
a criar. o "Comissariado�_IC

da Alimentaçao Publica",
confiando a sua direção
ao dr. Leopoldo de Bu
lhões, que anteriormen
te íöra Ministro da Fa
zenda. O "Comissariado"
tinha as funções e as tí

N0. 39 nalidades da, atual Coar.
!''!!!!!!''''''!!'!!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''!!!!II!!''!�!''''''!'''!''''''!'''�!''''''!'''�!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''!!!''''!!�'!'!!'''!!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''''!'''!'''!!''''''!'''!''''''!'''!'''!!'''!!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''!'''!'!'''!!!!!'!'''!!'''!'''!''!''''''!'''!''''''!'''!''''''!'''�!!!'!'''!'''''''!!!'!!'''!!''''!'���''''!!'''!'!!!!'!'''''� denacão da Mobilisacão

ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL Sábado, 12 de Maio de 1945 Sta. Oatarin a N. 1.274 IrEconomíca. Naqu�la épo-'
____� � �� • )ca, entretanto, nlnguem

.' 'se lembrou da heresia

R E NI D I C' A""""" O·
·

A GUERRA e:r��sp�����lli��:itgs g�� .

.

uma lei fatal, ninguem

.' .

.

E OS PREÇOS i�:��:�r:�el�1�:f:!pn:
INCONDICIO·NAL

Ha, seguramente, uma ses afetados não acres- luz do sol.
.

.

.

.

.

dependência reciproca centarem aos seus par- Hoje, verítícandose os
entre a guerra e os pre- ques industriais a Iabrí- mesmissimos efeitos, de
ços de todas as merca- cação em escala couve- correntes das mesmíssí-
doríäs; Os paises em lu- niente de tudo quanto mas causas, o governo
ta deixam· de exportar importavam. é o culpado da alta ...
os artigos de sua espe- Isto verificou-se rígo- Esta é a logica barata
cíalídade e a industria rosamente na guerra de do bloco das oposições,
se concentra, natural- 1914-1918 e se verifica para mais uma vez Irau
mente, na produção em com o mesmo rigor, a dar o povo, indispondo-o
larga escala de material mesma precisão, na atual. com uma administração ..

bélico.
-

Em 1917-1918, no Brasil, que advoga espontanea-
A humanidade está de Trumann, presidente dos 25.000 combatentes, sendo Ö resultado é materna- a alta de numerosos ar- mente e com sincerida-

parabens, pois o seu Estados Unidos, Churchil o numero de baixas pou- tico: desaparece da ba- tigos foi .tão acentuada, de o seu legitimo ínte
maior algoz depoz incon- pela Inglaterra e Stalin, co mais de 2.000, entre lança da exportação que o presidente Vencez
dicionalmente as armas. pela Russia, proclamaram mortos, feridos e prisio- enorme volume da pro- lau Braz se viu obrigado
A orgulhosa Werrnachr, ao mundo a capitulação neiros. dução antes exportavel,

acossada pelos soldados da Alemanha. Os dois As forças brasileiras to- mas esse volume não
da democracia foi enjau- primeiros declararam que maram ao inimigo rnals congestiona os merca

lade e completamente des- agora irão logar-se a li- de 400 qullornetros de ter- dos internos, porque as

troçada. quidar ojapão. rena em extensão, tendo forças da índustríalísa-
No dia 7 do corrente, o feito 20.000 prisioneiros. ção '. se acham desloca-

almirante Doenitz, que su Apareceram agora, da- Segundo declarações dos para outro setor. O
cedera a Hitler no poder, dos mals exatos sobre a das nossas autoridades pouco que possa existir WASHINGTON-(S.I.H.)
pedia a suspenção das nossa glorlosa força ex- militares, os soldados da daquele volume anterí- A Segunda Guerra Mun
hostilidades com a depo- .pedicionarie. F. E. B. voltarão dentro ormente exportavel ha dlal já custou mais vidas
sição das armas incondi- Tinhernos ne Europa, em pouco pera a Pátria. de subir de preço, para de

.

cidadãos norte-arnerí-

cionalmente, assinando, fazer face à. alta prodi- canos. no combate, do
seus representantes, a ren-

([)) tr(())liiW1TIN1T� lK\M(()) IE9 � lTl\1T1r � lTl\ 1TIITD � giosa dos artigos cuja que qualquer outra guerra
díção, que estava sujeita \G !V11lU 11�!Vil B1. lLJ)1111 ,ful_U) lU�,fu importação tiver cessa- na história da nação.
a ratific.c;lçã6.

lTl\(()) 11DITD(())l181r J.\ITD1T
.

lTl\
�

�
do, ou estiver seríamen- Uma recente declaração

No llftà\"'§eguinte reuni- l_U) II � 11 &j_�11J�1UJDJ te diminuida do Exército e da Marinha
rarn-se os generaes in-

- N Esse estado anörmal de 'Guerra dos Estados
gleses, americanos e rus- -PAULO DE CAMPOS MO.URA- I exístírá enquanto os pai- Llnidos revelou que um

sos, e, perante eles com- A situação de desam- cada vez mais á doutrí- "

pareceu o marechal Keitel, paro intelectual em que na comunis�a. , . ��__���_��"chefe do estado maior ale- nos encontramos, a po- O comunismo e a dí-
,.

--

mão, que ratificou a capí- síção de analfabetismo tadura do proletariado. •

tgl-ação sern eondlções de -q�!i ocupamos, a c�I]d.j-: .

Óra, estam.os fartos de 'I� "- � ("\\Ve rs . '. �'
'

todas as forças de mar, çao de saúde precaria ditadura, aSSIm como de .

�
� � '" '

rerra e ar.
.

que sofremos e o artítí- todos os sistemas de go- (nV
. /.

Começou então o des- cialismo social, politico verno que concentrem •

fi' O
armamento e ocupação e .cultural da nossa elite, em si a força do poder.
de todas as areas ainda tem aos nossos pröble- Fracassada a ditadura
sob jurisdição alemã, sen- mas um caráter de alar- da élite, muito mais ra

do que' nesta data, a No- mante gravidade. ,
zões temos para repudiar

ruega e Tchecoslovequta Depois de padecermos a ditadura do proletaría
tambern já foram ocupadas. numerosos anos de opres- do, pois, com a tirania
Ainda não foi encontra- são vivemos atualmente dos anos que acabamos

do, ou melhor, identifica- as mais Iellzes perspec- de atravessar, os nos

do o cadaver de Hitler.

I
tivas de liberdade e [us- sos operarios não tive-

Os corpos de Goebels, tiça. NI? entretanto, as- ram escolas primarias
sua mulher e filhos foram sistimos às serias diver- nem profissionais, não
encontrados e morreram gencias dos politicas adquiriram conhecimen
envenenados.

'

brasileiros no sentido de tos suficientes para re-

Goering, o marechal do restaurar sol ida m ente solver seus pr op ri os
ar, foi detido com sua um regíme de bem estar problemas. Certamente
mulher e' filha no refugio coletivo. De um lado a não estarão aptos para
que procurara. Os gene- ressurreição dos parti- resolver· os problemas
raes Runstedt e Kesserling dos politicas dirigidos de 45 milhões. Desta Iór
lambem já foram encon- pela elite que não com- ma, o comunismo não
dos. preendendo os pröble- existe porque é uma u-

A esquadra entregou-se mas que aíétam o povo topia. Mas nele está
aos ingleses nos portos não cogita de suas solu- contida uma série de
do norte. Milhares e mi- ções. E nessa orientação medidas sociais e eco

Ihares de prisioneiros fo- apenas se debatem em ----.-------
ram enc0'1trados n�s cam questões s�I?erficiais .de faz-se acompanhar em sua

p�s de concent.raçao, fa- ordem pOlItl?a e de

1I;t-1 viagem de inspeção pelos
mintas e em mlserflvel e�. teresse partIcular. De seguintes membros da For
tado, rodeados d� cavel- outro lado, o p.ovo tra- ça Aérea Brasileira: coro.
ras dos que ?II fo_ram balhador

..
sen !m �o - se nel Henrique Feuiss, che

massacrados pela gestapo. desprotegIdo mclma-se fe de gabinete do Estado
Maior da Aéronáutica; co·
ronel Carlos P. Brasil,
chefe do Estado Maior da'
Aeronáutica, coronel Hun
go da Cunha Machado,
chefe de divisão do Esta
do Maior; tenente coronel
Godofredo Vidal, chefe de
secção; e dois ajudantes,
capitães Gilberto da Cu
nha Menzes e Rafael L.
dos Santos.

.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR .MÜLLER Fundado em 1919 TELEfONE

Com o presente número, completa o

"Correio do Povo" 26 anos de existencia.
Mais um quarto de seculo ao serviço

do Municíplo, do Estado e do Brasil.
Pioneiro de graudes campanhas, como

as da nacionalização iniciada em 1920 e

a da emancipação do muníclpio, ambas
coroadas de exito, temos um grande Como ja tivemos opor-
acervo de serviços prestados a colerívl- tunidade de noticiar, te-
dade. rá lugar . hoje, em Flo-
Não fomos, e não somos oportunistas; rianopolis, a fundação

nunca tivemos atitudes dublas e nunca do Partido Social Demo.
mentimos ao povo. cratico de Santa Catarí-
Sempre formamos decididamente ao na, em uma memoravél

seu lado, sem temer as consequenclas e assembleia convocada
ameaças. . pelo sr. Interventor Ne-
Conforta-nos declarer, que o povo nos . reu Ramos.

compreende e nos dá seu apoio agora, �
Centenas de politicas,

como em tempos passados... industriais e pessoas de
E nós continuaremos a lutar pela mais

,.. . destaque de todas as

justa aspiração, isso' lhe asseguramos.

PL'
classes sociais' rumaram

� �®o� �.
� para aquela ,capital afim

�� ��1QI� �. de tomar parte nesse

acontecimento de gran
nomicas de grande al- Saudação de um de relevo politico.
cance. Tomemos dele De nosso municipio
tudo que possa nos Sill' Expedicionario seguiu uma comissão de
util e que possa rever- O cabo Afonso Klein, 20 membros represen-
ter para o bem do povQ que luta em defeza do tando as diversas clas
e da massa trabalhadora, Brasil nos campo� da há- s�s. produtoras do muni
excluindo-lhes todos os in- lia, não se esqueceu do ClpIO
dicios de ditadura e de "Correio do Povo" e na

O sr. Interventor fede·
tudo que nos possa ser datô deste dia de �ati�fa-I ral no es�ado recebeu
nocivo. Sendo essas me- ção para os que trabalham �o sr. PreSIdente G�tu
didas justas e boas, po- nesta folha, manclau a SUél

110 Vargas o segumte
dem elas ser perf<!lita- cartinha de congratulações hon!-,oso tel�g�ama, a.pro
me�te aplicad,a� num

e um exemplar do "O Cru- P?s.Ito do deClmo amver-

regIme ?emocratIco: , zeiro do Sul', que é pu-
sarlO ,d<? seu governo:

O maIs. ne�essarIO e
I blicado pela F.E.B. .PalacIO do Catete,

que a .elIte mtele,ctual Muito gTatos pela lem-, RIO, 4 � Tenho o prazer
do BrasIl. �tenda a sua brança. (conclue na ultima pagina)responsabIlldade no mo-

mento e estude os pro
blemas do povo, identi
ficando-se com sua vida
afim de que sejam su

primidas as incompatili
dades existentes entre

,

ela e as classes popula
res.

.

Sem comunismo, sem

ditadura de elite ou de
proletariado. A p e nas

com patriotismo!' \

o . fim de um regimen de opressão
Voltam os soldados da F.E.B.
- As baixas brasileiras - (

O MAJOR BRIGADEIRO DO AR TROM
POWSKY REALIZA UMA VIAGEM DE
INSPEÇÃO DE/TRIl'iTA DIAS PELOS

ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON-(S.I.H.) dos Estados Un+dos com

Ao que anunciou o Depar- a Legião do J'vlérito pelà
!amento de Guerra, o ma- seu desempenho na avia
lar brigadeiro do ar Ar- ção e ilimitada coopera
mando Figueira Trom-. ção com as forças arma

powsky d� Alm�ida, che- das dos Estados Unidos,
ie do Estado Maior da

�����tra�:;eanosBrÊ��:J�a� I ORQUIDEARIO CATARINENSE-·
• Unidos, realizando u'ma

I
excursão. de 30 dias pe-
las instalações do Exér- --------------------

cito, Marinha e Força Aé- Sucessores de L. Seidel, das Secções de:
rea e estabelecimentos fa-

���e�:mt�r1gan�. territôrio

I. Or{/uideas e Cactéas
O major brigadeirq .

_

Trompowsky, que foi con- I PEÇAM CA 1ALOaO ILUSTRADO
decorado pelo governo_. __

CORupA Santa Catarina

resse.

Maior o número de perdas. norte-ameri
canas nesta guerra do que em qualquer

outra da historia da nacão
,

Noticias
do Inferior ..

total de 189.541 soldados
foram mortos ou fatalmen
te feridos, durante três
anos e três meses-de com

bate, após Pearl Harbor.
Esse total excede de

5.000 ao número de . bai
xas sofridas pelas forças
da União e Confederadas
por ocasião dos quatro
anos da Guerra Civil, an
teriormente o total mais
elevado em perdas nos a

nais da nação norte-ame
ricana.
Nos dezoito meses da

Primeira Guerra Mundial,
na qual a América do Nor
te foi beligerante, 55.559
homens perderam a

. vida
. em combate.

r:
..,.

Mudas
IFrutíferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiras, Macieiras,
Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dah'lias, Camélias,

.

Coníferas, Palmeir,as, etc., etc.

Pe�am catálogo ilustrado

LEOPOLDO, SEIDEL - Corupá

-
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Adolf Herrn. $chultze 00
_ � MARCENARIA EM GERAL �

Fuzileiros Norte Americanos apontam seus � Oterece móveis "CIM@" de todos os tipo!> da. 00
lança-chamas contra posições japonezas na � CIA. INDUSTRIAL DE MOyEIS 00
ilha de Iwo lima, no Pacifico (S.I.H) � 00

.

00 INSTALAÇ<)ES �O.ivIPLETAS DE: 00 .
--------------------

00 Dormitorios 00

I
Salas de Tantar 00Cópas

Escritorios 00
Moveis rusticos e outros. �

� MOVEIS AVULSOS COMO: ;� Cadeiras -

�
2::1J::S Poltronas fixas e giratorias 2::1J::S

00 Mesinhas de centro e para radio 00
� E entre muitos antros. a �
� . Caixa Registradora marca "RECORD" �

i
Afamada pela sua eticiencia, substite 00indo as Caixas Registradoras du �

elevado custo.--------- 2::1J::S

� RUA RIO BRANCO, ;;-- TELEFONE, ts ;
00 Jaraguó do Sul Sta. Catarina;;OOOOOOOO�OOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO

M8-André Pavenello, brasileiro, requer rransferencla

imposto de terreno vendido a Rosalino Tauon com

õ7.500 mt2 sito a estrada Tres Rios do Norte. Idem.
M9-Leandro Tonon, braslleiro, requer transf. 'ímpos
to terreno vendido a Antonio Tonon, com 62.500mt2
sito a estrada Tres Rios do Norte. Idem.

'

370-Lothar. öonnenhohl, brasileiro, requer transfe
rencle imposto de automóvel vendido a Erico Bruhns
Oomo requer.
õ7õ-lduna Rath; brasileira, requer transferencía im

posto de uma bicicleta adquíridp de Oscar ßaggens
toss. Idem.

õ56-José M. Ramos,
-

brasileiro, requer transferencia õ74.....,...Alfredo Maler, brasileiro, requer transferencía
imposto de um terreno vendido a Basilio Schiochet, imposto de urna barbearia, sito a rua CeI. Emilio
com erea -de 325 mt2, sito a' estrada Retorcida. Idem. Iourdan, vendida a Oswaldo Maler, Idem.
õ47-lnd. Com. H. Jordan S/A., firma brasileira,

.

re- õ76-Guilherme Mllnítz, brasileiro, requer licença pa
quer licença pare executar em seu estabelecimento ra estabelecer-se com urna oficina celeiro a estrada
os serviços exigidos pelo Centro de Saúde de Ioln- Iaragué Alto. Idem.
ville. Idem. õ78-Banco Popular e Agrícola do Vale doâltalal,
Õ48--:-Guilherme Müller, brasileiro, requer licença pa- brasileiro, requer licença para abertura de uma Agen.
ra executar uma pintura interna e externa em sua cia nesta cidade, á Avenida Getulio Vargas. Idem.
casa sito a rua Oel. Procopio Gomes de Oliveira, .õ77-Hermes Rothers, brasileiro, requer transferencía
n. 1.õ68 nesta cidade. Como requer. imposto de dois terrenos vendidos a W. Siewért, e]
õõ9-Ricardo Ranlhum, brasileiro,. requer licença pa- area de 78.000mt2, sito a estrada N. Retorcida. Idem.
ro construir uma' casa de alvenaria de tijolos sita a 363-Francisco F. Elseher. bras. requer licença para
estrada Itapocu-Hansa. Idern.. construir um estaleiro pera descarga de toras, em

�58-Bertoldo J�n�e�, brasil,eir<?, requer }ransferencia seu terreno �i'to nos fundos da Avenida Getulio Varo
I Imposto de uma blcícleta vendida a Adolfo Lohman. gas, nesta CIdade. Como requer.

Como· requer. õ62-Ernesto Rux, bras. requer licença mandar cons
õ59-Leopoldo Schmunker, brasileiro requer transf. truir um maosoleo na sepultura de Ricardo Rux,
imposto de Uma bicicleta vendida a Jose Ramos. Idem. inhumado no Cemiterio Municival da estrada Rio
õ59-Moiseis Moreti, brasileiro requer rransferencíe do Cerro. Idem.
imposto de um terreno vendido a Vitorio Nunes com õ61-Lauro Schmitz, requer licença para mandar
67.250 mt2. sito a estrada Poço. d'Antas. Idem. construir um maosoleo na sepultura de Ivo Schmitz,
560-José Papp, brasileiro, .requer transf. imposto lnhumado no Cemiterio Municipal desta cidade Idem.
de terreno adquirido de Jose Ponstein e Harry, Al- õ50-cdmundo' Bruch, pras. requer licença pera
fredo Blondorn, com 3.750 mtã.' a estrada Rib. dos mandar construir um rnaosoleo na sepultura de Eml

Hurtgares. Idem. lia Wacholz, ínhurnada no Cemiterio Municipal de
õ64 - Adolfo A. Emrnendoerfar, brasileiro, requer estrada Rio do Cerro. Idem.
trensf. imposto de um automovel vendido a Afonso õ72-0Uo Fiert, bras. requer licença para construir
Emendoerfer. Idem. um maosoleo na sepultura de Errillla G. Busch, inhu
M5-Gustavo Isberner, brasileiro, requer licença pa- rnada no Cemiterio Municipal desta cidade. Idem.
ra estabelecer-se com engenho de açucar e estrada õ71-Ricardo Fischer, bras. requer licença pera cons

Ieragué Esquerdo. Idem.
,

truir um maosoleo ne sepultura de Regina Fischer,
M6-André Pavanello, brasileiro, requer transferencia inhumada no Cemiterlo Municipal de estrada Itapo- I
imposto de terreno vendido a Leandro Tanon. c'area cusinho. Idem.

'

de 62.500 mt2. sito a estrada Tres Rios do Norte.-- õ81-Guilherme Moeller, brasileiro requer licença pa-l
Como requer. ra construir um xiqueiro nos fundos de seu terreno

�67 -André Pavanello, b_rasileiro, req.uer transferencia a. rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira, mediante

IImposto de terreno vendIdo a AntOnIO Taonon, com termo de promessa. Como requer. '

62.500 mt2. sito a estrada Tres Rios do Norte. Idem.
_ (continua no prox. num.) • 1 ••

,

CORREIO DO POVO Jaraguá .
do 81,l1, 1� de. Maio de 1945

--------------------�--

I

_,

lPfe�en[illlr21 Milllll1lU(Cn�édlil �C
Jmf21gilll2l �� � illl� ,

Requerimentos despachados
Em 24-4-45.

LANCA OHAMAS
a

464-Ernesto Floehlich, alemão, requer licença pera
mandar fazer pequenos reparos em reboque, na- fa
chada de sua casa, sito a rua 15 de novembro, na

vila de Corupá. Como requer.
470-Daniel Bonfanti, brasileiro, requer transf, ímp.
de um terreno vendido a Pedro Mathías, com area

de 25.000 mt2. sito a esrr, Tres Rios do Norte. Idem.
469-Germano Glatz, brasileiro, requer transf, impos
to de um terreno vendido a Hugo ôíebert, com area

de 92.500 mt2. sito a estrada Macuco Pequeno. Idem.
469-Paulo Bolauff, brasileiro, requer transf. irnpos
to de um terreno vendido a Francisco Lux, com ..

1 õ9.500 mt2. sito a estrada Funil. Idem.
'

468-Carlos Friesse, brasileiro, requer transf, imp.
de terreno vendido a Emilio Marquardt, com erea

de 194.600 mt2. sito a estr. Rib dos Hungaros. Idem.
471-Germano Horburg, brasileiro, requer transferen
ela imposto de terreno vendido a Gustavo Brum,
com area de 125.000 mt2. sito a estrada Rio do Cer
ro. Oomo requer.
465-Arnoldo L. Schmitt, brasileiro, requer licença

.

pera executar diversos pequenos concertos e pintura
externa e interne, em sua casa sito a rua Marechal
Deodoro da Fonseca, õ19, nesta cidade. Idem. Idem.
466-José Gedorrt, brasileiro requer licença pare
mandar construir uma casa de madeira pare
moradia, em sua propriedade a estrada Retorcida.
Como requer.

.

467-Paulino ôchíochet, brasileiro, requer licença p/
construir um telheiro nos fundos de sua casa sito a

rua Barão do Rio Branco. Idem, idem.

Em 26-5-45.

Ja .. pagina

oferece a sua distinta clientela a preços modí

coso Vejam sem compromisso. Para o seu tra

balho de tricot e crochet, procure
.

a O A S A
S O NI S que lhes oferece um belo sortimento

de LÃS E LINHAS.
Fazendo suas compras em Jaraguá do Sul,
auxiliarás para o progresso da cidade e fa

zendo suas compras na Oasa Sonis, auxiliarás

para o progresso da cidade e para o teu pro-
prio progresso.

Aguardem a liquidação dos tecidos de ALGODÃO em Maio proximo.

CASA SONIS de Francisca Buch

-

Avenida Getulio Varg�s N. 146
.

'

CALC'ADOS
,

,

SÃó OS MELHORES
E MAIS BARATOS

'
.

Produto da:,
..

Industria de Calçados
Gosch Irrnãos SIA.

JARAGUÁ' DO SUL
SANTA OATARINA

-1- Oaixa Postal, 11 1-
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Élos,
indispensáveis

• •

o salutar movimento de brernodo ilustrativa.
arregimentação dos ho- -Aselnala o tíruler da pas
rnens do campo ultime- ra da Agricultura a necee
mente natado no país re- sldade, as vantagens, a

cebeu agora lnestlrnavel conveiência e a oporruni- dades nas quals sítarn em I de interesse intílvldual ou
impulso com o decreto go- dade de elsrematlsar-se a muns os problemas co- geral. Acentua, expressí
vernamentel que deu cor- aglutinação de lavradores, mus, exponham suas difi-I vamenre, esse documento
po e forma ás essocíeções plantadores e lndustrléls culdades, debatam livre- a medida de efetiva utili
rurais, instituidas como da produção extrativa ml- mente seus pontos de vis- dade do decreto em apre
orgãos municipais perma- neral e vegetal, como de ta, formulem sugestões e ço, dizendo: «As associa
nentes. Atendeu, assim, o todas as outras atividades

procurem rumosadequados ções'rurels previstas cons

presidente Getulio Vargas, relacionadas com a explo- ás soluções das questões rlruern verdadeiros orgãos
a rnais, uma das reivindl- ração da gleba, em socie- de extenção do Miniere-
cações justas dos setores -�----------------

rio da Agricultura, não co-
da produção do interior do

O
,." Iidindo com os sindicatos

paíz. Reivindicação prepa- ecep�ao rurais que a Constituição
ratoria de outras, por isso' T .

determina sejam organ ísa-
que constitue, antes de

_. dos pelo Mínisterlo do
mais nada, o trabalho tní. que se .voluma Trabalho,» Aí terá perfei-cial de nivelamento do I

•

d
tarnerite definido o Illgar

terreno pela arregimente- Estão avultando" e ca- Gomes, traduzm o o seu-
_

.

çäo esclarecedora da elas- da dia mais, no seio das pensamento em relação
se dos que trabalham a oposições coligadas, en- ao momento politico na

rerra. Nesse particular, a tre os seus lideres mais cionaI. O tão esperado
exposição de motivos com destacados, as manifes - pronuncionamento do i
que o ministro Apolonio tações de decepção face lustre candidato das for
Sales submeteu o projeto a entrevista distribuida, ças minoritarias foi, real
á consideração do presí- ha pouco. à imprensa mente, desolador. A Na
dente da República, é SO" pelo brigadeiro Eduardo ção em peso dele intei-

rou - se c o m profunda
desilusão. Não podiam
fugir a esse sentimento
os proprios correligiona
rios do brigadeiro, tanto
mais quanto se.ntem, em

sua devida expressão, a

validade das credenciais
do candidato apresenta
do pelas forças majori
tarias do pais. Enquanto
este, inspirado na fonte
do mais puro patriotismo,
conclama os cidadãos a

exercitarem as suas e

nergias _civicas num am-
,

biente de ordem, de

�����-:.a. L� IM -Kib�=(����� ,tranqu�lidade e. de �o
����.....�..... t-�� � lerancía, o brigadeiro

.

Eduardo Gomes prega,
Dr. LUIZ DE SOUZA. abertamente, a subver-

. são da ordem publica,-

AD V'O � A,D O -.
preconisa, es pe ci Iícal-

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 mente, o desrespeito, o

desacato às autoridades
constituidas.
Enquanto o general'#JJ!!!J.�����.��� Gaspar Dutra, em reite

.

rados documentos, refor- Artilheiros norte-americanos calçam a trave de sua peça para impedir o recuo

ça .os seus crédos de da mesma durante um bombardeio nas imerliações de Manila. - ·S.LH.
patriota, o seu ilustre
antagonista faz solene
profissão de fé de here-
sia cívica. manifestando

O A "

botou 1a mais dolorosa índííe- cerca arre atou a taça pe a contagem
renç� pelo� destinos do ele 4x3 - Joãozinho a grande figura emBrasil. Nao extranha, I, '

•

I
.

•

�OO�oomOOOOIOOOOOOOO�OOOOOOOO pois, que os entusiasmos I campo-Arno troíu seu quadro - O Iuveníl

IDl,fr��«sa�;:r�����;.sep�;:� venceu a preliminar - Dia 27 a 4a• partidaIE ]f !Dl e § t ([]) 1 e § § m cal. IIn -lhes, sem duvidas, o [ul- Domingo, dia 6" no minutos, Karsten aprovei- dor Victor tambem bom
___________.....1 , gamento que a concien- campo da S. D. Acarai, tando-se de um cochicho Cedeu seu lugar a Ni-

cía honesta dos blasíleí- realizou-se a õe. partida de Arno, põe a pelote nas quinho no 2° tempo Nu
ros está fazendo. em disputa da .taça «Far- redes. - 1 xl. Termina a nes foi o melhor elemen-

macia Jaraguá». 4 x 3, foi primeira fase. to da linha média segui
a contagem justa pare os Na segunda fase nota-] do por Oreste e Leopol
diabos rubros que soube- se o dominio dos rubros. do. No ataque salienta-'
rarn melhor aproveitar as Aos 10 minutos formados ram-se Niquinho e Ar
falhas dos azuras. O fu- aproveitando uma falha, mando. Os do Baependi:
tebol apresentado não pas José infiltra a pelote nas Arno foi um fracasso, a
sou de mediocre. Äs'3,4fi redes. - 2xl. Niquinho ele o Baependi deve sua

entram em campo as duas que está jogando muito derrota foi culpado de
equipes asstm constítuidas: bem, aos 38 minutos mar- trez tentos que deixou

II ACARAI:-Joãozinho,
Lu- ca o terceiro tento de passar. Heinz bom, José

Empresa Americanópolis cindo e Victor (Krause). seu bando. õxt pare os deixou se envolver
Nunes, Orestes, Lagosta- rubros. Heinz aos 40 rni- por Niquinho. Na linhaDiretor-Proprietario Agência no Rio de Janeiro I (Leopoldo). Armandos(Ni- nutos diminue pera 3x2 a media Etti, Amauri e Ari

DR AFFO S ANTOS Rua Ramalho Ortigão n. 9
. N ,O DE O. S

2'. andar quinho) Leopoldo (Armen- contagem. Leopoldo mar- Fruít todos bem. sobres-
Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32 do), Karsten, OUi, Lou- ca o ultimo dos seus num saindo-se Amauri. No

Resultado .do sorteio realizado em 28 de Abril de 1945. renço. . tiro longo que Arno comeu ataque só Stahl salvou-
----------------,-------------------11 BAEDENDI: -- Arno, José, como um verdadeiro fran- se. Cireneu fraco. Velho

Plano Magno - l1ensalidade Cr.ê 5,00 Heinz. Etti, Amauri, Ari go-4x2. Amauri aos 44 atrapalhou o ataque com
Numerações Premiadas Fruit. Cilo, Velho, Cirineu, minutos finaliza a conta- seus constantes díbles,

Nos 1'. premie O 6 7 Um imóvel no valor de: Stahl, Ari. gem-4x5. Dão a saida CUo incompreensivel e'
3'. premio 1 1 S cr.$ 100.000,00 Dão a saida os rubros, os rubrós, mas o juiz indiferente a seu quadro.
2'. premio �O Um imóvel no valor de: mas os azuras tomam-lhes trila o apito finalizando o Ari perdeu muitas opor-

. a ,pelota e nota-se um prelio. A atuação de Ra- tunidades de marcar.3'. premio 1 1 S Cr.$ 20.000,00 I d d B I d N 1"
.

eve ominio O aepen� mos foi regu ar;. eixou apre Immar o Juve-4'. premio 5 2 S Um imóvel no valor de' di. 'Aos 10 minutos de por varias vezes influir a nU venceu o S, Luiz por3'. premio TT"s Cr.$ 10.000,00 .

't 't' t' d
.

3 2 t t d J
'

BJogo orna-se mono ono, assls encl� em suas eCI- x, en os e ose, ru
5'. premio � Um imóvel no valor de: revezando-se os ataques sões. no, Nicolini, José.e Jo-
3'. premio 1 1 S .Cr.$ 5.000,00 de àmbos os lados. Aos Agora a atuação de sé. Destacaram-se no

Centena 067 Cr.$ 100,00 Centená760 Cr.$ 50,00 54 minutos de luta, depois cada jogador: vencedor: Costa, BalIoc
Unidade 7 isenção da mensalidade de maio prox. de batido um escanteio, a Joãozinho A maior fi- e José. No vencido Lon

pelota bate no travessão gura em campo fez de- ginho, Krause e NicoU
lateral indo ter aos pés feza, incriveis' e sl COll- ni. O conjunto vencedo

o re de Ari que manda um tinuar assim o jovem estava assim 'const-tuido
tiro a meia altura vencen, goleiro irá longe, pois Costinha, ,Angelo e Ota
do :oãozinho. Animam-,.se classe não lhe falta cílio-; BalIock, Rubens,
os ázuras ... Mas aos 40 Lucindo: Bom rebate-, [conclúe na 6. pago

Caixa .Postal, 19 FUN D A D O E M 1919 Telefone N. 39
------�..��-----------------_...._-----------------------
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exato desses organismos:
veem formar élos indispen
saveis ao entendimento, á
arregimentação, e ao pro
nunciamento da agricultu
ra, em todos os momen
tos deselaveis e em todas
as causas em que fôr par
te a economia rural. Aliás
com inteira JUStiÇá, .aque
Ie documento salientou a

inestimavel colaboração
da S·õcredade.Nacional' de
Agricultura na obra de re

modelação agraria empre
endida pelo atual governo
e que ora melhor se firma

erreves das sadias dispo
sições do referido decre
to. As associações rurais
virão recolher e proporcio
nar sugestões, de todo o

país pera todo o país, si
tuado, assim, os sens com

ponentes, sempre mais per
to dos metodos de melho
ria e de progresso fecun
do do trabalho e da pro
dução dos campos. E es

se é dos mals convenie
res e deselaveís caminho
de rapida remodelação da
economia agricola do pais. ,

ANIQUILANDO OS JAPONESES

Geraldo Ballock
ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

ßCRlta ReoresénlHcoes em �ußlquer Ramo
JIIJl>Á-@;E :R.EFE:R.JitN <le][A@;

Rua Marechal Deodoro da Fonseca; sjnumero

Jeraguá do Sul -:- Santa Catarina

Residencía : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

o Livro
que não deve faltar
em nenhum lar:
«PEQUENO DIOIONARIO
BRASILEIRO
DA LINGUA PORTUGUESA'

Tip. Avenida.

NOTICIARIO ESPORTIVO

FERRARIA\.

J A R A G U,Á

OOOOOO����OOOOOO�OOOOOOOOOO
DE PAPEL
vende-se na

TlP. AVENIDA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SeOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183 SACOS

Grand�
Séde em São' Paulo

Rua Senador Feijó n. 205·
S'. andar

1°. PREMIO: 6067

I 2°. PREMIO: 38�0

5". PREMIO.: 6. 1. 1 8 I

, 4°. PREMIO: ,6528

5°. PREMIO: 7509

O sortéio do mes de maio realizar-se-á no dia 26, 'às 16 horas,
na Séde, conforme decreto n. 2S91 de 20 de Dezembro de i 9�O.

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

Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com

gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal

Affonso de o. Santos - diretor·proprietário
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ATENÇAO!

I A CASA

ERICO BRUHNS, Edital n.1819 de 5 5-45
.

por motivo de uma reforma em sua loja, Arnoldo Drews e LiJia

I
está procedendo uma liquidação, total de

I
S25 de, Abril a 50 de Julho deste ano. a��:: brasileiro, solteiro,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! iavrador, domiciliado e

Verdadeira Queima... residente neste distrito,
Preços verdadeiramente baixos

•..J'
no lugar "Ilha da Fi
gueira", sendo filho le-
gitimo. dos lavradores
Guilherme Drews e de

Secção d�. Anuncios I R [.n I Q Tn 0I \tIl M�:��e b�:s����a, soltei-
classííícades [U ou. � .

V ra, lavradora, domicílía-
, Artur Müller, Oticial do da e residente neste dis-
-

Registro Civil do r
" Distrito tríto, no lugar "Ilha da

da Comarca Jaraguá do Sul. Figueira", sendo filha
Estado de Santa Catarina legitima dos lavradores
Brasil. Arnoldo Sasse e de An
faz saber que compar"ce- na Sasse.

ram 110 cartorio exibindo os

documentos exrgidos pela le i
atim Je se habilitarem para

Luz, sendo filha legiti
ma dos lavradores Ger
mano Hartmann e Doro
'thea Ohf Hartmann.

Vende-se
LJm terreno sito á rua

Marechal Deodoro da
Fonseca,' nesta cidade
com área de 18.000 m2
nas imediações da Igre-
ja Matriâ.. '

O interessado poderá
dirigir-se ao proprietario
snr. Henrique Piazera.

Edital n. �817 de 4-5-45
Gabriel Oeschler e Mo

nica Catharina Hilles
heim.
Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador, domicilia
do e residente neste dis
trito, no lugar "Ilha da
Figueira", sendo filho le
gitimo dos lavradores
Carlos Oeschler e Ana
Oeschler
Ela, brasileira, solteira

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
no lugar "Rio Molha",
sendo filha legitima dos
lavradores Domingos Híl
lesheim e de Augostínha

IJungs Hillesheim.

Edital n, 1818 de 4-5-45

4&. pagina

LAURO LOURENÇO DA
SILVA e MARIA RAMOS.

Ele, solteiro, lavrador,
domiciliado e residente nea
te distrito, com dezenove
anos de idade, nascido em

Iaragué do Sul, nesre Es
tado, em vinte e. oito de
julho de mil novecenros e

25 filho legitimo de
João Lourenço da Silva
e Ema Krüger da Silva,
domicilíados e residentes
neste distrito. Ela, soltei
ra, de profissão domesti
ca, com .vínre e três anos
de idade, nascida em Ser
ra Alta; nesre Estado, em

vinte 'e cinco de junho de
mil novecentos e vinte e

um, filha legitima de Ma

noel Ramos e Rita Ma
ria Ramos, já falecidos,
sendo a contraente, domi
ciliada e residente neste
distrito.

Corupä, 5 de maio de 1945.

casa.>-e:

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório ond: será
atixado dui ante 1 5 dias. Si
alguem souber de algurn im
pedimento acuse o para os

tins legaes ...
ARTUR MUI LER-Oticial

e um anos de idade, nas
cido neste distrito em
dezenove de janeiro de
mil novecentos e vinte
e quatro, filho de Ger
mano Mahnke, domící
liado e residente neste
distrito, e de dona Pau
lina Huhn Mahnke, já fa-
lecida. Ela, solteira, de

e profissão domestica, do-
miciliada e residente

Ele, solteiro, alfaiate, doneste distrito, com de-
miciliado e residente neszoito anos de idade, nas-

em .Jaraguá do Sul, em re distrito, com trinta anos

vinte e quatro de junho de idade, nascido em Ja
de mil novecentos e vin- raguá do �ul,' nest� Esta
te e seis, filha legitima do; em vI�te e OItO de
de Max Laube e, Ana

I
mala de m.1I nove��ntos e

Fischer Laube, domici- quatorze filho legltm_1� �e
liados e residentes em podolfo �ggers, domlcll�a
Jaraguá do Sul. d?s e resldente� rieste dis-

Corupá, 30 de abril de t�ltO_: Ela, sol�elra, de �r<?-
1945 ftssão domestica, domtel-

.

'E .

7 (, liada e residente nesre dis-�Ital �. S4 .�. trita, com vinte e cincoAntOnIO �oao. da SIlva
anos de idade, nascida eme Izabel Ol�.mplO Ros�. Bela Aliança, Rio do doEle, solteiro, ferrovía- Sul neste Estado em vlnrió, domiciliado e resí- te � dois de outubro dedente neste distrito, com mil novecentos e dezenotrinta e �eis anos de ida� ve .fllhe legitima de Enche

de, nascido em Jaragua rio Menestrina já falecido,'do Sul, em sete de ou- e Helena Menestrina dotubro de- mil nove-eu- miciliada e residente' nes
tos e oito, filho legitimo te distrito.
de João Antonio da SiI- , .

va e Belarmina da Silva, Corupa, 9 de maio de 1945.
domiciliados e residen -

tes neste distrito. Ela,
solteira, de profissão do-
mestíca, domiciliada e
residente neste distrito,
com vinte e seis anos de
idade, nascida neste dis
trito em oito de agosto
de mil novecentos e de
zoito, filha ilegitima de
Olimpio José Rosa e
Marta Leandro da Silva,
já falecidos.
Corupá, 5 de maio de

1945.
EDITAL N, 848

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

ciaI do Registo Civil do
Distrito de Corupá .. Muni
cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

EDITAL N. 844

AFONSO LARSEN
ELVIRA HAUFFE.

Ele solteiro, lavrador,
domiciliado e residente
neste distrito, com vinte
e um anos de idade,
naséido neste distrito,
em onze de junho de mil
novecentos e vinte e três,
filho legitimo de Henri
que Larsen e de Jeny
Larsen, domiciliados e
residentes neste distrito.
Ela, solteira, de profis

são domestica, domicilia
da e residente neste dis
trito, com dezoito anos
de idade, nascida neste
distrito, em 18 de feve
reiro de mil novecentos
e vinte e sete, filha le
gitima de Ernesto Hauffe
e de Joana Hauííe. do
miciliados e residentes
neste distrito.

Corupá 28 Abril de 1945

EDITAL N. 845

EDMUNDO POERNER E
BEUNARUINA BIANCHINI

Ele, solteiro, lavrador,
domiciliado e residente
neste distrito, com vinte
anos de idade, nascido
neste distrito, em vinte
e sete de setembro de
mil novecentos e vinte e

quatro, filho legitimo de
Erneso Poerner e de
Hedwig Hunold Poerner,
domiciliados e residentes
neste distrito.
Ela, solteira, de pro

fissão, domestica, domi
ciliada e residente rieste
distrito, com vinte e dois
anos de idade, nascida
neste distrito em três de
setembro de mil nove
centos e vinte e dois, Ií
lha legitima de Luiz
Bianchini, já falecido e
de dona Antonia Dalros
domiciliada e residente
neste distrito ..
Corupá, 28 de abrílde

1945.

Edital N. 846
Affonso Alberto Mahn

ke e Cecilia Laube,
Ele, solteiro, operaria,

domiciliado e residente
neste distrito, com vinte

EDITAL N. 849

RODOLFO C. EGGERS e
ANA MENESTRINA

Vende-se
Uma carroça e

parelha de cavalos
preparos, em boas
dições.
Informações com

Martim Stahl.

DE NOGUf!:lA"

A presentaram os docu
mentos exigidos pela lei

�i alguem souber de al
gum invpedimento oponha-o
na torma da -Ier.
Lavru o presente para ser

afixado no :ogar Jo costume.

IA AtDEMAR LUZ-Escrivão

uma

com

con-

Imposto 1erritoriul
�Edital

De ordem do sr. Cole
tor, torno publico que no

corrente mez de Maio ar

recada-se nesta Coletoria
o imposto acima, reíeren
te ao 1°. semestre do pre
sente exercício.
Os contribuintes que

deixarem de pagar no

prazo referido, poderão
sarlsfazel-o no mez de
Junho proximo com a

multa de 20%, fim o qual
serão extraidas as certi
dões de dividas' para ter

lagar a cobrança execu
tiva.
Coletoria Esradoal de

laragué do Sul, 2 de
Maio de 1945.

Heleodoro Borges
escrivão

COMPRA-SE
U]\1 APARELHO DE

Radio-receptor
Ofértas á Rodolfo Reinert

JARAGuÁ DO SUL

D::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1
ii BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINASjA. ii
:: Fundado em 23 de fevereiro de 1935

!! ������!��I.S EM: t AGENCIA�J:::::g�:;G�:LlZ;: �:� ::���:���:��.;;Blumenau
Brusque Rua CeI. Emilio [ourdan, 115Caçador End. Telegraflee '�INCO"Canoinhas

Caixa Postal, 10 �Telefone, 73Concordia
Cresciuma lVIA\.TRJI:Z:: I TA JA ÍCuritiba

Faz todas as operações bancarias no Paiz. co�o cobr�J;lças. desco�tc?s: HCuritibanos empresümos. financiamentos medianie cauçao de Iltulo� comer�lals. ::Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, medícnte ::taxas modicas. ::�:f:a Abona em C /Correntes os seguintes juros: ��Indaial A Disposição, sem aviso, com retiradas livres HItuporanga
I

.

t' 2°10
..

Jaraguá do Sul pard qua quer Impor ancla ;1
Joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres H
Joiliville de Cr$ 1.000,00 5°jo, !i'-aguna Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,00 II�!t�! dep. inicia'is a partir de Cr$ 20,00,ii
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% HPiratuba Com Aviso de 100 dias 5% liPorto União Prazo Fixo de 6 meses 5%Rio de Janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2%Rio Negrinho
Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

�'a/óaquim A economia é a base da prosperidade
Tijucas, Deposite as suas economias no

:: Tubarão Banco Ii1CJustria e Comercio de Santa Catarina SIA. ::
,

H U!us�anga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas .li:: Videira
Aos sábados das 9 às 11 horas li11u alq u er I .:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

o sr.

Perdeu-se
No trajeto da firma

Max Eggert entre Erico
Bruhns, uma carteira de
dinheiro, com cerca de
quinhentos e poucos cru
zeiros. no dia 19 do cor

rente, pertencente as sr.
José Scheuer - Jaraguá
Alto,
Pede-se a quem achou

entregar mediante gratí
cação na A Comercial
Ltda.

r·--·--·_����-"'�:i[;;��]lú��:i·;:<'E UMA' DOIfNCA ."Avls.'MA
t M�,'lr-o ptEfflGOSA PARA A FA:-
I ��LI;O� ::U�L�:��A. T���A�
j JJIf"-NTO DESSE GRANDE F\..AGELO

u." o

�
Empregada

.

PROCURA-SE UMA
BOM ORDENADO

Ver e tratar na Pensão
Familiar

Leopoldo . Schinke e

Hertha Hartmann.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domlcílíado e
, residente neste distrito,
no lugar' Rio Cêrro, sen-,
do filho legitimo dos l,a.:
vradores Gli i I h e r m e

Schínke e de Bertha Krü
ger Schinke .

Ela, brasileira, solteí-:
ra, lavradora,

.
domicilia

da e residente neste dis
trito, no lugar Rio da

A. SíFILIS SE APRESENTA 60a

I�ÚME"A. P'ORMAS. TAIS COMO:

ftEUMATIS...

ESCRÓFU�
E"?PINHAS

FI8TUL.A.8

úLelE .."

IICZEMAli

P"�"IDA.

DARTftO.

MANCHA.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S',
INFLAMAÇOES.
COCEIRAS,
F R I E. I R AS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Emprêsa Sul Brasileira dé Eletricidade S.A.
Matriz: ..JOINVILLE

(Sob Administracão do Governo Federal)
PAntA a meSSA !iUIWIIlWa IHlIGlIlllA

••IHFE••S IM &;IW.&'I�
Oma linha completa de MOTORES �

nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

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

220 Volts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,
conjugadas com motores monof.asicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de- 1 HP
servindo até 50 metrds de profundidade.

Artngo§ IE�etrlic((])§ ]Dara (Q) �ar
Sortimento completo e variado de LUSTRES,

ARANDELAS.
CASTIÇAIS, G LOBOS e

MATERIAL ELETRICO . em geral pa ra instalações de luz e

força de qualquer capacidad�.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenrlerá com presteza a

pedido de instalação de luz e força.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gaitas Planadas]�m1SW� 1m1��:��
de 8 a 120 baixos Posto RabtDI- FAUSTINO RUBINI

BAN DON E ON S '

- PROPRIETARIO ,

Rua Marechal Deodoro, 158

Oficina Autorizada ccFORD:.:.HARMONIOS. PIANOS

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Combustível e

'

Accessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

Si V. S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
'"

ou automovel. procure esta Oficina bem' aparelhada,

��m�a���l!���U.t�j�! I�iran�a&.::::::i:=::=�
A COID'Brclal Ltda.

IARAQUÁ DO SUL

a que dispõe de ma 1'0" Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

sortimento na praça e ofe: Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos �@!@®!@@!@)@!@)®!@)@!@@!@®r@)®!®@'í'@@)1@@'!'@,�
rece seus artigos á

_ R A I O' S X _

� ,
,

�

@1

Rua =;I��::d:r:,n;:j�s��'AGU4 Diretor Ilédieo do Hospital' "São' José" � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e,
-

�
-�_:_�_:_-�_:_�_:_-�-�-�-;-�-�-�-�-�-;-;-�-�-�-�-;-;-;-�-;-�-�-�;-;-�-�-�_:��=���������

PITRall.Pl ::::::D:::�� i Pl!iI;;;.tdI!mn;gi;oap�I�:l!nll! I·
AFE'CÇOES DO

COURO CABELUDO.

ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS

Depositos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre
•• Á disposição conta especial-(s/Iimíte) Deposito inicial Cr$ 100.000,00

com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%

Dep, inicial Cr$50.000,00 cjretiredas sern. s'/aviso Cr$ 20.000,00 4%

Deposilos -com 8viso-Ret. dlarla até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas ..

:: mjavíso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dies 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/. ..

g . Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meS-2S 6'/.
H Deverá ser dado o avlso prevío de 2 meses para retirada.

•.

g Dep. POPUlareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. Inlcial Cr$ 20,00, com retí- ::

:: radas semanais sern evlso até Cr$ 1.000,00 5,/.
g Dep. limilados-(Limite até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com ::
g retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern �iso .... 51/2'/.
:: Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ::

retiradas sern avíso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. .. Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmo

••
Faz todas as operações tlancarlas, COITIO seJalTl: cobranças;deBcontoB, :: nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de

:: passes, deposltos elTl contas correntes, deposltos de valores, etc. etc. :: jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação

:: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ �: tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.

..

Serviço atencioso e rápido :: ---.--=-
ACEITAMOS E.NC�ME�DAS, PARA o MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

_ _ _ __ _

::� Expcslção, vendas e escrítorío, a R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - Fone 22

���:�:::�::�::��v::_:::_::_�:_::�::-�:-::-::-::-::-::.-.::-::-::-::�::�:::-::-�-::-::-:::-�:-1:-1!-�-:!�:*-*-�-*-*-*:-�:-1!-:!-��:*-*-*-��-*-*·-fu-�-�!-:!�:��:� Oficina ci R. Marechal Deodoro da Fonseca, 13�-J ARAGUÁ no SUL

Chocolate e Pralneés
das melhores fábricas da

país sempre a venda no
procure

HOTEL TROCADERO
• AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÖES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE defronte o Oine Buhr

.......
R_UA_V_IS_C_O_N_DE_D_E_T_A_U_N_AY_N._18_5_1 mmmm!mm!!mmm���mmmmmmmmm

Casa Real

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

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

....................................
-_ � .

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

Dr. Alvaro Batalha - M]ÉDj[�O
@!@ @Y@) @!@ ®Y@)
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.farmacia Nova
_. Eletricidade Médica-

de ROBERTO M. HORST

rONI<:O CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

�::::::r::::::.::::::::::lli::::.:::{:::::::::::�2::::::::::::::::::::; 82

ii Banco Popular e Agrícola m
..

..

g' Do '(ale do Itajaí Matriz: BLUMENAU g
:: AGENCIAS' INSTALADAS EM: Brusque, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

::

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio ::

j'..

..

..

..

..

..

•

BARi� CATARINENSE
Frios, Salsichas, Presuntos, Bonbons finos, Chocolates,

ClCAFJIt A TOlDA JJHJ[OR.A
'

IEII.RE .GVIDABEI

•

-,
� I! nh O r ii! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em I

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

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

I \

Alameda R!o Branco -- Caixa Postal, 47
............� 111 � _

--.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com-ício
da vitória

Aniversarios Nascimento

Píeske e de Maria Lenz
Pieske.
Ela, brasileira víuva,

domestica, domícílada e

residente em Duas Ma
mas.: distrito. de Guara
mirim, munícípío de Joín
ville, sendo. filha legiti
ma de Ricardo Mundt e

de Hulda Schultz Mundt.

EDITAL N. 1.824 de
11/5/45.

NOTICIAS "LOCAIS

FRACOS E AN�MIC081

Organizado. pela Liga Carvalho. numa saudação.de Defeza Nacional teve à FEB e o. nosso diretor
I�gar no die 7 'o. grende por esta 'folha.
comício cornemorenvo da O hino. nacional, seguivitoria aliada centra a do. do. desfile dos alunes
J\lem�nha nazista, ·e povo conduzindo ban-
MaIS de um milhar de dei ras e o. retrato. de Ge

pessoas aglômeravam -ee tulío Vargas, encerrou es
em gran?es manifestações se enpolganre demonstre
de alegrla na praça Ten, ção de civismo. e regosíloLeonídas <;. Herbster, en- pelo. termino. da guerra
quanto. reprcevern , os sl- que por mals de 5 anos
nos e .eepoucevam os fo- flagelou o. mundo,
�e��
'.

Os alunos dos esrabe-
lecímenros de ensino. e
oe populares cantavam
hinos e marchas perríon
cas, vívando sempre o.
Presidente Vargas, a FEB
e -os aliados.
Empo.lgantes orações,

, entreco.rtadas de aplausos
foram' profertdas pelos
snrs. Mario.

.

Tavares da
Cunha Mello. e Dr. Arqui-"
medes Dantas em norne l' Conv.l..c...
da Liga de Defeza Nacio.,

'

VINHO. CREOSOTADO
nal, o. Dr. Artur Urano. de

'É UM GlERADOR D. SA6-.

. Acha-se' em festa o. lar
No dia 2 transcorreu do. casal Geraldo. Bellock

a. data. ��talicia da, senho-. comercíarlo nesta praç�
r!ta Lucilíe Em�endo.erfer, e de sua exma. ésposa D.
fllha do. sr. Jose Ernmen- Eliza B. Ballock, com o.
doerfer. f nascimento. de sua primo-

- No dia 5' completou geníta que na pia batls
seu natalício o. sr, Iosé mal receberá' o. nome de

Menegorto. Marcia Marli.

I Artur Müller, Oficial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Taraguá do Sul.
Estado ,de Santa Catarina
Brasil.

Fáz saber que comparece'
ram no cartorio exibindo 0S

documentos exigidos pela lei
afim Je se habilitarem para
casal-Se:

Bronq,litn
E.croFuIOl.

Hontern teve lugar o. en

lace marrímonlal da senho
rlra Helena Leutprecht fi
lha do. casal Inácio. Leur
prechr-Ellsa Gielow Leur
precht, com o. sr, Vlrgilio
Picoli, comerciante em Rio.
Negro. e filho. do. sr. Ioão
Pieoll e dona ôantinaDe
merch i.
Hole terão. lugar os ca

samento.s düs, snrs. Jo.ão.
Co.rrea Filho. co.m do.na
Maria Ro.drigues; Vito.ldü
Glo.watzki co.m a senho.ri
ta' Teresa Martim e do. sr.
Bruno. Doege cüm a se- Elisiário. Silveira e Oni-
nhürita Erna Eggert. zia Müller

José Maíassollí Junior
NOIVADO

EDITAL N. 1820 e -Lucía Prestini '

. Com a senhoríta Edite
' de 7/5/45 Ele, brasíleíro, solteiro,

Ia+rador, domiciliado eStresse, contratou casa- Roberto Tavares e Ger- residente neste distrito,mente o. snr; Hugo. Bens,
.

trudes Ema, Lidia Dopke no lugar .Itapocusinho,indusrrial nesta cidade. Ele, �rasileirü.' ��ltdeirü, sendo. filho. legitimo. de

Casamentos m�?aDlCü, dümI�Illa o. e
José Maíassollí e de Ca,

r�s1[dente J?-a CIdade de
tharina Màfassülli.São Fr�ncIscü . �ü Sul, Ela, brasileíra, solteíra.:s�ndü Iílho �egitImü de
lavradora, domieíliada e

RICardü.Rüdrigues 'I'ava- residente neste dístríto.:res �uDlür e de Tereza
no lugar Itapocusínho,Barbí Tava�es: . sendo. filha legítíma deEla, bra�Ilelra, �o�t�I- Bortolo Prestini e de

ra, düm�stIca, dümlcII�a- Domínga Bucci Prestini.da e residente neste dIS-
tríto, no, lugar Francisco. EDITAL N. 1.825 'de

'

de Paula, sendo. filha le-
11/5/45.gitima de Paulo. Dopke

e de Helena Lipinski
Düpke.

EDITAL N, 1821
de 9/5/45

Francisco Lux e Adele
Müller.

Ele, brasileiro., sülteirü,
lavradür, dümiciliadü e

residente neste distrito.,
no. lugar Tres Riüs do.

Nürte, sendo. filhô �egiti
mo. de Alberto. Lux e' de
Maria Bertha Lux,
Ela, brasileira, sülteira,
lavradüra, dümiciliada e

residente neste distrito..
no. lugar Tres do. Nürte,
sendo. fHha legitima de
Carlüs Müller e de Hele
na Burchardt Müller.

De co.nfo.rmidade cüm o. art. 25 d'os Estatuto.s,
cÜnvo.co. o.s snrs. so.cio.s quites, 'para uma Assem-
,bléa Geral Ordinaria, no. dia 23 do. co.rrente mês, as

2�,30 horas na séde do. Clnb, a-fi:r. de p-ro.ceder a
leItura do. relatório., e a realisaçãü da eleição. da
no.va diretoria.

_

- No dia 6 do. corren
te passou a da\a natalicla
do. nosso diretor sr. Ar
tur Müller e do. menino
Egon Ehmke, filho do. sr.
Germano. Ehmke

- Ainda no dia 6 pas
SüU a data natallcia da
sra. Hulde Maier eeposa
do. sr. Alfredo. Maler.
- No dia 8 registou a

data aniversaria do. snr.

R6do.lfo Maier.
- Hole transcorre a

data natalícia do. sr. José
Peters, comercienre, e de
dona Maria Mayer, espo
sa do. sr. Carlos Mayer.
- Amanhã fazem ii!no.s

o. industrial sr. Afo.nsü
Buhr,' o. cümerciario. sr.

Leo.po.ldo. St-ahl, e ftlo.na
Ana Bartniko.wski, espo.sa
do. sr. Silvestre Bartni
ko.wski, residente em Co.-
rupá. ,

,-

Prisão de um gatuno Ele, brasileiro.. sültei-
'- No. dia 14 passa a y O sr. dr. delegado. atixi- rü, Serventuariü da, Jus

data natalícia do. sr. AI- Iiar de po.li�ia prQcedeu atiça, dümiciliadü e resi
bano. Kanzler, �ünstruto.r

prisão. aqui do. individuo. dente no. municipiü de
nesta praça. k Jüinville, no. lugar de

....õ. Dia 16 faz anüs o.
Tadeu Kuklins i, que em

Guaramirim, sendo. filho.
OSCAR ARTUR MEISTER Onelia de Oliveirá. Luiz Alves, praticara um

legitimo. de Jüsé Silvei-• ro.ubo. na casa co.mercial2x1 . Secretário.·" ra e de Maria Silveira,DI'a 17 0.'" srs Os da firma Francisco. ViQ'i-- ,'.j, -

� Ela, brasileira, sültei-

I
.�

'I
car Schneider e Aleixo. ni & Cia .. Em po.der do.

ra, dümestica, demicilia-Clinico de Olhos OUUI'dos n�r'll fi�rD�nt� To.melin e no. dia 18 a se- ladrão. fo.i apreendida .a da e residente nesta ci-
,

' II, , u , u U U nhüra Edwiges Vo..igt, es- impo.rtancia de Cr$1.506.70 dade de Jaraguá do. Sul,

I
Dr A ,- -

T
.

I
po.sa do. sr. FranCISCo. A. sendo. filha legitima de- r....n.o avares Vüigt. 'I Alf 'd B d' MooI_P f C t d t' d !l' I

'

di' di'
, re o. ernar IDO. U

r����O�efea�eo�a��orVi:OS 1�1��il�osoe ��;I����co: !�U����C��Ii����nó��II§
8r fi Ro�olfo f'lscher SERVIÇO

MILITAR lIter e det MB�.rlnlardina Bit-
Hospital de Caridade de Florianópolis. enCÜur 'li er.

Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro. •• '

O M'
.

t d

I
Ex-Interno, por

.concurso,
d<;l Assistencia Pública do Rio de Janeiro. A ,data de 16 do. cür- snr.. IDIS r? a

EDITAL N. 1822

'1
.

I
Guerra balxüu mstru-

d 11/5/45Formado pela Faculdade de' Medicina da
rente a�sma a.a passa�e!ß ções para execução. do. e

Universidade do Rio de Janeiro, do. amversan� na.tahcIO Decretü-Iei n. 7.343, de Jüão Jesé Bertüli e
------------

BL U ME NAU STA CATARINA d? sr. G.13üdo.lfo. FIsch�r':!6 de fevereiro. deste Almida Dalcanale As Noivas e jo-.

um do.s dIretüres da flr-
o. vens esposas--------------------- ma Janssen S.A., e que

an

P�r 'essas instruções a Ele, brasileiro., sültei:
t b

'

f' ra de realce f bl' todas devem possuir o utilissimoam em e IgU cündI'ca-ü de estar em rü, pro. essür pu ICü, B. '

e pratico livro de "Dôna enta"em nüsso.s meiüs so.cIais. dI'a co.'m a's übrI'gaCü-es dümiciliadü e residente
P _ Vende-se na Tip. Avenidao.r esse mo.tivo. cum- do. Serviço. Militar, prü- neste distrito., no. lugar

primentamo.s o. distinto.
varo-se entre üutrüs cüm Rio. Cêrrü, sendo. filho.

aniversariante e apresenta- üs seguintes dücumen-, l�gitimü d� Jüãü Bertü
müs o.s no.sso.s vo.tos de tüe' Düs 18 anüs de ida- II e de Ellsabetha Ber-
venturas. de 'até a data da cünvü- tüli.

..
J

•

De o.rdem do. sr. Pre-

cação. de sua classe, cüm Ela, brasIleIra, sül�eI- feito. Municipal to.rno. pu-

li!I';=;;=;;=;;=;;=;;=;I!;I:IE �eC��tif�n��r, d�üal��:i ��mi�rl�.��s�ü�a rts����:� ���� ql��S��I�an�a�, c��=,
U
ARROZ t d t Itü no. lugar recada-�e na Tesouraria

1:1'1: Ir,· conste o. registo. de sua nes e IS r ,
.

II atual residencia. Da data Nereu Ramüs, sendo. fl- da Prefeitura Municipal
. ... :1'1:1 EM '1"'1: da cünvücaçãü da clas- lha legitima de �üsé Dal- df' Jaraguá do. Sul e na

,

se em diante com o. cer- canale e de AlIce Dal- lntendencia de Corupá, a

Dr. Waldemiro Mazurec�en
I

ii CASCA III �!�C��f�g��ia,láp"el�a'��r� canale. ;ear�fço.;e di��sr���sa(11�mi�
UI III EDITAL N. Hl25 nação Publica)

e.e. 81 fiUJl.UIIIilI\E' II co.mpramo.s qualquer tificadü de isenção. tem- ae 11/5/45 Não satisfazendo (')' pa-;a ;a��J:!fIiIJ!!!l't o,: ::: pürarfa e o. da difinitiva.,
Rua'Mal. Flürianü h. 152 - JARAGUÁ m quantidade �I Tüdü cidadão. que niiü Cópia recedida do. 0- �am�nto no r�fer.ido mês,

_.- .. ,

r t tà ficial do. Registo. Civil de !I�ara, o contflbull1t� su-
Clinica geral .medico. - cirurgia de adultos e creanças 'III fnuenho RHU ltd!l III :enfeiS ��s etiü�üsnef9 Guaramirim, municipiü' JeIto. a multa de 20% so-
,- Partos Dlathermla, Ondas curtas e Ultra-surtas :,: UU. o::

8 f' de JüI'nvI'lle
'

brfl a referida taxa no
I d

.

B'
.

1 III lU anüs e mezes Ica su- -- n utoterrpla � lstun-e etrico - Electr?,cauterização .

• UI primeiro. mês, sendo elltão.
, RaIOS Intra-vermelhos e azuIs. II i!i!-'!�!!=!!!!!!!m-'!�!!�!i!i jeito. a multa, e será

Henrique 'Pieske e feita a cobrança judicial-
-=������������.��'������� "_"-__"_-_"_-_'_'_'_"-__"_._··_"__al_i_st_a_d_ü_a._r_ev_e_li_a_.__• Tec}a Mundt Rubin mente.

Esportes NOTICIASdoINTERIORtraçãü, que tem cürres- ßnUDCiem nest� folh� Ele, brasileiro., sültei-
Tesouraria da Prefei-

(cünt dß. 3a.. pag.) de a�uc;�� d�1�:��bimen_ pündidü à cünfiança do. I' U lIu
rü, dümiciliadü e resi-

tura l\iunicipal de Jara-

Mariü,' Nürbertü, Reiser,. tö do. seu telegrama, en- Güvêrn� da Republica e
dente neste distrito. no. dgeUá19d40.5.SuI, 2 de Maio

prüpürcIOnadü ao. Esta- ., "

D'Manüel, Batista e Jüsé> viandü-Ihe minhas felici- do. de Santa. Catarina lh� prüdutIvü e de nüt:;- lu�a Estra(la �araga .�-Atuüu a partida o. sr. tações pelo. décima ani- lüngü periüdü de traba-I ve.ls melhüraJ?entüs pu-' reItü, sendo. fIlho. I�ItI-
Artur O. :Müller. versáriü da sua adminis- '

.

blIcüs. GetulIo. Vargas. mo. de Germano. Lenz

TOtneIIII
VINHO. CREOsorADO
"S'LVEIRA"
..,..- ...._
TOHn

,
,

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei
passar o presentt.: f'dital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde s��á
atixado dU! ante 15 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse o para os

tins legaes ...
ARTUR MULLER�Oticial

�� CLINICA DE o.LHo.S - o.UVIDo.S - NARIZ E GARGANTA DO.

'1::.1::.·H DR. SADALLA' AMIN
H Co.NJUNTo. DE APARELHo.S Mo.DERNÜS: UNICo. No.S ii
ii (ESTADo.S DE SANTA CATARINA E PARANÁ. g
H «RUA GERo.NYMo. Co.ELHo., 42» (ANTIGO. HüTEL WEIS H
H HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 H
H _ .Joinville - H
:: '

::

Edital

FRANÇA ·VOSGERAU
Teso.ureirü

............................._ � i ..

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)
s�ßÃ� 'f'RG(A,

.. '"

ESPECIALIDADE

,o. SABÃO.

"\7irgérn fi 5P e-a i a Ii cl a cl e "

torna a roupa branquissima!
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