está conforme o original do quedou fé. Jaraguà do Sul, 16 de Março de 1945. LUIZ GOMES
5x1 O ESCRIVAO: NEY FRANCO Secretarto

Eu abaixo assinado, de
claro que não me respon
sabiliso porqualquer con
ta que faça em meu nome

minha mulher que está
ausente de casa Erna Koglin.
Estrada Rio Paulo, (Com
pá) 20 de Março de 1945
2x2 GERMANO KOGLI)'I

r- �I � I! n h O r ii! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em I
I

sua casa o Açucar de �aunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

IProdutos da ICeM. 5A. Blumenau Tl!rmt-nO' I t-' d�
.

Oontra Dôr de Cabeça - ·ermma a ar

.._IL�ameda Rio Branco -- Oaixa Postal, 47
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.A o e m o c r a c i a B a M e n sag e m do. Papa(conclusão do numero anterior) �=========�===============================�
suprimidos; em que todas em relevo com uma au
as funções são acessívels toridade e uma profundi
.a todos os cidadãos e em dade de vista incompa
que-o ponto de partida é raveis. Para que a de-
o mesmo para todos. mocracia seja sadia de-
Esse regime social ten- ve basear-se' em uma

,de tambem para uma de- serie de fatores que se- Caixa Postal, 19 f II N D A D O E M 1919 !,elefone, N. 39mocracia economica que gundo a iliensagem, po- ��������������������-���������������
num sentido geral, signl- vo não é massa. Entende ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL - SABADO, 51 OB Março OB 1945 sn CATARINA N. 1.268
fica uma maior interven- por isso que a, multidão -��������������_.���-�._���._��������������-
ção dos trabalhadores nas está composta por ho
empresas. mens que se encontram
A democrac ia como re- em posse 'de todas as

gime politico em sua ver- prerrogativas humanas
dadeira acceção, é segun- e que ao gozarem a li
do a grande formula de berdade politica estão Relação.Licoln; o governo do po- dotados de autodetermi-

dos certificados devo e para o povo; do po- nação e automovimento
vo porque o depositario politico: homens que

reserviere que estão em

original do poder é o po- concientes de seus direi- poder da J. A. M. de Ja
vo e para o povo porque tos e de seus deveres raguá dOd Sul, para entre

a tarefa do poder civil é ínalienaveís reconhecem ga aos estinatarios, den-
conduzir os cidadãos á sua responsabilidade tro de 50 d'ias.
sua felicidade natural e pessoal, corolario de to- Daniel Tecilla
contribuir para a sua feli- da liberdade e em cola- João Pedro Alves
cidade sobre natural. boração pacifica com

Walter Borcherdr
O Papa asslnala que a seus concidadões da au-

Frederico Hafferrnann
democracia neste sentido toridade e civil. A mas- José Fernando de Olveira

Aloisio Caudencío Freiparece a muito "como um- sa, pelo contrario, não
I d' d bergerposru a o e natureza im- possue vontade propria, Alfredo Otto Rohrbackerposto pela razão mesma". é impulsionada pelos Guilherme PresiniIsto não quer dizer que imperativos de um dita-

Floriano Olssckaesre tipo de democracia dor, a tirania de uma

implique em privllegio organização obrlgatoría Leopoldo Schuster
Hellmuth Butzkedoe governos de paralt- ou pelo capitalismo. A Erich Seil .� f I U PI n ß M R IÍzar arbitrariamente a au- massa chega a ser a
Pedro Matias Martim u.. ntoridade civil; isto seria grande inimiga da demo- Alexandre Marquardt '

. . .

I d U U U A Sociedade, Esportivaanarquia. cracia, pois exp ora a pe- Arnoldo PasoldSob as díposlções do los agitadores, serve a Tuplnarnbé tem a honra
E t d b I t d d August Hausen de convidar todos seus

-I
s a o a so u o o secu- meu o pera massacrar os Alfredo Gessner

I
'

��r��II Ji�f�� �oi:éi�e�� ��.Ihores elementos do po- Bruno Reilfuss s��i�fa P3;ap��c��e a!��� Clinico ,�e OI�os, Ouui�os, nariz, fiaruonta
no século XVII a idéia Por outra parte o abso- Pedro José Müller tirem uma domingueira

.

t d E d dI' d E do é Waldemar Gessner
que a mesma oferece aos Dr. Artninio Tavarespareeis a o sra 0- eus, utísmo o eta o e tarn- Heinriche BrandtSchtlllng e Hogel; em bem incompatível com a Martim José Hauch
filhos dos socios. Assim

I
Professor Catedratico. de Biologia do lnstittuto de Educação de Florianópolis

nossos dias. a idéia. �.z dlgnídade humana, posru -

O sr. sorteado Stefano
como também a noite Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

• U U UI. I Hospital de Caridade de Florianópolis,
'

raça, (Nazlsmo� Ideia lad? de toda democracia Brodzinski, julgado inca- para o Baile socle .

Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

?o"Estado (Fascismo), a sadia, sern o que a forf!1a paz, deverá comparecer, A._D_IRIII!IIE_T._O_R_IA_ Ex-Interno, por concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Jancalro
idéia �o proletariado de go�erno e ana�qUla. com urgencia a esta [un-t Bolch.evlsmo), as rres Cada que a autoridade

ta afim de tirar I'mpres- FRACOS E AN�MICOS J I
formado pela faculdade de Medicina da

b d I d E d d U U U Universidade do Rio de Janeiroconce I as como va ores .0. sta o preten e s�r sões digitais. T_I
B L U M E NAU STA. CATARINAabsolutos. llmírada e que entecía VINHO CREOSOTADO ,A concepção é a ba- não só opôe uma lei mais

V d'
.. 5 I L V E I R A • • iIII -- _

se do regime democrati- elevada, deparamos então en e-se ........_ ,. ..
co no sentido geral da com Absolurlsmo do Es- Tos...palavra, é a da idéia da tado que é a quintessen- Por motivo de mudança
personalidade humana, ela do totallterisrno. Não vende-se uma casa de ma- R••fria".,
dotada de liberdade, res- podemos slnão diante de deíra com um morgo de Bronquite.
ponsabilídade e dígnída- tudo isso, subscrever as' terra na Rua Rio Branco ElCrofulo.e
de, em virtude da qual palavras do Papa; -uma n. 517. Convalesc•••o cidadão é considerado democracia sã, baseada T t VINHO CREOSOTADO. . - .

ít b
_. - .

t
ra ar cqm o sr.como prmcipio, SUJeI o e so re os pnncipios irnu a- É UM GERADOR DE SAÚDe.

fim de toda instituição veis da lei natura! e da Gustavo Loeven

politica, incluindo o Es- verdade revelada, voltará
tado. O fundamento ultí- resolutamente a tal ponto
mo desta concepção se que o Estado tem um po
encontra no reconheci- der sern freio e sern limi
mento, pela razão de um

I tes e transforma o regime
Deus pessoal. Creador e democratíco, não obsran
Firn do homem e origem re a sua aparencía exteri
de uma ordem absoluta or, pura e simplesmente
tanto no mundo moral a uma forma perigosa de
como no mundo' físico, Absolutismo.

O Papa Pio XII consa- -��-�_.-��

grou uma grande parte
de sua ultima mensagem
ao estudo acurado da
democracia. Sem entrar
em detalhes técnicos pôs

leiam e �iuulguem
CORREIOOOPOVO
�g�

Transportes frenzel S.A� I LOTHAR SONNENHOHLI
00 - R...a Marechal Deodoro da Fonseca N. 84 - �

; JARAGUÁ DO SUL SANTA (jATARINA ;
I NOVO SORTIMENTO �
� Casacos para Senhoras

I
Casacos e Pulowers de lã ;

� (ultima moda) Sedas e Casem i ras 00
� Capas de Gabardine (artigos finos) �

00 (das melhores) Ternos Feitos �

� Bicicletas e peças em geral1 I Material Eletrico em Geral I
00 .Radios (das melhores marcas) 00

� Acumuladores Oficina M cânica �
00'

. 00
00 TUDO PGR PREÇ®S VANTAJOSOS JE BA\.RATI§SjLMOS 00
� I 00
oooooooooo�oo�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Empreza de
Assembléia geral extraordinaria

1a convocação
São convidados os srs, acionistas da socieda

de anônima acima mencionada para uma assembléia
geral extraordinaria, a realizar-se na residencia do
acionista sr. Germano Enke, a rua Presidente Epi
tacio Pessoa, nesta cidade de Jaraguá do Sul pelas
9 horas do dia 21 de Abril de 1945, afim-de delibe
rarem sôbre a seguinte.

Ordem do dia
lO_":' Aumento do ,capital social
2° - Alteração dos estatutos sociais
30 - Resolução sobre co,nstrução própria
4° - Assuntos diversos de interesse social
Em seguidà, pedimos enviar-nos a respetiva

nota de despezas.
Sem outro particular, subscrevemo-nos arencio

samente,
EMPREZA DE TRANSPORTES FRENZEL SIA.
'Reinoldo 'Rau - DIRETOR PRESIDENTE

CORREIO DO POVO
Junto �o ßlistomento
Militar de JaraDuó

I

Prisioneiros, alemães'

Soldados nazistas com os 'braços levantados atravessam uma rua de Guestrich
na Alemanha, escoltados por sentinelas, norre-amerlcanas. Esses prisioneiros
parecem estar alegres, porque a guerra para eles acabou. - (S. I. Hemisferio)

FIGURINOS NOVOS
VENDE-SE NA «TIPOGRAFIA AVENIDA"

. --'
.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
•

LUIZ DE SOUZA.Dr.
ADVOGADO

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

...........................................................................................................................
:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::�::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::

Procura-se COITRA CASPA,
.

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS '

AFECÇÕES DO

COURO CABELUDO.

Firma Industrial e Co
merciaI, do interior deste'
municipio, precisa de

Um chauieur e dois
empregados,

pera serviços diversos.
Inf. na A Comercial Ltds.

TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Chervroletl938

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito em

Francisco Paula, filho de
Nicolau ôchímtnsky e Na
talia Schiminsky.

���?�:'!:1�F���1��i:� L�m�arl�ia �a�io�al ae �e�llrO� I�ira��a
Francisco de Paula, filha

.

AGENTES LO�AIJ§
de Germano Grimm e de A Com'3pcial Ltda.
Maria Grimm. , IARAOuA DO SUL

@'Y@� @"!'@ @!@ EDITAL N. 1.797 de ' ,

23/3/45 �OOOOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOOOOOOOO�HERBERT FISCHER e
� Adolf Herrn. Schultze· �

MARIA DA GRAÇA zes �

MELLO. 00 MARCENARIA EM-GERAL 00

f IN' . . 00 Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00a r m a C I a O V a Ele, brasileiro, soltelro, � elA INDUSTRIAL DE MOVEIS �
lavrador, domiciliado e

I
� .

.

IZS

residente neste distrito, no 00 _. 00de ROBERTO'M. HORST lugar Rio Cêrro, sendo 00 INSTALAÇOES �O.MPLETAS DE: 00 .

a que dispõe de ma ior filho legitimo de Alberto 00 Dormitórios 00
sortimento na praça e oíe- Fischer e de Bertha Fis- 00 Salas, de Jantar 00,

rece seus artigos á eher.

�
Copas. . �

EI b '1' lr
.

Escrttorios IZS
Preços vantajosos. a, rast eira, so erra,

.. �

I professora, domiciliada e ,Moveis rusticos e outros. IZS
Rua Mal. Deodoro, 3D - JARAGUA residente neste distrito, no 00 00
t;;\:.ta\ r.i'\:.tn\ r.i'\:.� t;;\:t.t=\'t lugar Rio Oêrro, sendo 00 MOVE�S AVULSOS COMO: . 00���� fílha de Mauricio Manoel � Cadeiras �

de Mello e de Benta Ta- � Poltronas fixas e giratorias �•����������������������������� vares de Mello. .

� Mesinh� de centro e para railio �
,

00 E entre muitos outros. a 00E para que chegue ao co- � Caixa Registradora marca "RECORD" 00nhecimento a todos, mandei � Af d I fiei b tit m<1 I
� ama a pe a sua e iciencra, su s I e

IZSpassar o presente edita que � indo as Caixas Registradoras du �será publicado pela Impren- � elev_adocusto.-------- _ �sa e em cartório onde será i'5:S �
afixado dui ante I 5 dias. Si 00 7 00alguem souber de algum im- �

RUA RIO BRANCO, 964 - TELEFONE, 3
00pedimento acuse o plara os � Jaraguó do Sul Sta. Catarina
00�Riú�eK1üL�ER-Oficial ;OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOooOOOOOOOOOOOO

SCH U LZ & CIA. LTOA.
, Rua CeI. Procoplo Gomes, 99-Caixa Postal, 12

JAR.AGUÁ DO SUL' ----- Santa Catarina

Secos e molhados por atacado
Representações ,

Comissões
Seguros em geral

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA i:NTREGA IMEDIATA:
Forro Paulist.a
Assoalho
Ladrilhos"
Azulejos'
Bacias sanitarias
·Fóssas sét.icas "OMS"
Manilhas glasuradas p/psgot.os at.é 12 cc de diam.
Tubos de calha glasur. (subst.it.uindo os t.ubos
de zinco q!sâo mais caro e enferrujam logo)

Ralos com grelhas
Sifões simples e duplos
Junções simples e duplas
Tés a

í

mp) es e duplos
Curvas
Caibors de Madeira p. Const.rução
Sarrafos p. Telhado

r@'Y@®Y@)®'r@)@Y@)@"!'@®!@@Y@)@'Y@®Y®@Y@)@!@)®Y@)�
� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados. e �
� TO:::::a:Oa�,�:T::d:7o !��f� �f���ßIO �
� Incomparavel �
� Pl!ilOfíll dI! Hogieo Pl!loll!Oll! �
� 4) PEITORALMAIS�ONDE€CIDO NO BRASIL �
�tn\ (,:\\!tn\(,:\\ : tn\(,:\\!�Iii\: tn\t;;\: tn\(,:\\: tn\r.i'\: tn\r.i'\:tn\t;;\: tn\t;;\ : rn\ (,:\\ : tn\1ii\ : tn\Ja\�:r'&J������������\E!lr

As Noivas e jo-
.

vens esposas
todas devem possuir o utilissimo
e pratico livro de "Dôna Benta"

Vende-se na Tip. Avenida

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇOES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185
É UMA DOENÇA .ItAvf..IMA
MUITO ..RIGOM ..AltA A FA
MiLIA E !'AItA A ItAÇA.. COMO
UM .0101 AUXIUAIt NO TRATA
MI<NTO D�E 8ltANDE 1'U8ELO

u •• oilii����1�i�iiiililiii�ii�iiiiili�iiii�ii
"Onde comprarei melhor???" I ii f] Illlll:(JIsl); IIJJ

A sIPlU. _ A!'It_TA .0.
IN(JM_ """MA" TAl. COMO:

MUMATI....
nClt6FULAS
ESl"INHAS

p'fnuLAS
(JLeE'"

POIS SEMPRE quando V. S. precisa de Sedas, Caserni-
• ras, Perfumes, Roupas ,Feitas, Chapeus e mil outros

artigos, ENl�ONTRARA MAIS BARATO NA CASA

MANCHAS

Bruhns,Erico .

I
RUA CEL. EMILIO JOURDAN, 62-Jaraguá do Sul

li��i�ilili��!;ii�l$i�i��'�i���I�liil�li� .. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ '1 ANOS

VIiNDE-A IDIII TODA ....RTE.

° ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA Cure seus males e poupe
. seu bom dinheiro com

prando naVerrnitugo suave � de pronto
efeito Dispensa purgante t: dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, ) e 4

Proteja a saúde de seus tilhos f' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o Sf'U tilhinho.· .

E um produto dos Laboratorios Minancora

- jOINVILLE

PARA FERIDAS,
E C Z E M·A 5,
INFLAMAÇÕES.
C O C E I R A 5,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EX!STIU IGURL

.............................................................................................................................

....................................... � .

::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Geraldo Ballock
Vende-se uma limou

sine com quatro portas
e porta, por vinte e dois
mil cruzeíros. Ver e tra
tar diretamente com o

proprietario á Rua CeI.
Procopio Gomes, 549 nes-.
ta cidade.

ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

ßeeita Ruoresentocões em ·�ußlquer Ramo
nÁ-@;E R..EJlFER:t::N ((C][A§

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumero"
Jaragaá do Sul -�- Santa Catarina

Artur Müller, Oficial do
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul, ��������iIl���������
Estado de Santa Catarina �2Z:S�IZS�IZS�IZSIZS!IlW:S���W:S�
Brasil.

IE t lFaz saber que comparece- Ir IDl P � tfl\. P � � m dJ) IDl TI'll
ram no cartorio exibindo os � t0l \UI \\.I t0l t0l <Ol 1111
documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para FER.R.ARIA
casal-Se:

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SeOAS OTATIVAS PARA ARADOSEDITAL N. 1.794 de

22/3/45.
r

JOSÉ SALAI e CHRIS-
TINA LE!THOLDT. J A R A G U Á

EI�,. �rasileiro, so�teiro, OOOOOOOOOO�OOOO�OOOO�OOOOOOOOdornlcllíedo e residente
., •

nesta cidade de Iaragué do
Sul, sendo filho legitimo ""!""",,,"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!�"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!�"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!�
de Miguel ôalaí e de Ma- 11 CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO !!
ria Fintar ôalal. H DR. SADALL·'A AMIN HEla, brasileira, solteira, .. ..

domestica, domiciliada e �� CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS 11residente neste distrito, no ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
lugar Estrada' Iaragué.sen- H «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ��do filha de João Leitholdt

::=::l •

_ .Jo.-nv.-Ile _ ::l::le de Catarina Nass Leit-
holdt.:: ::

EDITAL N. 1.795 de
22/3/45.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183'

ARTHUR EGGERT e

IRMGARDT MÜLLER.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, domiciliado
e residente nesta cidade de
Iareguä do Sul, sendo fi
lho legitimo de Max Eggert
e de Elisa Emmendoerfer
Eggert.

.

Ela, brasileiro, solteira,
domestica, domiciliada e

residente neste distrito no

lugar Estrada Itapocú sen

do filha legitima de AI
win Müller e de Hedwíg
Müller.

LDITAL N. 1796 de
23/3/45.

DANIEL SCHIMINSKY e

IRMGARD GRIMM.

Levo ao conhecimento da distinta freguezia
e ao publico em geral, que a partir do dia 31
do corrente mês, transfiro meu estabecimento
comercial, para o novo. predio, situado a rua

Marechal Deodoro, onde permanecerei ao inteiro
dispor dos que me honrarem com suas ordens.

LOTHAR SONNENHOHL

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.................................................................................................................................
...........................................................................................................................

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI<CO
ECIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS., DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Diretor Médico do Hospital "São José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decreto-Lei N. 134
o Prefeito Municipal de Iaregué do Sul, na

conformidade do disposto do art, 12, item I, do de
creto-lei n. 1202 de 8 de abril de 1959,

D E C R ET A:
Art. 1-0 pagamento de vencimentos, ou de sa

Iarios, ou de subvenções ou de auxílios a estabele
cimentos escolares, ou a· professores com exercício

•

em escolas isoladas ficará condicionado a entrega
das formulas men:sais do ensino primario geral (FI).

I'aragrafo-Llnico: No caso de ó rnes vencido
ser o ,ultimo do ano letivo, o professor responsevel
devera entregar; preenchida a Formula de informação
anual á cerca da organização e do aproveitamento
escolares (Formula 2), alem da Formula rr, 1.

Art. 2-0 pagamento dos vencimentos, ou sala
rios, ou subvenções ou auxlllos, relativos aos me-
ses de dezembro e janeiro será efetuado indepen- Hegllstro CI"Y.IIIdentemente da entrega das formulas n. 1 e 2.

Paragrafo-únlco: Não poderão receber entretanto WALDEMAR LUZ, ofi-
os vencimentos ou salarios, ou subvenções ou auxi- cial do Registo Civil do
lios, os professores ou os educandarios que não Distrito de Corupá. Muni-haja feito entrega das Formulas relativas a qualquer De ordem do sr. Pre-

,

rnes do ano letivo. cipio de Jaraguá do Sul, faz feito Municipal, faço pusaber que pretendem casar. blíArt. 5-A entrega das Formulas será feita, até ICO que até o día 30
o décimo dia util do rnes seguinte ao que se : refe- EDITAL N. 851 de de Abril do corrente ano,
rem as informações, á Agencia Municipal dc Esta- 20/5;45 todos os propríetaríos ou

tistica, cabendo a esta a remessa de quaisquer For- João Stiz e Panllna da Silva ocupantes de' terrenos
mulas ao departamento Estadual de Estarlsfica. Ele, solteiro: lavrador,

são obrigados, de acor-

Art 4-Para efeito de suspensão de vencimentos domiciliado e rasldenre
do com a Lei n. 53, de

salarios, subvenções ou auxilios, a Agencia Munlcí- nesre distrito, cl vinte anos
24 de junho de 1937 a:

pai de Estansrtca comunicará ao prefeito a falta não de idade, nascido nesre
1° - Roçar as testadas

lustlüceda de recebimento de Formulas pela vacãn- distrito, em vinte de maio
das vias públicas muní

cia das unldades escolores faltosas, por licença exo- de mil novecenros e vinte cipais na distancia mini-
neração, remoção e transferencia de prefessor res- ma do 15 metros em

e quatro, pelas qua- b I dponsavel, ou as alterações que ocorrem relativamen- am os os a os, não sen-

te a propria unidade.
tro horas, filho legitimo de do permitida capoeíra em
Iacintho Stiz 'e Maria Ber-

Art. 5-Procedida a critica de Formulas pela ri, domiciliados e resíden-
altura superior a 1,50

Agencia Municipal de Estaüsrlca, caberá a esta dar te neste distrito. Ela, 1501-
metros.

ciencia a Tesouraria da Prefeitura, dos professores teira, de profissão dornes-
2° - Limpar e carpir as

que encaminharem Formulas erradas para a conse- tica domiciliada e restden- valetas, drenos, sargetas,
quente imposição de multa, cuio valor será descon- corregos e ribeirões,te nesre distrito, com de- f'tado dos vencimentos ou salarlos ou a.UXill'OS,' ou a Im de darem escoa-

zeseís anos de idade, nas-subvenções. •

. cída neste distrito, em
mento ás aguas.

Paragrafo unico: As multas obedecera-o a se- 30 - Derrubar as arvo-
treze de ianeiro de mil

guinte escala: res frutíferas, uma vez
novecentos e vinte e oiro, .

diao-De Cr$ 10,00 na primeira vei; filha ilegítima de Alexan- que preiu iquem a pro-
b-De Cr$ 20,00 na segunda vez; dre da Silva, já falecido [eção do sol nas estradas.
c-De Cr$ 50,00 na terceira vez;

-

e de dona Hermelina Ra-
40 _. Podar as cercas

d-De Cr$ 100,00 na quarta vez e vezes poste- d L d
vivas em uma altura

mos e ima, omiciliada
riores.,

e residente nests distrito,
maxima de 1,50 metros.

Art. 6-A Agencia Municipal de Estatlsüca mi- 5° - Lançar no mesmo

nistrará com oportunidade, quaisquer esclarecimentos EDITA N.L 852 de dia, os detritos e vege-
relativamente ao preenchimento das Formulas de que 20/5/45 taes da limpeza, para
se nescesstrarern os Inspetores EScolares, Auxiliares Rudôlfo Millnitz' oe -WaHy dentro dos-terrenos 'nu-

de Inspeção, Diretores de Estabelecimentos de Ensino Kllmke. ma distancia nunca íníe-
e Professeres. Ele, solteiro, domicilia- ríor a 2 metros.

Art. 7 Considerer-se-ão parte integrante das I do e residente nesre dis- A metragem fixa será
Formulas n. 1 e 2 todos os questionarios suplemen- trito, com vinte anos de de 600 metros, por lote
tares que ocasionalmente, o Departamento E. Esta- idade, nascido neste dis- sendo que a Prefeitura
tistlca lançar, para a pesquisa mais minuciosa da trito em vínte e quatro de subvencionará por rne

vida escolar, ficando a apresentação desse quesrlo- junho de mil novecenros tI'O exedente com 20 reis,
nario suieíto ás exigencias e normas ora vigentes e vinte e quatro, filho le- quando em ambos os la-
para 'as Formulas n. 1 e 2. gitimo de Henrique Mi- dos. •

Art. 8-<0ompete á Agencia Municipal de Esta- llnitz e Elma Millnitz, do- Aos infratores das dís-
tistica a imposição das multas de que trata esre De- miciliados e residentes posições acima, serão

ereto-Lei, as quais reverterão em beneficio de prefe- neste distrito: Ela, soltei- multados na ímportancía
renternenre ás Caixas ou Bolsas escolares ou de ra, de profissão domesti- de Cr$ 30,00 Cr$ 50,00 e

qualquer instituição de Assistencla social ou a esco- ca, domiciliada e restden- duplicatas em Coada rein
lha do Prefeiio.

.

\' te nesre distrito, com de- cidencia, além da inde-

§ 1 :-Imposta a multa a Agencia Municlpal de zoito anos de idade, nas- nização de que trata o

Estatistica dela dara ciencia imediatamente ao Pre- cida em Blumenau.· neste art. 5, da supra referida
feito, para os devidos fins. Estado, em sete de julho Lei.

§ 2:-Do ato que impuzer a multa, pódera ha- de mil novecento� e vinte Jaraguá do Sul, 8 de
ver recurso para o Departamento E. Estatistica, den- e seis, filha ilegitima de Março d� 1945
tro de trinta dias,. a contar da data da imposição. Waldemar Kamke, já fale- JOA9 B. RUDOLF

§ 5:-Si o Departamento E. Estatistica der prô- cido e Ana Mathis, domi- Fiscal- Geral
vimento ao recurso, com a revelação da multa im- ciliada e residente neste
posta, caberá ao multado o direito de rehaver ime- distrito.
diatamente a quantia paga. Apresentaram os docu-

Art. 9 - Este Decreto-Lei entrará em' vigor na mentos exigidos pela lei',
data d� sua publicàção, revogadas as disposição em Si alguem souber de al-

contrarIo., .

.
I gum impedimento oponha-o

Prefeitura MUnICipal de Jaraguá do Sul 15 de na forma da lei,
Março d� 194ft.'

,-

Lavro o presente para ser

As.) Ten. Leonidas C. Herbster aiixado no �ogar Jo costume.

Prefeito Municipal wALDEMAR LUZ

Gait�s Pianadas I Sacos de papel'
de todos os tamanhos

VENDE-SE NA TlP. AVENIDA

H ARMON lOS - P I A NOS

1
Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e Jazz- Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Peçam preços ao Representante:
PA U LO KOBS - SERRA ALTA - (ex-S. Bento)
Caixa Postal, 59 - Linha S.' Francisco - ôra. Catarina

LUIZ GOMES
Secretario Escrivão

,'-

Pásçoal- �UOS f' �OnHrnH�S Df CH�COlßH
VARIADO E FINISSIMO SORTIMENTO-Preços para todas as bolsas

,

VI§ITEM A :NO§§A\. EX1J.DO§IÇA.®
BAR CATARINENSE

Frios, Salsichas, Presuntos, Bonbons finos, Chocolates,
«CAFÊ A ]CODA :nBI[OJRA

IEMlPmtE lle"I•••ES

de 8 a 120 baixos

BANDONEONS

CALCADOS
,

PREFEITURA. MUNICI
PAL DE JARAGUÁ SUL SAO os MELHORES' "

E - MÀIS BARATOSEDITAL
Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos S/A.

1-1-
JARAGUÁ DO SUL
SANTA OATARINA

Oaixa Postal, 11 -1-

Banco Indllstria e Comercio
de Santa Catarina S� A.

CAPITAL SUBSCRITO E REâLlZADO 6.000:000)00.
A G Ê 'N C I A

..Iaraguã do Sul

Rua CeI. �. Jourdan, 115...:... caua, 10 - End. Tel. «1 N C O�)

Matriz: I T A J A Í
FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul. AGENCIAS EM: j araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Maira, - Perdizes, Rio do
Peixe, Sã" Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-AGENCIAS EM: Indaial, Hamo.iia, São Joaquim, e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá.. EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto . Grande, e

_
Rio Negrinho

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulos de expor
tação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,
ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUI:t-1TES JUROS·
A disposição. sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias '10/0
Com aviso previo (retiradas diarias até

.

1.000,00)
Depositos Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) depositos iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
Prazo fixo de 6 me-ses

Prazo fixo de 1 ano

3 %

4 %

5 %

6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é a base da prosperidade

Deposite as suas economias no

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S, A

H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30, e das 14 ás 15

Sabados: Das 9 ás 1 L,nO

��r••�••
Y
••
"
••

Y••••••••\�.Y.......Y...'.�••••Y••Y•• r
••

Y
••

y......."••y•••• :.......y••o..���'..��c:v:l
�:.;..••�••�:.;..••..:;,.:.:,�••J:;..:;..::.••J����.:.;..••,.••""••�......,.••.,.

••
,.••.(:...:) ...

m� Banco Popular e Agrícola m
fH� Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU ::

If::�
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

g� Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio
••

::� ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS ::
1 Depositos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre 2% ..

f.i.:�::l 4 disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 .•

� 1 com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 , . .. 5%"

f.', Dep. inic:al Cr$50.000,00 c/retiradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00 4% f'
f Depositos c'om aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas f

m/aViso prévio de 50 dias 4-;.; 60 dias 5'/,; 90 dias 51/2'/,; 180 dias 6'/. ::�
.. Dep. a prazo fixo-Por 6 I11eses 51/2'/.; Por 12 mes�s 6'/. 1
..

Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada.
.. Dep. POpulareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com refi
..

radas semanais sem aviso até Cr$ 1.000,00 5'j.
.. Dep. limitados-(Limitlf até Cr$ 50,000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

..

..
retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/. ::

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

retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. ::

Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, de'scontos,

1::1:: passes, deposites em contas corre'ntes, depositas de

vaiare.
S, etc. etc. g

MANTEM OORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ ::

:: Serviç.o atencioso e rápido ll�
G":')�'••�."."•••••V::V••--:::."••�����t. .....����o-:>
(!'Q��··�������··Á··,.··+··,.··,,�éd

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fUN D A. D o E M 1919 Telefone N. 39

tombar o primeiro filho, desta terra. ...!:C�ai�xa�P:2;os�ta�I,�1�9� ....;. ...!�..!.!.�.:!..::�;....:�.:...,;:.;;.:.;;...___-::- _

A sua morte, não resta duvida, dolotosa pa-
ANO XXVI _ JARAGUÁ DO SUL _ SAltADO, 31 DB Março DB 1945

ra seus velhos e pobres pais, enche-nos de orgu-lho em saber que lutou bravamente pela sua que-
,

rida Pátria, dando-lhe a proprla vida. � 1l'illl°\{rpll"�cr]1l"'llo 1Ti\� IBOIO FAMILIAR - O sr. co- A GUERRAGumercindo da Silva é filho do trabalhador ßlllll � �ll U)@.ll \UI� 000 letor federal de Iaraguã Agrava-se día a (Ha a tropas aliadas em dir.e-
agricole Iuvenal da Silva, residente em Poço No dia 24 do corrente avisa a todos os recebe-

situação da Alemanha, ção a Nuerenberg, a hIS-
d'Anta, nesre munlclpío e morreu em combate, no passou a data natalícia do dores de abono familiar

ão escondendo os, lide- torica cidade nazista.
dia 18 de fevereiro deste ano, na Italia.

,

sr. Alberto Roesle, do al- que estejam com recebi- �es nazistas a gravidade Na Hungria, as tropas
Com referencia a morte, o pai recebeu do sr. to comercio local. mento de de 1944 em erra-

do momento ja no final alemães que escaparam
General Canrobert Pereira/ da Costa, Secretario No dia 15 fizeram anos so, comparecerem äquela da guerra. do ataque sovietico, re

Gerai do Ministerio da Guerra, a seguinte cornu- os senhores Max /Eggert, repartição e, aos que am-
Os exercitos da Iamo- cuaram para perto doscomerciante, e o sr. Ger- da este ano não recebe-

a Wehrmacht ja não po- lagos Balaton, a 48 quí-
Em 23 de Fevereiro de 1945 mano Althof, diretor da ram, procurarem aquela dem mais lutar, deser- lometros a oeste de VIe-

Sr. JUVENAL DA SILVA Empresa de Transportes repartição pera tal fim.
tam e se entregam aos na.

"Bastante pezaroso comunico-vos, de ordem Frenzel S. À. e as senho- REGISTO CIVIL .:_ No carro- magotes, pois somente
do Exmo. Sr. Ministro, o falecimento em opere- rltas Etelvina Ferreira e rio do registo civil foram

nos ultimos dias maís de -x-
ções de guerra na Iralla, no dia 18 de fevereiro Amasilda Piazera. inscritos os seguintes nas- 16.000 homens foram A' nova sensacional

do corrente ano. do soldado Gumercindo da ôil- -No día 20, a sra, Ma- círneníos: Zirneuro f. de capturados pelas forças da semana foi a decla-

va da Força Expedicionaria Brasileira. ria ßutschardt, tesidenre Domingos Chiodínl; Atida, americanas e inglezas ração de guerra feita pe-

Lamento sinceramente ter de vos transmitir em Guaramirim, e o SDr. f. de Bernardo Richert; An- Correm insistentes ru- la Argentina a Alema-

essa infausta noticia, mas é oportuno e conforta- Edgar, Plazera.
'

tonio, f. de Iovira Rab�lo; mores de que a situação nha e ao Japão, integran
dor, principalmente pera os pareures mais proxi- -No dla 23 o indus- Antonio, f. de Vitor ôche- interna alemã está para do-se assim, na comu

mos saber' que o soldado Gumercindo da Silva trial Hermam .Schulze e ban; Teresinha, f. de Hen- cair em completo colap- nhão das republicas ame

em i�rrä extrangeira soube honrar as tradições do o snr, Alfredo Moser, con-: rique Fugel; Anita, f. de
so, estando sendo pre- rícanas, assinando a ata

soldado brasileiro, demonstrando no campo de redor da prefeitura Muni- Dietrich ßorchers; José, f, parado tudo para a ren- de Chapultepec. A de-
batalha, nobres virtudes morais. clpal. de José Cordeiro; Lenita, díção incondicional.' claração foi assinada pe-

Entregue inteiramente ao serviço da Patria, -No dia 24, o snr. f. de Alfredo Gruerzrna- Enquanto isso, milha- las 14 horas, do dia 27

cuja honra defendeu com o sacrificio dI? propria Alfredo S. Ianssen. I eher; Wali, f. de Leopoldo res de tanques, em quan- do corrente.
vida, deu assim um sublime exemplo de amor ao - No dia 25, o snr. AI- Karsten; Odilon, f. de E- tidades nunca vistas na I
Brasil, tornando-se um legitimo orgulho e grande fredo Funke. duardo Schultz; Edson, f. atual conflagração avan
incentivo aos seus parentes, amigos, camaradas e '-No dia 26, a exma era, de Francisco Pereira; Ca-

çam pelas planicies al�
compatriotas. Paula Mey de Souza e a cilda Teresinha, f. de Ar- mãs em debanda a eapi-

Perdeu deste modo a Patria um fiel e dedi- senhoríta Judite de Pau- tur Gonçalves; Mario,' f. tal do Reich, debaixo do
cado servidor, e por esse motivo, apresento-vos Ia. '

de Ervino Ehlert; Rober- comando Eisehhover.
bem como à familia do soldado Gumercindo da -No dia 1. de abril, to, f. de Alfredo Keíser; Quasi completamente
Silva, em nome do Exercito, as mals sinceras e o sr. Frederico Wirte, re- Teresínha, f. de Benjamim ocupadas Frankfort e
sentidas condolências." sídenre em Canoinhas. Vogel; José, f, de Antonio Wiesbaden vão agora as

CA.NROBBRT PBRBIRA DA COSTA
'

Borges; Iris, f. de Helmuth .:.:.:=.:;_ ...;__...;._�_�_=-_-::-__
Gen. Bda., Secretario Geral do M. G.

Laube; Erico e Erice, ge- Ordem dos Advogadós do. Brasilm!=m!!!!I!�!!E!l!�I!!!!i!5!!l! meos de Harry Krutsch;
Secção de Eslado de Santa Calarmo

M· AI d h ii'ii 01'11' Erico, f. de Oscar Raasch
rssa por �a esse ero

og ARROZ ""' e Teresinha, f. de Fran- Florianópolis, 24 de fevereiro de 1945.
O "Correio do Povo," manda celebrar por 01','1 III CI'SCO Mercola '

d Ad d Secção
u.

Do sr. Presidente da ordem os voga o.s, _

u

alma de Gumercindo da Silva uma Santa Missa,
o. EM ::, Foram tameern dados a

deste Estado, recebemos a seguinte comu.mcaçao.
na matriz desta cidade, pelas 7 1/2 horas, no dia iii �I registro os seguintes obi-

Temos a honra de comunicar a V. EXCld. que no

9 de abril.
III CASeA '1'1'1 tos: Erna Tribess, 21 ano

dia 20 do corrente tomou posse o Conselho desta
Para esse ato de piedade cristã são convida- m f. de Adolfo Trlbess, re-

Secção, eleito em Assembléia Gerat de 16 deste �a-

dos todas as autoridades, parentes do morto e a...

'1'11' sidente em ltoupä, Amen-
a o biênio 1945 -1947, ficando o mesmo assim

população do municipio, que, com o compareci- m compramos qualquer
...

da Gueths, 16 anos, f. d.e �onstituido:
.

mento a esse ato religioso, lhe prestará reveren- iii quantidade m Guilherme Guerhs, resi-,
PRESIDENTE... : _ Dr. Aderbai Ramos da Stlv.

ela pela gloriosa morte.
'

01111'1' 'f" � RHU' lt� '1"1:1 dceant�erl'ne",m, f. CdOei'UPFae''rm���� VICE-PRESIDENTE: - Dr. Vasco Henrique d' Avila .

.
"

!I U U u

10 SECRETÁRIO : _ Dr. José Rocha Ferre!_!aBas-:I, noen O u. o:: Catarina e Genesio Schi o •

,

•

tos.�I '

m oçhet, de 1 ano f. de Ge·
20 SECRETÀRIO : _ Dr. Aldo Avila do Luz.1!!EEU=!!EIII:I!!El�llEI!iiii raldo Schíochet. TÊSOUREIRO "

.. : _ Dr. Osvaldo Bulcão Viana.
Completam o conselho os srs.Re'rnoca-o do I"IXO Dr. Afonso Wanderley junior..

Dr. Fúlvio Coriolano Aducci.Chamamos a a'tenção \

dos interessados Dr. Heitor Blum.para o edital que em ou�ro local publica_ a Dr. João Davi Ferreira Lima.'Prefeitura Municipal e referente a remÇ)çao Dr. João josé de Sousa Cabral..
.

t
_ . . .

A

Dr. Leoberto Leal.
\

do lixo, CU]9S serVIços erao InICIO no mes
'Dr. Milton Leite da Costa.

,

de abril proximo. -

Dr. Othon da Gama Lobo d Eça.========================================ElI Dr. Pedro de Moura Ferro.,_

Or. Sérgio Augusto Boisson.,FIGURINOS NOVOS Comissão de sindicancia.
Dr Afonso Wanderley Junior.VENDE-SE NA «TIPOGRAFIA AVENIDA» Dr' Fúlvio Coriolano Aducci.
Dr. Heitor Blum.

_________----------.... Dr. Leoberto L�al.
Dr. Pedro de Moura Ferro.
Comissão de disciplína:

Dr. João Davi Ferreira Lima.
Dr. João josé de Sousa Cabral.
Dr. Milton Leite do Costa.
Dr. Othon da Gàma. Lobo d' Eça.
Dr. Sérgio Augusto Boi.sson.

.

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças A proveitamos o ensejO para apresentar a V. Ecxla.- Partos 'Diathermia Ondas curtas e {Jltra-surtas
protestos de apreço e consideração:

.

- Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro.cauteribção Aderbai Ramos da Silva, José Rocha Ferreira Baslos- Raios Infra-vermelhos e azuis. I PRBSIDBNTB 10 SBCRBTÁRIO•

STA CATARINA N. 1.268

nicação:

-x-·

As forças sovieticas
ocuparam Dantzig e G:ieo
dnia, pertos d? �altIco I

que ainda resístíam a

completa limpesa daque
la zona.

CHACARA EM
CANOINHAS

VENDE·SE uma excelente CHA
CARA, a 5 minutos da cidade de

.. Canúinhas, na estrada que vem
de Marcilio Dias, prvpria para
profissional que trabalha na d-

dade ou casa,l de idade.
Terreno com 11.000 mt2, casa de
madeira com porão, cosinha de
tijolos, contendo 10 compartimen·
t03. Cercado, tanque' com aguacorrente para peixes. Terra de
planta e lugar proprio parI:'!- in-
dustria agrícola. 100 arvores

fru tiferas.
Dr. Waldemiro Mazurec�en

ell.A BE Sa'BE
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

INPORMAÇÕBS NA ADMINISTRAÇÃO DBSTB
JORNAL ou COM o PROPRIBTARIO
,RODOLFO HENGST

CEBAMICA CANOINHENSE
- CANOINHAS-

--------------------_.------------------....'----------------._----�,

Lavando·se com o SABÃO
'lI-\\ÄO VIRC�,) �DA� At
{�WfTZEllNDUSTRIAl
JOINVILLE

I
.

EspeaiaIidade""Virgem
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (I'tlarcà Registrada)

poupa·se tempo, dinheiro' e aborrecimentos .

7 •
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