
a eceu ran Roseweldt
"0 inesperado acontecimento causa grande consternação no mundo aliado"

. Excursão

governamental
o snr. Interventor Ne

reu Ramos, continua em
sua e"cursão pelo ínte

oll rior da região serrana
do Estado.
Em Curitibanos, Lages

Joaçaba, Caçador e Ví
deira, o ilustre adminis
trador eatarinense tem
sido alvo de . grandiosas
manifestacões de- seus

governados, que expri
mem, assim, o merecido

CAIXA POSTAL, 19

JARAGUÁ DO SUL

Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919 TELEfONE N°. 3�

N. 1.27Q
ANO XXVI Babado, 14 de Abril de 1945 ·Sta. Catar-ina

conceito em que o tem.
Segundo consta, so

mente amanhã S. S. re

gressará para a capital

A Organisação
da V ida Rural.

)

Cumprindo prometimento recente, con
tido em declarações públicas, o Presidente
da República assinou um longo decreto -lei,
dispondo sobre a organísação da vida rural
em todos os municípios do Brasil.

Pela sua transcendental importância, e
pelo que diz respeito aos nossos lavradores,
queremos tecer ao mesmo tempo que foca
lisamos alguns tópicos do citado decreto,
considerações que nos parecem oportunas.

Cogita-se, sem duvida, de integrar o
homem da roça na comunidade nacional,

.
como valor ativo, econômico, o que de fato
o é, embora as mais das vezes, não era

considerado, senão como valor eleitoral,
periodicamente.

pispõe o citado Decreto que cada
Município, terá uma associação rural, com-.
posta de pessôas físicas e jurídicas, que
exercerem profissionalmente atividades ru
rais, em qualquer de suas íórmas, extrati
vas pastoril ou industrial e terá como atri
buições e fins congregar em seu seio todos
os que se dediquem á agricultura, á pecuá
ria e ás indústrias, inclusive extrativa de
origem animal e vegetal, defender os inte
resses de seus associados, fomentar a fun
dação de nucleos rurais, colaborando com
o poder público, do qual será orgão técni
co-consultivo e, tudo o mais que disser
respeito aos interesses da classe.

Em Jaraguá do Sul existe .desde longo
tempo em perfeito funcionamento uma asso

ciação cujos objetivos coincidem com os do
Decreto recem-assinado.

,

E a Sociedade de Lavoura Três Rios
do Norte, cujo trabalho profícuo e silencio
so os Jaraguaenses já tiveram notícia atra-
ves desta coluria. '

'

Será ela em nosso município a Asso
ciação rural de que fala o Decreto lei que
cogita de organisar a vida rural" natural
mente ampliada a sua orbita de ação pará
todo o município.

Desta forma' não haverá dificuldade na

execução de tão importante quão necessá
ria lei, entre nós, graças ao espírito cons
tuitivo que norteou um grupo de abnegados
lavradores sul-Jaraguaenses.

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseíros, Macieiras,
Jabotic.abeiras, etc-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

Peçam catálogo ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

Agitação e

Trabalho
Enquanto alguns dema

gogos demasiado -conhe
cidos entregam-se ao la
bor de intrigar, de insi
nuar e de desunir os bra
sileiros, os poucos brasi
leiros que lhe dão ouvi
dos, o povo' trabalha e

produz.
'

Em todo o territorio
nacional, deste o Iongin
quo Amazonas á terra de
Julio de Castilhos, os 0-

perarios não desviaram
sua atenção, um minuto
siquer. da tarefa diaria,
pára atentar na ação da
ninha e antipatriota dos
provocadores de casaca.
Se o povo assim age

por' sua livre e esponta
nea vontade, porque é
realmente ordeiro e labo
rioso, o governo da Re
publica, do mesmo modo,
coloca-se acima dos in
sultos que lhe são assa
cados pelos pretensos de
mocratas, atento tão so
mente á marcha da ma

quina administrativa da
nação.
Trabalho, só trabalho,

é a palavra de ordem do
presidente V,argas aos
seus colaboradores ime
diatos. Desse modo, em
nenhum setor da admi
nístração publica os as
suntos do Estado foram
postos de lado para se

cogitar de politica. Bas
ta - é esse o proposíto
do governo da Republi-

, ca que a agitação cam

peia do lado daqueles
que, fantasiados de sal
vadores da patria, vêm
recorrendo a metodos e

expediente os maís
absurdos para pertubar
o esforço coletivo, ten
tando ainda obstruir o
surto de realizações que
vai por todo o país.
Vale acentuar, porem

que essa manobra dos
demagogos tem sido em

S O L D A D O vão. Ainda agora, por
, exemplo, numa afirmati-

GUMERCINDO DA ,SILVA �:l�l�sq�: :;�rn���ag:�
Como se vê, a maioria

dos funcionarios deixou
de prestar uma derra
deira homenagem ao

«pracinha» que foi alem
mar, dar a sua vida pa
ra que êles gozem des
cançadamente aqui. ou

porque não querem dar ao
nosso valente caboclo o

lugar que merece no
seio destes seus patri
cios!

inspecionar as .díversas morte, pois conseguira
zonas onde o C NP está uni-las politicamente e

operando desde ha mui- contribuir eficazmente
to tempo. para suas prosperidades.

O exemplo é síguiílca- Roseweldt faleceu de
parou em seus empreen- tívo. E confirma que en- um derramamento cere
dimentos, temos a ação quanto de um ládo ha bral, pelas. 15 e meia
do Conselho Nacional do I" -. 'horas do día 12 em Ge
Petroleo, ativando 'suas agItaçao:. do outro lado

orgia,. onde fora passar,
pesquisas e encaminhan- ,onde estao povo e gover- uns días.
do técnicos norte-amerí- no - cuida-se apeGas' de Contava 63 anos de
canos e brasileiros pa- trabalhar pelo Brasil e i�ade, deixando quatro
ra a Bahia, afim de ali engrandece-lo mais e I Iílhos, todos el�s na

procederem a estudos e mais. guerra e aos quais a se-

________________ nhora Roseveldt telegra-
fou comunicando o in
fausto passamento, pe
dindo que cumprissem o
seu dever como seu pai
soubera cumprir.
Assumiu o governo da

grande republica o vice'
presidente.

·

Presidente
ROSEVELDT
o falecimento do grande

lider democrático
-

;

do, e defensor árduo de
uma remodelacão mun
dial que aproximasse
mais os homens, ofere
cendo uma vida mais fe
liz para a humanidade..
Incentivador da união

aliada para a derrota
alemã e [aponeza, não
chegou a assistir o final
da luta, já agora: que
ela se aproxima do fim.
As republicanas ame

ricanas, maís do que ou
tros paizes sentem sua

A morte do Presidente
Franklin Delano. Rose
weldt, chefe do governo
dos Estados Unidos da
Ameríca do Norte, ocor
rido dia 12, repentina
mente, enche de luto,
não somente aquela re

publica amiga, mas tam
bem todo o mundo alia
do.
Tornara-se o maior

paladino da democracia,
dirigente da guerra
contra o facismo no 'mun-

"19 de Abrir'
A data, de 19 do correu

te, que asslgnala a passa
gem do aniversario do

Revista Semanal
As Iorças ínglezas e norte-americanas
aproxímam-se de Hamburgo-Iminente

a queda do porto de Bremem

EXTERIOR
A guerra aproxima-se

de seu fim com o avanço
cada vês mais rapido dos
exercíros aliados.
Os exerciros anglo-ame.

ricanos ja ocupam ßruns
wick a 168 quilometros de
Berlim, tendo ao norte cer

cado o importante porro
de Bremen e estando no

caminho Je Hamburgo.
Mais ao sul estão a 91

quilometos de Leipzig e

distantes 162 das forças
russas.

Os exercitos russos o

cuparam Viena. a capital
da Austria, prosseguindo
em seu avanço na Iugos
lavia.
O 8° exercito que com

5° operam na ltalie, ini
ciaram nova ofensiva a

quele pelo río Senío e es

te em direção a ôpez!a, o

importante porto e estalei
ro italiano, fazendo nos

primeiros dias 1.800 pri
sioneiros.
As forças alemães es

tão se entregando em

grande numero, subindo
a 300.000 os capturados
nos ultimos 10 dias.
Foi afundado, no porto

de Kiel, pelos bombardei
ros amerinos, o encoura

çado alemão "General
ôcheer".

�ealizou-se .segunda-[ �egado Auxiliar, Tabeli
íeíra a Santa MIssa man- ao Mario Tavares da
dada celebrar pelo "Cor- Cunha Mello, Dona Leo
reio do Povo" por alma nor de Souza Neves
do bravo soldado Gumer- Diretora do G. Escola;
cindo da Silva, morto "Abdon Batista", D. Filo
em combate na frente mena de Oliveira e a

italiana, no dia 18 de Ie- senhorita Esteria Lenzi,
vereiro. proíessora deste estabe-
Ao centro da igreja Iecímenío, o snr. José

achava-se armada a eça Pereira Lima Jr. Iuncío
rodeada decirios, sendo nario da Prefeitura e os
celebrante o rev. P. An- snrs. Artur Müller, e AI
tonio. O coro debaixo tino Pereira.
da direção do rev. P.

.

Alberto, vigarío da pa- r:----------------
....-

roquía, estava a cargo
dos grupos São Luiz e M'udas Frutíferas e

.Divina Providencia, que Ornamentais
'compareceram incorpo
rados.
Das autoridades e funcio
narios estavam presentes
os snrs. Dr. Ary Perei
ra Oliveira, Juiz de Di
reito da Comarca, Dr.
Arquimedes Dantas, De- ßouneiem Heste jornol

INTERIOR
Foi exonerado do car-

go de Interventor do Ma-
Presidente Getulio Vergas,
é grata a todos os brasiranhão, o = Paul? I_ta- leiros.

mos, que fOI su.bstItmdo O seu governo honesto,��10 sr. Clodomír Cardo- .iusto e progressista ele':'
.

-x-
vou o paíz a uma nação

'Voltaram de Buenos de primeira grandesa no
mundo.Aires, onde se achavam A grandiosa obra socldesde 1937, os srs. Amati- aI, reconhecida mundialdo Sales de Oliveira e

L T
mente como a maís aper-uiz oledo Piza Sobri- feiçoada, o impulso dadonho, aquele, antigo can-
ao comercio e a industria,didato á presídencía da
a obra gigantesca em prolRepublica e este, presi- da defeza nacional por eledente do Departamento levada ao rnais alto graudo Café.
o fazem merecedor da es-

O Supre�o Tribunal
tima

.
e das homenagens

concedeu Habeas Corpus qne lhe serão tributadas.
'

aos srs. Amando Salles I Gerais a convenção dos
de Oliveira e Otavio politicos mineiros, para
Mangabeira, condenados I se pronunciarem sobre
pelo Tribunal de Segu- a candidatura do General
rança Nacional, anulan- Dutra, tendo compareci
do o processo por irre- do mais de 2.000 dele-
gularidade na citação. gados dos 3ü6 munícíplos

-x-_ que compõe aquela uni-
Teve lugar em Minas dade.

ORQUIDEARIO CATARINENSE
Santa catarina.1

Sucessores de L. Seidel, das Secções de:

I. Orr;uldeas' e CCfctéas

CORUPÁ "

PEÇAM CA1ALoao ILUSTRADO.�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:
. 00 U U Q U U I R••fri.d.. ii Estado de Santa Catraina ii

I� INSTALAÇDÕoErSn);�t!PLETAS DE:

.;00 JDÄ-§:E JREFEJRJit::N IlC][A§ BroEIC�_��it,·o".. .:.1::1 'ASSI�ATURA Alt1UAL :.�LRua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnurnerc rvru I' I" ...Salas de Jantar
Jaraguá do Sul _:_ Santa Catarina Colt,.Iac:..... ii e-s 25,00 !!

cópas; VINHO CREOSOTADO II IIEscritorios
"II: UM caPADOR DK s.WDK.

:: DIR. RESPONSAVEL !!Moveis rusticos e outros. .

1. -----------••-=;;;======�" A R , UR M Ü L UR iiI M�;d�I�"AVULSOS COMO:

.

II 1:
Mario T.�:'�:d�"C. 'Mello li

I
Poltronas tixas e giratorias
�::::l::., Mesinhas de centro e para radio �E entre muitos outros. a 2Z:S GERÊNC IA : ::

Caixa Registradora marca "RECORD" 00 ß Comercl'�1 ltd!l

I· RUA R'O 8�����:;::�;::�:·����:��:��:t�I .

BAR CATARINENSE .i\,�,�,,;,�,.�ff"1l!l Jaraguó do Sul Sla. Calarina� Frios, Salsichas, Presuntos, Bonbons finos, Chocolates,
00 '2Z:S CAJIF:nS A �4[]l)JDA JIH[OR.A

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'OOOOOOOOOOOO�OO
, SEilPmtl lIeVI•••15

.

Gaitas Pianadas I
de 8 a 120 baixos

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

iinuun���nn�un�i�iu�ni�l�i��iU Terreno eCasa
em CorupáCIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E EDlTAL N°. 1.801 de

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TRO�ICAIS, 9/4/45. _J 0= MO
.

=0

DOENÇAS DA PÉLE. .. II II Vende-se em boes con-ARTHUR MULLER e

1 I dições, um terreno com a- Eletricidade Médica - HILDA HAFEMANN Novo e Modernissimo area de 2.560 m2, casa eIndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio Ele, brasileiro, solteiro, t bemfettorias, á 10 minutos
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos operario, domiciliado e re- I sortimento de Albuns e Cantoneiras para fotografias I da estação ferroviaria, á

- R A lOS X - sidente neste distrito, nes- RECEBEU TIPOGRAFIA AVENIDA I estrada Ano Bom, em

Diretor Médico do Hospital "São José" ra cidade, sendo filho le- n =Y ��:r��á�om o proprieterlo_ ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -
gitimo �e. João ":.1. Müller 0= �

Guilherme Kamin.

e de Ottilia R. Muller. Ela, �,
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: brasl lei re, soltei re, dornes-

.

. Rib. Grande do Norte

�� l���:��k������ I CIiI:r�e�!�i!U:!O�!�:r�alta· ��::::�:�"�';�;
_ femann.

I
Professor Cntedrctlco de Biologia do Ins!ittu!o de Educação de Florianópolis

•

Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurglcos da especlalldode no Vende-se uma limou-
]F JE B R AR I A E nara que chegue ao co- Hospital de Caridade de Florianópolis, sine com quatro portash

,.
t t d dei Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

t
.

t doiFabricação de Ferramentas Agricolas:
11 ecirnen o a o os,. man Ex.lnterno, por concurso, da Asslstenela Pública do Rio de Janeiro e por a, .por vin e e OIS
passar o presente edital que

I
mil cruzeiros. Ver e tra-SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS será publicado pela Irnpren- formado pela fac�ldade de Medicina da tar diretamente com, O

sa e em cartório onde será Universidade do Rio de Janeiro ,'propfietario á Rua CeI.Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183 atixado dui ante 15 dias.· Si B L U ME NAU STA. CATARINA Procopio Gomes, 549 nes-
J A R A G U Á alg�em souber de algum im- .

ta cidade.
pedimento acuse o para os

..;.... ....... �_-------��OOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO �Ri��e�ÜLLER-OticiaJ ®Y@ C®'r@)®f@ ®Y@

BANDONEONS

HARMONiaS - PIANOS
Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e ..Jazz-Bands

CORDAS, PALHE�AS, MÉTODOS

Pe�am preços- ao Representante:
PAU LO KOSS - SERRA ALTA - (ex-S. Be!lto)
Caixa Postal, 39 - Linha S. Francisco - ôta. Catarina

Artur Müller, Oticial do
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca 1 araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina
Brasil......------,,-'----------- Faz saber que comparece-
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
aíim Je se habilitarem para

POl'"' SEMPRE quando V. S. precisa de Sedas, Caserni
ras Perfumes, Roupas ,Feitas, Chapeus e mil outros

artigos, ENf�ONTRARA MAIS BARATO NA CASA

Erico Bruhns,!!::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::�;::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O

"

2a. pagina.

.
A distinta clientela nes

� ra cidade, que encontram
I se prontos os chapeus em

minha oficina á Rua Mar .

Deodoro n. pare pron
ta entrega.

Oficina ambulante de
Concertos de Chapeos

Nunes

OFERECE-SE
Para emprego de con

fiança, serviço do escrito
rio em geral e negocio
uma pessoa ldqsa com

bastante pratica

Informações na

A Comercial Lrda

_------ .. •• ---------- I Cure seus males e poupe •• ..
�__ VENDE -SE .

seu bOpn:a���h�i�O com-

� UM terreno far·mac"la Novacom casa de madeire, ocu-
pando uma aree de um

de ItOBERTO M. HORST
morgo, contendo diversas

Iarvores frutiferas, e um a que dispõe de maior

I bom cercado. .

sortimento na praça. e ofe-
Informações na rece seus artigos á
A Comercial Ltda. preços vantajosos.
------1- Rua Mal. Deodoro, 30 - J4ftAGUA

Ilr=mE!5!ii5!il5ii=li=li�!lli @}..@ ®,.;@ @}..@�

iii ARROZ �i .

. ,

III EM III ����
I� CASCA III CIMENTO
�I compramos qualquer \111 recebeu, nova-

�i quantidade li remessa

iii iii;l Engenho Rau LIda.

__
I
�__C_ailx.a_P_o_sta_l,_l_l I

.... I�!���wJ

IHßnSPORUS MnROPOllIß�O lIMIlßDH
Contrato com a Rede de Viação Parané-S..

Catarina, pare o transporte rapido de merca

dorias entre:
CURITIBA

CALÇADOS'

-I RGo-
I

"

"

"

"

"SÃO os MELHORES
E MAIS "BARATOS

"

PONTA GROSSA-
,.

"

Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos S/A.

JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

"

"

São Paulo
Ponta Grossa
P. D. Pedro II
Peranaguà
Antonina
Iaraguá do Sul
Ioinville
São Paulo
Curitiba
Iaragué do Sul
Iolnvílle
Paranaguà .

Antonina
P. D Pedro II"

JARAGUÃ DO SUL - São Paulo
JOINVILLE. "

Transporte rodoviario a partir de JARAGUA
DO SUL e JOINVILLE pare qualquer ponto do
Estado de 'Santa Catarina em combinação
com a Empreza de Transportes
"Frenzel"

.

S. A.
SERViÇO DE REDESPACHOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Junta �o Alistamento Militar
�e Jaraguá �o Sul

.

Edital de convocação para o Alistamento Militar de Jaraguá do Sul
Leonidas Cabral Herbster, Prestdente da Iunra

de Alistamento de Iaraguã do Sul, faz saber aos

que o presente edital lerem ou dele conhecimento
tiverem, que nesta data foram instalados os traba
lhos desta junfa, e portanto convoca d todos os jo
vens pera o alistamento militar, que obedecerá ás
seguintes instruções:•

a)-Todo o cidadão compreendido entre 18 anos

completos e 19 anos e 8 meses, deverá alistar-se
expontaneamente comparecendo a j. A. M. e apre-
sentando a certidão de idade; ,

b)-Todo cidadão maior de 19 anos e 8 meses, e

que nunca tenha sido alistado, quer deste, quer de
outros municiplos, deverá tambem comparecer a

J.A.M. rnais proxima afim de regularlsar sua situ
ação militar;
c)-Tendo sido tornado sem efeito o alistamento
À REVELIA (alistamento feito sem que o Cidadão
tenha comparecido á Iunra), procedido por esta
Iunre no ano de 1944, relativo as classes de 1925
e 1926, faz saber aos cidadãos nascidos nos anos

referidos, que devem comparecer nesta Junta, afim
de alistarem expontanearnente, de acordo com as

instruções acima e no prazo marcado no presente
EDITA.L.

'

dl-Os que não se alistarem expontanearnente no
.

prezo legal se�o alem de alis�dos A REVELIA, �C_a_�_a_P_o_s_��I,_1_9����������_f�U�N�D�A_D._O�_E_M�_1_9_19�����������_� N. �
considerados infratores do alistamento e ficarão,l ANO. ,

I d d d XXVI - JARAGUÁ DO SÚL SABADO, 14 DE Abril DE 1945suieítos as pena i a es esta lei. (Art. 54-L.S.M.)
e)-A Junta funcionará todos os dies uteis, no

-----�-�--�_......_-�------��-�.-��-����--������-
Edificio da Prefeitura Municipal, nas heras de seu

VETERANOS
ti

expediente encerrando seus trabalhos no dia 51
.de julho proximo vindouro.

.

E pera que chegue ao conhecimento de todos, DO "FRONT" ITALIANOlavrou-se o presente EDITAL, que será afixado na

porta da Prefeitura Municipal, nas Intendencias lJis- A rnaís recente remessa

trireis e publicado no jornal local 'Correio do Povo" de fotografias do "front'
Eu. Artur Müller, Secretario que escrevi, assino italiano rnosrra-nos os

com o Snr. Presidente. nossos patricios em fases
diferentes da vida de camJaraguá do Sul, 2 de Abril de 1945. penha. Por elas verifica-

LEON/DAS C. HERBSTER mos com satisfação e, de
Presidente da J. A. M. fato, com orgulho, que os

ARTUR MULLER nossos soldados não se
Secretario da J. A. M. distinguem dos mais ve-

AVISO ---:_----- - - ---------- teranos desta guerra. Suas
Deverão comparecer com a maxima urgencia atitudes, seus equipamená Junta do Alistamento Militar de Jaraguà dó Sul, tos, a naturafidade dos

os seguintes sorteados, julgados incapaz deíínítí- gostos, todos os peque
vamente: Alfredo Rüstow, Susimiro Rabello, A- nos nados que colocam o
fonso Stenger e Harry Schuenke, todos da classe homem perfeitamente en
de 1923". I quadrado no seu arnblen-

êles querem...que
A/oposição falta apenas solene aflrmativa, que não do seu nome, e como não

pedir que o governo rno- é candidato à Presidencia era este o modo de ver do
bilize os seus recursos e da Republica, os oposiclo- ilustre soldado, passou
sua autoridade em favor nlstas ficaram muito des- ela a defender outra tese:
do candidato que ela es- concertados e não soube- a de que os lriterventores
colheu. rarn o que dizer, passen- e autoridades federais, es-No começo, seus ele- do a comentar outros tre- taduais e municipais não
menios, acreditando que chos do discurso presi- tinham direito de ter can
o Presidente Getulio Var- dencial, na 'esperança de didato, nem de meter-sé
gas tivesse a intenção de que o povo tambem se, em politica. Quer dizer:
concorrer as eleições pre- dlstraísse. poliríca é uma atividade
sldencíais, pediam o afas Depois' que foi lançada que somente os oposicio
tamento do Chefe do Go- a candidatura do General nlsras podem. exercer.'
verno corno garantia da Eurlco Gaspar Dutra, a Eles pleiteiam a revoga
neutralídade do poder pu- oposição queria primeiro ção do artigo 177 para
blico e da ausencia da que o Ministro da Guerra que os funclonarios cívís
compressão, em face do não accítasse a indicação e militares possam, sern
pleito. Quando o sr .. Ge- receio, combater o gover-
rulio Vargas declarou, em

no e ter a rnaxírna cor

rente situacionista. Tra
tando-se, porem, de favo
recer. a candidatura das
forças maiorirartas, aí não:
é;_ um abuso, um crime
centra a Democracia fa
vorece-Ia, apoia-Ia ou pre
ferí-fa .. :

Que 'falta mais pedir a

oposição? Somente' que o

governo mobilize a poli
cia e as forças armadas
e coloque 05 recursos do
erario publico á disposi
ção dos velhos e ambi
ciosos politiqueiros pará
que eles assaltem tranqui
lamente o poder.

STA CATARINA

que nos falam dos feitos plenitude de seu poderio
heróicos dos nossos 'pra- e da sua eficiêncie o que
cinhas' e nos inspiram to- já nos demonstrou, aliás,
tal confiança nas suas através as retumbantes
ações. Intensamente ex- vitorias de Monte Cestello,
presslvos, os referidos Castelle Nuovo e outras,
flagrantes são um atesta- que jamais serão esqueci
do valioso de que a FEB das r:o nosso calendário
atingíu, efetivamente. a cívico.

te,� já foram adquiridos
pelos componentes da F.
E. B.

.

São cem por cento sol
dados. Lutando pela de
mocracia, tendo a seu fa
vor vi rorias retumbantes
contra a Wermacht; mar

cados, já, pelas "cicatri
zes gloriosas" a que, ai<n
da ha dias aludie o pre
sidente Getulio Vargas, os
expedicionarios brasileiros
familiarizados com a vida Chnica geral medico - cirurgia de adultos e creançasde campanha, integrados _ Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
na sua missão nobre e Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterizaçäoalta de representar o Bra- I . Raios Intra-vermelhos e azuis.

.

Isll- e a America Latina na iiIII I. 1ii
tarefa de esmagar o na

zismo estão se desempe
nhando dessa incumbencia
com excepcional bravura
e alto espirlto de compre
ensão e discernlmento.
As ruais recentes foto

graflas distribuidas pelo
correspondente de guerra
da Agência Nacional corno

�..__........_.._.......----....-.

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
«SftiA 1)1 sal!i)!E

Prestes

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Luiz Carlos Decretos de 1 de março de 1945
o Prefeito Municipal de Iaraguà do Sul, ro�olve:

telegrafou ao Presidente Vargas
nas inclinações democra
ticas .de Vossencla, a de
cretação imediata da anis
tia, com, exclusão do meu
caso pessoal, se necessa

rio, e que seja assegurada
sem maior demora, a Ii
vre organização de parti
dos pollrícos. para que
estes, por seus represen
tantes autorizados. possam
intervir na'redação de urna

Edital
De ordem do sr. Pre

feito Municipal torno pu
blico que durante o cor

rente mês de Abril, ar

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

lntendencia de Corupá, o
imposto Predial, relativo
ao 1. Semestre, e, Taxa
de Remoção do Lixo, no
1. distrito.
Não satisfazendo. o pa

gamento no ri=l.ferido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20% so
bre O imposto e taxa no

primeiro mês, sendo então
feita a cobrança judicial
mente.
Tesouraria da Prefei

tura :Municipal de Jara
guá do Sul, 5 de Abril
de 1945.

FRANÇA VOSGERATJ
Tesoureiro

Conceder exoneração:
De acordo com o arr. 92. § 1, letra "a", do De

ereto-Lei n. 700, de 23 de Outubro de 1942,
Á IRENE PEDRI, ocupante do cargo de profes

sor padrão "U' do Quadro-Unico do Municipio, da
escola "19 de Abril", a estrada Iaragué-Esquerdo.

lei eleitoral capaz de

aS-li Comunique-se.
segurar as eleições livres Nomen
e honestas que reclama a De acordo com o art. 15, item 4 do Decreto-Lei
Nação. - Cumprimenta n. 700, de 28 de Outubro de 1942,

,

respeitosamente a Vossen- OLINDA PRADI, complementarista, para interina-
cia, mente exercer o cargo de professor padrão 'O' do

(a) LUIZ CARLOS PRESTES Quadro'Unico do Municipio, para a escola "19 de
Abril", a estrada .Jaraguá Esquerdo. ,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1 de
março de 1945.

(Ass.) Ten. Leonidas C. Herbster
Prefeito Municipal

A Diretoria deste Clube tem a subida
honra de coiwidar seus associados para o

BAILE que a, mesma levarri a efeito no

dia 21 do corrente p. vindouro.
.

A DIRETORIA

O sr. Luiz Carlos Pres- sua qualidade de Çhefe
tes, que se acha preso, da Nação e Comandante
cumprindo sentença de 10 Supremo das suas Forças
anos que lhe foi imposta, Armadas, neste Instante
passou ao Presidente Ver- em que seus filhos que
gas o seguinte telegrama: ridos lutam, heroicamente
"Sr. Presidente da Re- 'em solo estranho, pelo

publica- Palacio Rio Ne- esmagamento toteil e de
gro, Petropolis - Congra- finitivo do nazismo no
tulo-me com Vossencia mundo inteiro. Urge, ago
pelo restabelecimento de I ra, para que se restabele
relações com o heroico ça a confiança popular
povo sovietico. São. ges-

'

�i!::�:d��a·�·=·�·�·�·�·�·�·=·�·�·�·:�·�·=·��=:·�·=·�·�.�.�.�.�.=.�n�.�.:=.=.�.�.=:.=:.�.=.�.�.�.�.�.�.=.:=.�·�·�·::·�·�·�·=·�·�·�·�·�·�·�·=a
���e;�� ��n;�tri��:oc��= :.:1.' BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE. S. CATARINA S/A. ii
clamam de Vossencia, nQ

ii
DErE_DUCIIS EM: íundado.� f;:����';-'":��:�;::03S�:: �:���:���:��
�[::::nga�á AGENCIA: Jaraguá do Sul

.

Brusque Rua CeI. Emilio Jourdan, 115

75

Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.
1:=:

Curitibanos emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciáis.Florianopolis passes. etc•• aceitando documentos e valores em custodia, mediante
Gaspar taxas modicas.
lbirama Abona em C /Correntes os seguintes juros:lndaial .

A Disposição, sem aviso, com retiradas livresItuporanga
Jaraguá do Sul para qualquer importancia
Joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres
Joinville de Cr$ 1.000,00Laguna Deposilos Populares, com limite de Cr$ 50.000,00�!t�� clep. iniciais a partjr de Cr$ 20,00
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
Piratuba Com' Aviso de 100 dias 5%Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%Rio de Janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2. % !.'!.'Rio Negrinho /1
Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% ,H
s. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

i'a/óaquim A economia é a base da prosperidade
���:I!�ga DepoBitBaa�c:uaindc:�;:ia: nComercio c/e Santa Catarina SIA. 1:::1:::Videira HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

Aos sábados das 9 às 11 horas

l:ij==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;a

I

Decreto N. 67
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

da atribuição que lhe confere o art. 12 item
Decreto-Eei n. 1202 de 8 de Abril de 1959,

Decreta:
Art. l-Fica desdobrada a escola mixta Municipal

"Lauro Muller" de Rio Paulo: no distrito de Corupá.
Art. 2-Este decreto entrará em vigor na data de'

sua publicação, revogadas as disposições em con
frario.
Prefeitura MuniCipal de Jaraguà do Sul, 1 de Mar

ço de 1945.
Ass. len. Leonidas G. Herbster

Prefeito Municipal
�o'
u /0

Soe. Esportiva e de Diversõés

TUPINAMBA

N. 1.270

usandö.
2, do

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 14 de Abril de 1945
------�----------------------------��------�-----------------

5a. pagína

.................................. � v � "':':' � �••-::-..

-::I.���m "tW� V'lJf'Ei'�m-��.......................:�::,: •.::.:.: •.: .: .: .:;. O':O':' .::;.:;. .: .:.;:.:,. � •

�' _
� �:'&�� &Ern\.�:'&���11 Banco Popular e Ag'rícola �1 'Posto R b·

II FAUSTINO RUBINI
:: :: U ·Inl- PROPRIETARIO I

g Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU g Rua Marechal Deodoro, 158
:: AGENCIAS INS!ALADAS EA:1: Brusque� Gaspar, Indaial, Ibiram�, Itoupava, g Gil-e-In'a Autor-I'zada FGR-D

Jaragua do Sul, Presidente Getulto, RIO do Testo e Rodeio ::
cc :.:.

::.
..

:: ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS ::
..

..

:: Deltosilos com juros- d dlsposição+ísem limite) retirada livre 2% g
:: í disposição conla especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 ::
g com retiradas semanais sern avlso até Cr$ 20.000,00 • . ,. 5°/� g
••

Dep. inicial Cr$50.000,00 cjrertradas sern. s/aviso Cr$ 20.000,00 4% g
:: Depositos com aviso-Ret. dlaría até e-s 1.000,00 3'/. D. retiradas ::
:: mjavlso prévio de 30 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; ,180 días 6'/. ��
:: Dep..� a prazo lixo-Dor 6 meses 51/-2"/.; Dor 12 meses 6'/. g

Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses pare retirada, ::
g Dep. populares-(Iimite até Cr$' 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com rerí- ::
:: radas semanais sern avlso até Cr$ 1.000,00 5'/. ;;
:: Dep. Iimilados·(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com ::
:: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern aviso 5 1/2'/. ::

.

:: Dep. ESPICiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:: retiradas sern avlso até 2.000,00 cruzeiros semanais 6'/." Dr LUIZ DE SOUZ A.
Faz todas as oparações bancaria., corno sejam: cobrança., de.contos, ��1

•

� 1Ill!. ur _ éf'1 � _

••
passas, deposltos arn contas correntes, deposltos da valora., �tc. etc, �:: .ti!.\. � 'iI � "IJ'f .ti!.\. 1iU '<lU

ii MA.NTEM CORRESPOND�NTES DlRETO.S EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ f�1 Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

H se�vlço ��:nclo�� e rápido �H) Residencia : Benjamim Constant, 136 - ·Tel. 12·
••�':":"'•• '" �'•••••••••••"'••�••v..v;;r"''''''' '��(:I:) .

C· ::...::.::...::�:Js:;,.::...::.:;.::::::: ••••••••••••••••••••••••••••.•• ::.::::::::::::::::�::...::,,::...::��� ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::

De ordem do sr. Pre
feito Municipal, faço pu
blico que até o dia 30
de Abril do corrente ano,
todos os proprietarios ou

ocupantes de terrenos
são obrigados, de acor

do com a Lei n. 53, de
24 de [unho de 1937 a:

10 - Roçar as testadas -

das vias públicas muni
cipais na distancia mini
ma do 15 metros em

ambos os lados, não sen

do permitida capoeira em

altura superior a 1,50
metros. .

2° - Limpar e carpir as
valetas, drenos, sargetas,
corregos e ribeirões,
afim de darem ' escoa

mento ás aguas.
30 - Derrubar as arvo

res frutíferas, uma vez

que prejudiquem a pro
jeção do sol nas estradas.

40 -- Podar as cercas

vivas em uma altura
maxima de 1,50 metros.
5° - Lançar no mesmo

t�:� O�ade:i���Z:, v��:� Empreza �e Transportes. frenzel S � A.
I

�®Y@)®Y®@'f@)®Y@)®Y@)®Y@)®f@)®Y@@Y@)®Y®®!@)@Y@)�
dentro dos terrenos nu- � -

�

@)
I D?a distancia nunca

infe-j
Assembléia geral extraordinaria @. Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �

J !,lO.r a 2 metros.. 1a convocação � Ó @
A metragem Iíxa será São convidados os srs. acionistas .da socleda- �.'.

TODAS AS MOLESTIA\S DO ßPHRfUß RfSPIRnl RIO �de 600 metros, por. lote de anônima acima mencionada pera uma assembléia
••

sendo que a Prefeitura geral extraordlnarla, a realizar-se na residencia do Encontram alivio imediato com o uso do
subvencíonará por m�- acionista sr. Germano, Enke, a rua Dresidente Epí- (ê) �
tro exedente com .20 reis, tacio Pessoa, nesta cidade de Iaragué do Sul pelas i® I n C O m p a r a v el@)
quando em ambos os Ia- 9 horas do dia 21 de Abril de 1945, afim-de delibe-

�

::���:�Ir�:[�� da:e�;�
rarem sÔbreö';di;e;" do dia I Pl!ilnföl dI! nogien Pl!lnll!oll! S

multados na importancia 1 ° - Aumento do capital social � �
de 'CrS 30,00, Cr$ 50,00 e 20 _ Alteração dos estatutos sociais � O PEITORAL .MAIS�ONIIE�IDO NO BRASIL @)
duplicatas em cada rein- 30 - Resolução sobre construção própria �' . @
cidencía, além da índe- o

�.,
.

.

nízação de que trata o bei��ld�s�;�s�sD��E;��e!��:I���TE l\@@M®@i@®;"®@;.@@,;@@l@®i@@Ã.@@l®@).@@;.@@l®@)i
art. 5, da supra referida
Lei.
Jaraguá do Sul, 8 ,de
Março d� 1945

JOAO B. RUDOLF
Fiscal- Geral

EDITAL

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Combustivel e Accessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e éarga de baterias.

Carvão e 'Lenha para Gasogênio
Si v_ S, necessitar de um concerto no seu Caminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,

19"<J que será atendido por habeis profissionais em mecânica,

�
=

e elétromecânica

���J!V)1g1M� l
�

I.

Procura-se
Firma Indusrríal e Co
merciai, do interior deste
rnunlclpio;' precisa de

Um. chaufeur e dois

empregados,
pare serviços diversos.
Inf. Da A Comercial Uda.

É UMA DOENÇA gRAVISSIMA
MUITO �ERI ..OIIA �ARA \A FA

MiLIA E �AI'!A A RACA. COMO

UM BOM AUXILIAI'! NO TRATA
MIENTO ObSE "RANDIi: PLA"ELO

U_E o

REUMATISM.

ESCRÓFULM
ES�INHU

FisTUUUI

ÚLCE"_

ECZEMU

I'KRIDU

DAI'!TIOOII

MANCHA_

- .. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ II ""10<:0

VENDE-A It.. T'ÓO'\ ",6,RfE
,

---------'

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADEROI
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÖES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAUI�ANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

t����!����!��PETI IILIIR
� om�arl � i a � a � i o �ai ue �e� uro� I � i rarl�_a

AGENTE§} LO(jAIS
A Comgpcial LtdaD

IARAouA DO SUL

H CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

�os-apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis paraharmo I! DR: SADALLA AM IN II
�Isar a de�oraç.ão .de;' seu. lar, dando-lhe e_Ieg�ncia e c�>nforto .. Dispomos de dormitorios e sa!as �e. 1; CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS UNICO NOS ii
Jantar de imbuía, cristaleiras avulsas, escritoríos e cosinhas, dívans e estrados da melhor fabricação !!

'
, ::

tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões. ii ESTADOS PE SANTA CATARINA E PARANA ii
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ---- li «RUA, GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTBL WEIS II
Exposição, vendas e escrírorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22 �� • ..Joinville _ H
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 136. -... J A R A G U Á DOS LI L ii ::

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

.....................•......................................

:::,::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::!::::::::::::

Chocolate e Pralneés
das melhores fábricas do
país sempre a venda na

Casa Real
deft'onte o Cine Buhr

I I-�l!nhoril! Suas' compra� não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em

sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre·se de qué os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Contra Dôr de Cabeça -1I!rminól· termina a dôrProdutos da ICeM. 5A. Blumenau

L Alameda Rio Branco -- Caixa Postal, 47

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAL Edital de Citação da firma CALOPRESO
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di- & CIA., com o prazo de vinte (20) dias

reito da Comarca de Jaraguá do Sul,. Estado de O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
Santa Catarina, Brasil, naj forma da lei �tc;. da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de ôanra.

FAZ SABER aos que o presente edital, yHem Catarina, Brasil, na forma da lei, I etc. O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito
e dele conhecimento tiverem, que pelo cartorío do FAZ SABER aos que o presente, edital de cita- da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de
Escrivão que este subscrev-e, e�tá correndo Um pro ção, com o prazo de vinte dias, virem, ou dele co- Santa Catarina Brasil, na forma da lei, etc,
cesso de naturalização em que e requerente MARIA nhecimento tiverem, ou interessar possa, que estando FA Z S A B E R a�s que o presente edital de eira
CARLOTA ANTOINE, residente no distrito de

ERVINO ção, cem o prazo de vinte (20) dies virem, ou dele
Corupá, nesta cçmaroa, cuja inicial, tem o teor s�·

se procedendo a execução por pärte de
conhecimento tiverem ou ínteressar possa, que, es-

guinte:" PET/ÇAO /N/C/AL:- EX!ll0' Sr. Dr. JUIZ BRANDENBURGER contra a firma CALO- rendo se procedendo a execução por parte de AM
de Direito da Comarca de Jaraguá. MARIA CAR-

P R ESO & C IA . . BROSIO PAULINO, contra a firma Calopreso &
LOTA ANTOINE, uruguaia, portadora da carteira

.,
e tendo o Oficial de

Cia., e tendo Ç> Oficial de Justiça certificado não
de identidade' n: 23,746, solteira, professor a com- justiça certificado não haver encontrado o snr. Do- haver cncontredo o snr. Dortval Calopreso, responplementarista aposentada, residente em Corupá, n/ rival Calopreso, responsavel pela mesma firme, cita savel pela mesma firma, cita e chama-o a comparemunicipio e Comarca, pretendendo naturalizar-se e chama-o a comparecer ou fazer-se r e p r e s e n t ar, cer ou fazer-se representar dentro do prazo de vinte
cidadã brasileira, vem mui respeitosamente roque dentro de vinte dies, a contar da data da primeira dlas a contar da data da primeira publicação deste
rer a V. Excia. se digne admiti-la a justificar o se- publicação, afim de apresentar a defeza que tiver, na edit�1 afim de apresentar a defeza que river, na exe
guinte.e- l-A justificante nasceu em Montevidéo, execução que contra a mesma firme move ERVINO cução' que contra a mesma firrna move Ambrosio
Republica Oriental do Uruguai, em cinco de de- BRANDENBURGER, sob as penas da lei, e _nos Pau(ino, sob as penas da lei, e nos 'termos da petizembro de mil oitocentos e oitenta (5-XII-1880) termos da petição do teor abaixo: - PETIÇAO çäo do teor abaixo: Petição inicial: _ Exmo. ônr.
sendo filha legitima de Carlos Antoine e de Jose- INICIAL: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Corner- Dr. juiz de Direito da Comarca de jaragué do Sul.fina Giövanelli; 2-A [ustificante, reside no distri- ca de Ieraguä do Sul.- Ervino Brandenburger, bra- AMB�0810 PAULlNO, comerciante, casado, domito de Corupá, ex-Hansa, deste município desde ha slleíro, comerciante, casado, domiciliado e residente ciliado e residente em Guaramirim, Município de
vinte e quatro anos; 3-A justificante foi nomea.da nesta comarca, a Estrada Irapôcú, vem por se� pro- Ioinville, vem por seu procurador bastante, o adv.opor ato de vin te de abril de mil novecentos e vin- curador bastante, expor e requerer a V. Excía.,

.

o gado que, esta subscreve, expor e requerer a V.' Excla.
te e um (20-IV-1921), professcra da Escola seguinte:- 1 - No ?ia 6 de de�embro de ��44, a flr- o segutnte:- 1-No día. 21 de �ezembro j� ano.p.Estadual de Hansa, atual Co.rupa,. sen.do aposenta- ma Calopreso & Ola. e�tabeleclda co� fllial nesta passado, a firma Calopreso & Cie., esrabelecida co_rnda em vinte e tres de dezembro de mil novecentos praça, a Estrada Irapocü, por seu então procurador, filial nesta praça a Estrada Itapocu, por seu entao
e' trinta o oito (23 - XII -1938), por não constituiu-se devedora do suplicante pela qua.nlia de procurador, constituiu-se devedora do suplicante, peser brasileira' nata; 4-que, por duas veze.s, em Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), que se obrigou a Ia quantia de crê 2.970,00, que se obrigou a pagar1933 e 1936, a justificante pretendeu naturalizar-se pagar até o dia 6 de março do corrente ano, con- até o die 5 de ianeiro do corrente ano, conforme sebrasileira, não o conseguindo porque, por motiv�)s forme se depreende do tituio de crédito anexo; 2-A infere da nora promtssorla anexa; 2-Apezar de venalheios 8 sua vontade, a doc�mentaç�o que. entao pezar de vencida a obriß'ação e dos esforços do s�- cida ii obrigação e dos esforços do supl�cante perareuni�a deixou d� se:. encammhad,a as autoridades plicante pera que fos�e efetuado o pagam()�to, nao que fosse efetuado o pagamento, .não satlsf.ez a de
superiores: 5- A Jus.tIflCant� .tem tido. �)Om prece- satisfez a devedora amigavelmente, o seu debito, p�lo vedora, amigavelmente o seu debito, por ISSO 5-dimento moral, funcional, CIVIl e politico..Requer que:-

.

5� pera o ÍII!I pare .o fim de compeli-lo a efetuar o pagamento, apois, a V. Excia. se digne marcar, com' assistencia ele compeli-lo li efetuar o pagamento a que se obri-
que se obriO'ou quer o suplicante, propor contra elado dr. Promotor Publico, para a justificante e tes- gou, quer o suplicarrte propor contra ela a compe- ação executiva' nos termos do artigo 298 n. XIII dotemunhas abaixo, que comparecerão independente tente ação executiva nos termos do art. 298 n' XlII Codigo do Processo Civil. Pelo que, iuntando a node intimação, em h.ora e lugar design�d0s, justlfi- do Codi.go de Processo Civil. Pelo que, juntando a ta promissoria, devidamente. protest(lda, na qual a

?arem os fatos acima .ale��ct.os2 afIm �e que. nota promissoria, cevidamente protestad�, na qual a suplicada se confessa devedora do suplicante, requerJulgada por sentença, a JustlÍlCaçao, se digne V. suplicante se confessa devedora do suplIcado, requer a V. Excia. se digne mandar expedir contra ela,Excia. a encaminhar o presente processo, com toda a V. ExciiJ. �se digne mandar expedir contra ela, mandddo executivo, para q!le no prazo de 24 (vinte
a documentação junta, ao Exmo. Sr. �nterventor Fe- mandt:.do executi.vo, pa�a no pra�o de 24 horas pa- e quatro) horas, pague a importancia devida, e, nãoderal neste Estado. para que S. EXCla., no uso de gue a importancla deVida, e, nao o fazendo, se pro- o fazendo se proceda a penhora em tantos be,ns da
suas alt�s atribuições. e na ?O�for.midade do De- ceda

a. penhora
em �ntos de

.

seus bens, q�antos
I suplicada,' quantos

bastem para a solução do debito,<fI eto-Lei N. 389, de 25 de aDnl de 1938 e?� �o:- bastem ptlra a soluça0 do debito e custa�, ficando juros e custas, ficando citada para no prazo legal,taria N. 7620, de 17 - III - 1944, do MIllIsteno citada para no prazo legal, contestar a açao e para contestar a ação e para todos os seus ulteriores terdd Justiça 8 Negocias Interiores, o faça subir .HO todos os seus demais termos, pena de revelia. Pro-
mos pena de revelia. Protesta-se, caso seja necessa.Exmo. Sr .. Ministro da J';1stiça. e Negocias Inteno- testa-se, caso seja desnec,essario, pelo. depoimento rio, 'pelo depoimento de testemunhas. Dando á causa.

res, que SI reconhecer á ]llstlfIcante por seu bom das testemunhas. Dando a causa. o valor de dez o valor de Cr$ 2.970,00 (dois mil novecentos e secomportamento e muitos anos ..de serviços presta- mil cruzei-ros,--8egue.�jur.Jta.<3 p�ova do pagamento.da tênta cruz�irosr- segue junta a prova do pagamentodos ao ensino primario oficial, merecedora da hon- taxa judiCiaria devida. D. e A. esta, P. Deferimento. da taxa judiciaria devida. Nestes termos, D, Deferira da cid�dania brasileira, auto:iza�á a lavratura jaraguá do Sul, 19 de l!Iarço �e 1945. (ass) Priamo mento. jaraguá do Sul, 24 de março de 1945. (ass).do re.spetlvo decreto de naturahzaçao.9 o sUDm�- Ferreira do Amaral e Silva. 19,5/45. 19/5/45. 19/5/45 Priamo Férreira do Amaral e Silva. 24-5-45, 24-3-45.terá a assinatura do EXIllO. P�esidente da Re�ubh- Coladas tres estampilhas estadoais,. sendo um�. de 24-5-45. Coladas tres estampilhas estadoais, de umca. �estes Termos, Pede DeferImento. Corupa, 14 um cruzeiro d� taxa de saude, deVidamente lllutll�sa- cruzeiro cada uma, sendo. uma da taxa de saude,de f�vereiro de 1945. (assinado) Maria Carlota An- das. Acompanham a i'nicial os seguintes document?s devidamente inutilizadas. Acompanham a inicial. ostoine. Cola?as cin?o estampilhas, sendo no valor a)-copia da inici�!; . b)-:1 traslado de procuraçao seguintes documentos:- a-copia da inicial; b . u�atotal de se�s eruzelros e qua:en�a ceptavos, sendo lavrado pel_? Tabellao Mar�o Tavares da Cunha Mel- nota promissoria; c-um protesto de letra, passadotres fe�era!s e tres estadoaIs, ,}llCIUSIVe o selo de !o, .d�st� Cidade; c)-- 1 talao de, pag.amento d? taxa pelo Tabeliã.o l\1ario Tavares da C unha Mello, destaeducaçao e saude federal, e taxa de saude est�do�l. )UdlClarla; d)-uma nota promlssona e um Instru- cidade' d-um talão de taxa judiciaria; e-uma proDá-se a esta ju�ficação, pa:a os efeito!: fl�cals, mento de protesto de letra. A petição acima levou curaçã�) lavrada pelo Tabelião Mario Tavares da Cuo valor de quinhentos crUZeIros. No s�lo aplIcado do dr. juiz o seguinte despacho: A. Como re- nha Mello desta comarca. Na petição. acima,-foi daá inicial. COilsta: data por exten'lo, assIilatura e a quer. Em 19/5/45. (ass) A. Oliveira. E para que do o seg�inte despacho:-A; Como requer. Em 24-5data 14-2-1945, repetido seis vezes. TESTEMUNHAS: I chegue s noticia ao conhecimento de todos, se pas- 45 (ass) A Oliveira. __ E para que chegue ao coWaldemar Gl'ubba, solteiro, comerdario, José Gaia sou o presente edital que será afixado às portas 'do . nh�cime'nto 'de todos se passou o presente editalcasado, fu�cion�rio pu?lico. Heleodoro. B?rges, c�- Forum, no lugar 1,e costume; public.ado �,elo "I?iario que será afixado ás 'portas do Forum, no lugar d�sado, funClonarIO publIco I Todos braSileiros reSI- Oficial do Estado, em Flonanopohs, e Correi? do
costume e publicado pelo "Dimio Oficial do Estado.den�e: nesta cid�de. DOCUMEN�O� ANEXOS: 1- Povo", de�ta cidade. Da?o e passado �esta Cidade de Frori�nopolis e "Correio do Povo" des!? cidade.certIdao de naSCImento; 2-Certldao do

. Depa:ta- de Jaragua do Sul. aos vmte e quatro dias. do mes Dado e passado nesta cidade de taragua do Sul,mento de Educação do Estado de §allta Catarllla; de março de mil nouecentos e quarenta e CInc_o, Eu
aos tres dias do mes de abril do ano de mil nove-3-Certidão da Diretoria de Instruçao �o Esta?o NEY FRANCO, Escrivão, o subscrevi. (assmado) centos e quarenta e cinco. Eu, ,Ney Franco, Escrivãode Santa Catarina; 4 -Folha corrida p.ela Just.lça Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito ?a Comarca.
o subscrevi! (assinado) Ary Pereira Olheira-juizde Jaraguá. 5-Folha corridÇl peJa, JustIça de JOHl- Está conforme o original do que dou fe. de Direito da Comarca". EstiÍ conforme o original,ville. 6-·Folha corrida pela policia de Jaraguá.; _7 -

jaraguá do Sul, 24 de _março de 1945. do que dou fé. Jaraguá do Sul, 3 de abril de 1945.Idem, idem; 8-Atestado de aptecedentes polItICaS 5x2 O ESCRIVAO: NEY FRANCO 5x1 O ESCRIVÃO: NEY FRANCOe sociais. 9-Carteira de identidade n, 23.749. E '.
,

para que chegue ao conhecimento de todos, man-
."

dei lavrar o presente edilal. que será afixado ás
portas do Forum, no lugar de costume e publica
do pela imprensa locnl. Dado e passado nesta ci

dadt;Lde Jaraguá do Sul aos dois dias do mês de
abril do ano de mil novecentos e quarenta e cinco.
Eu. Ney Franco, Escrivão o· subscrevi. (assinado)
Ary Pereira Oliveira� Juiz de Direito da Comarca.
'Está conforme o original do qu� dou fé".

'. Jaraguá do Sul, 2 de Abril de 1945.
O EEolcrivão: NEY FRANCO

Edital, de citação da firma
CALOPRESO & elA.

com o prazo de 20 dias

- JOINVILLE

fóra de combate

lx

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHpS É A

LOMBRIGUEIRA . MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta! I

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. I, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos é' a sua própria!
Evitará muitas doenças e p'oupará dinheiro em

lemediot
,

. Compre hoje mesmo nma LOMBRIGUEIRA
MINANCOBA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
Este foto nos mostra um tank "TIGRE" dos nazistas

destruido, enquanto soldados am�ricanos esper�m a

saida dos tripulantes do veiculo. - (Inter-Americana)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
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Julgados pelo Tribunal de Segurança
Nacional dois Espiões Nazistas

Jaraguá do Sul, 14 de Abril de 1945 6a. pagína

.

NoR:�!�� d�iv:!gisto II18�t�I!S d�!.a���ados,
cI�II foram !nscnto. os se-j ao contrario do que se
guíntes nasclm�ntos. Afon- anunciara, tera' lugar no
so, f. de Edwlg Kannen- sabado víndouro dia 21
berg; Rodealdo, f. de AIi-

as 20 horas no 'S a I ã �
ce de �ousa!

.

Re.neald�, f. BUH R.
'

de Ervlno Riegel,. Re�Ina, Os noivos poderão parf
..
de Alfredo Gorísch: As- ticipar do mesmo, porquerrít, f.. de. Carlos. Back- em breve, certamente

meyer, Elvína Mana, f. de serão efetivados no
'

quaManfr�ni; Aidea ôelere, f. dro dos casados.
de Ioão �ualberto RO,ch_a; A orquestra que aní
Paulo Jaime, f. de ioao mara' a noitada dansau
Gua�berto Roch�; Tereza te é a de Carlos Zéch
Ieaníne, f. de Joa? Gual-

ner, de Rio do Sul.
berto Rocha; Mana Mar-

. _

Iene, f. de João Gualber
to Rocha; Jose, f. de An
tonio Ramos; Jose, f. de
Emílio Wehrmeister e Ron
dina f. de Henrique Ehlert.
foram inscritos os obi

tos de Tereslnha, de 3 anos
filha de Jose ferreira de
Macedo; Ervino Hafer
mann, de 39 anos, residen
te nesta cidade; Iracema
Pereira, de 4 anos. filha
de Domingos Pereira e

Jose, de 2 dies, f. de An
tonio Ramos,

EDITAL

.....................................................................................................................
:: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ '!••::

:::�... ..:::::

" T r a n 's p o r t e sAn d o r i n � a Ltda. II
H H
H ,A partir do dia 20 do correnre mês, começará ii
:.: ii trafegar a nova linha de transporres de pas- ii

!l sagelros e encomendas, entre esta praça e !l
ii Indalal, com o seguinte. itinerário: ii

-II Jaraguá do Sul Rio do Testo ii
ii Rio , do Testo Timbó

.

_
.

ii Timb:UNC/ONARA s!:�::: tios àias:1 ......
, li úteis, com partidas ás 6,::30 horas

l:,::.i.�::::.
da Estação Rodoviária.

Aos domingos e feriados, aceitamos
viagens especiais

It ��C!!!�ç��e! ��e����a�!
Co'

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

FIGURINOS,
. vende-se na

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di
reito da Comarca de Jaraguá do . Sul, Estada de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei etc.

FAZ SABER aos que o presente edital, virem
e dele conhecimento tiverem, que pelo cartorio do
Escrivão que este subscreve, está correndo um pro
cesso de naturalização em que é requerente
ESTELA ANTOINE, residente no distrito de
Corupá, nesta comarca, cuja inicial tem o teor se -

guinte: PETIÇÃO INICIAL:- Exmo. Sr. Dr. Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguá. ESTELA
ANTOINE, uruguaia,' portadora da carteira
de identidade n' 16228. solteira, professora.
aposentada, residente -

em Corupá, neste

município e Comarca, pretendendo naturalizar-se
cidadã brasileira, vem mui respeitosamente reque
rer a V. Excia. se digne admiti-la a justificar o. se

guinte.-« l-A [ustificante nasceu em Montevidéo,
Republica Oriental do Uruguai, em vinte e oito de
maio de mil oitocentos e noventa (28-V-1890) sendo

Tipografia Avenida
-

filha legitima de Carlos Antoine e de Josefina Gi-
ovanelli de Antoine; 2-A [ustificante, reside no distri
to de Corupá, ex-Hansa, deste municipio desde ha
vinte e quatro anos; 3-A justificante foi nomeada
por ato de vinte de abril de mil novecentos e vin
te e um (20-IV-1921), professora da Escola
Feminina de Corupá, distrito naquela época, do Mu
nicipio de Joinville; 4-que, por duas vezes, em

1933 e 1936, a justificante pretendeu naturalizar-se
brasileira, não o conseguindo porque, por motivos
alheios á sua vontade, digo, por motivos alheios á

Noivado vontade da, justificante, o processo deixou de ser
.

Com a senhorita Lau- encaminhado ás autoridades superiores; 5- por ser
agente fiscal do ímpos- estrangeira, foi a [ustificante aposentada do magis-ra Pereira, dileta filha to de consumo. terio, por ato do governo estadual, de vinte e oitodo snr. José Domingos Tambem dia 8 trans- de março de mil novecentos e quarenta e doisPerei-ra, professor a' Es-
coçreu o natalicio do snr. (28-III-1942); 6-A justificante tem tido bom proeetrada Ilha da Figueira, Miguel Schwartz, esta- dimento moral, funcional, civil e politico em todacontratou casamento o b Iecíd If

.

t
.

e eci o com a ala ana a sua vida. Requer pois, a Y. Excia. se dignesnr. Valdir Araujo. nesta, cidade.
.

marcar, audiencia, com assistencia do dr. PromotorParabens! D' 13 Bia : o snr. ernar- Publico, para a justificante e testemunhas abaixo,

I C t 'do Grubba Junior, índus- que comparecerão independente de intimação, em

"E A·COBRA FU'MOU" asame os tríal; senhora Guílher- hora e lugar designados, afim de que, julgada por
_ Hoje realizar-se - hão os mina P. Lenzi, esposa sentença a preseute justificação, dos fatos alegados

casamentos de José ôalaí do .sr. Verdi Lenzi. acima, se digne V. Excia. tn'caminhar o presente
Por intermedio do snr.

fendendo com ardor, nos- com a senhorira Cristina Dia 14: o índustríal processo, com toda documentação junta, ao Exmo.
Walter Hertel recebemos sa Pátria contra o na- Leirold; Daniel Scheviskí Paulo Wunderlich e a Interventor Federal neste Estado, para que S.:Excia.,
um exemplar de "E A zismo.

.corn a senhorira Irmgard senhorita Nair Airoso. no uso de suas altas atribuições, e na conformi-.
COBRA FUMOU'" jornal QUEMi PERDEU Grimm; Herberto Fischer Dia 15: Dona Jeorgeta dade do Decreto-Lei N. 389, de 25 de abril de 1938.
do 1. Batalhão do 6·RJ., um chav�ro com 5 ehe- com a senhorita Maria da Mattar, esposa do snr. e da Portaria do Ministério da Justiça e Negocios
que fa.z .part� da F�rç.a ves, poderá procura-lo na Graça Mello e Abrecht Seme Mattar; do alto lnteriores,. de N. 762U, de 17 - III - 1944, o faça su-

Expedícíonaría Brasíleí- A Comercial LIda. ôchwertz com a senhori- comercio local. bir ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Negocias
ra.

.
ta Acilia Klitzke, . Dia 16: dona Brun- Interiores, que, afinal, si reconhecer á [nstificente,

O numero que recebe- NASCIMENTO hild Moeller Diener, re- por seu bom comportamento, por seus longos anos

mos, é de 28 de fevereí- Acha-se em festas 0- Aniverssarios sidente em Serra Alta de serviços prestados ao ensino primario oficial, a

ro, traz interessantes lar do snr. Francisco e o menino Eugenio, fí- honra da cidadania brasileira, autorizará a lavra-
passagens dos nossos Alves Pereira, funciona- Dia H: dona Hilda lho do snr. Eugenio Wolf. tura do respetivo decreto de naturalização 9 o sub-
bravos soldados na Ilen- rio ferroviario e de sua Hoeschl, esposa do ônr. Dia 18: srs. Adão Ma- meterá á assinatura do Exmo. Presidente da Repu
te italiana, e roí enviado Exma. esposa dona Hilda

Arno Hoeschl; Alberto ba e Caetano Rebello. blica. Nestes Termos, Pede Deferimento. Corupá, 14
por Carlos Walter Her- Klug Perreira, com o Dutra, funclonerío telegra- Dia 19: os srs. Alidio de fevereiro de 1945. (assinado) Estela Carlota An
tel, filho daquele nosso nascimento de um robus- fico,. res�dente em Ioinvílle, Stulzer e Rodolfo Rech. toine. Coladas três estampilhas federais, no valor
amigo e que ja por 6 to garoto, 'que na pia Dia 8. Dona Concessa Dia 11: o jovem Edgar de tres cruzeiros mais quarenta centavos da Taxa
meses está no front qe- batismal receberá o ""

Carvalho, esposa do Dr. Schmitt, filho do índus- de Educação e Saúde e tres estadoais, no valor de.

\ me de EDSON. Artur Urano Carvalho, trial sr. Arnoldo Schmitt. três cruzeiros, sendo um da taxa de saúde, todas
------------------------------ ,devidamente inutilisadas com data por extenso,

��������m;1�m;1�W���m;1�m;1�m;1m;1��m;1m;1�W��m;1WWOOOO�OOOO assinatura e a data 14-II-1945 repetida, 'seis vezes.

��c:::6:í��c:::6:í����c:::6:í�c::6:'íc::6:'íc::6:'í�c::6:'ít:::6:Sc:::6:íc::6:'ít:::6:Sc::6:'íc:::6:íIZ:'Sc::6:'í�t:::6:Sc:::6:í�t:::6:S� � Dá-se a esta justificação, para os efeitos fiscais,
2:::a:s m:s o valer de quinhentos cruzeiros. Anexos: 1 certi-

, �� L.OTHAR SONNEN -HOH L- moo dão de nascimento. 2-Certidão do Departamento
zes c:::6:í de Educação do Estado de Santa Catarina; 3-e 3A-

atestado de residencia e boa conduta. pela D9Jle
� - Rua Marechal Deodoro da FOll1Jlseca 1\1. 84 - 00 gacia de Policia de Jaraguá. 4-4A -IFolha corrida
(::'6:S pela Justiça de .Iaraguá. 5-Folha corrida peJa Jus.
00' JARAGUÁ DO SUL SANTA (J.A\.TA:RIMA 00 tiça Federal no Estado de Santa Catarina. 6-·ates-
�

"

� tado da Diretoria da Instrução publica do Estado

fi m de Santa Catarina. 7 '_ Atestado da Delegach de

NOVO SORTIMENTO 2Z;:í Ordem Politica e Social de Santa CataTina. 8

00
.

� Oarteira de Identidade de estrangeira, n,. 16�228.
W Casacos para Senhoras Casacos e Pulowers de lã � TESTEMUNHA·S: Waldemar Grubba, �solteiro, co-
c::6:'í 2Z;:í merciario, José Gaia, casado, funcionaria publico-
00 (ultima moda) Sedas e 'Casem i ras � H6leodoro Borges, casado, funcionario publico.

; ( t· f'n s) .� Todos brasileiros, residentes n. esta cidade. E
Capas de -Gabardine ar Igos I o �T F 't c:::6:í para que chegue ao conhecimento de todos, man-

�
H (das melhores) ernos el os

� deI' lavrar o presente e outros de igual teôr, para

00 !! Bicicletas e peças �m gera I Material Eletrico em Geral 00 �����m�fi:a��b��a��rt�!I/�m��:[�Sn�, 1���l.IUß��o�:�
.

H
R

-

d' � passado nesta cidade de Jaraguá cio Sul aos dOIS
W li a lOS (das melhores marcas) \. W dias do mês de abril de mil novecentos e quarenta

m 'ii Acumuladores Oficina Mecânica.. 00 e cinco. Eu. Ney Franco, Escrivão O subscrevi.

00
::

- :.

� (ass,) Ary Pereira Oliveira--: J.uiz �e Direito d,a
00 ;un:o:::::PO:R:::::PBE:Ç:@§:::::::VA:NTAJO:SO§::::::E::::::::B:ARAilI§§:j[MO:� � Comarca. Está conforme o ongmal do qu� dou fe.

� Jal'aguá do Sul, 2 de Abril de 1945.

;OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOO lx O ERcrivão: NEY FRANCO

\

, O Tribunal de Segn-I do á terra em um barco
rança Nacional julgou de borracha, trazendo
os espiões nazistas Hein- aparelho de radio e to
rich Kopíí, alemão e do um aparelhamento de
Marcus Bearun, negro espionagem, inclusive
holandêz. muito

_
dinheiro. ,

Esses índívíduos haví- Presos, foram proces-
am desembarcado de um sados e agora julgados.
submarino alemão, em O alemão foi conde
agosto de 1944, nas cos- nado a 25 anos, e o ne

tas fluminenses, chegan- gro absolvido.

Atencão
,

A nóva linha TRANSPORTES
ANDORINHA LTOA., fará dia
22 do corrente, o transportes de
passageiros, á festa de São
Marcos em Barra do Rio Cerro,
a partir das 6 horas da manhã
do mesmo dia, da Estação Ro
doviaria.

•

Lavando-se com o SABÃO

,�\\ÄO VIRCl:
,) �OA���
(�WETZEt INDUSTRIAL
JOINVILLE "Virgem fi 5P e a i a I i d a � e ,�, �SíR'A NACIO\\\�'/,'-(\\.\lllINDUSTp,/1f.qt�\.. lf"/.4t

__"... JOINVllLE .�

s�ßÃ� 'f/RetA?
. ".

ESPECIALIDADE
da CIA.,WETZEL' INDUSTRIAL - Joinvile- ,

(Marca Registrada)

• poupa-se tempo, dinheiro e ·aborrecimentos.
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