
Ha semanas noticiamos

a exoneração do snr. Al
fredo Moser do cargo de

TELEfONE N0. 39 contador da Prefeitura,

--����������������������������������'���������������������
cuja vaga aindaestaaber-
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Á
__D_O__t)_'U_L "iií__8_'a_b_a_d_o_,_9__diiiiie_iiiJ_u_n_hiiioiiiid_e__1_9_4_5__iiiiiiiii S_ta_.�O_a_t3_.r_iinii�a �N�.�1�,2�7�8 ta. Agora consta que tarn

bem o snr. Luiz Gomes,

que vinha exercendo com

competencia o cargo de

Secretario, pediu exonera

ção. Diz-se que também

o snr. João Neves, fiscal,
está com o pé no estribo

s;g:u�d.o tudo faz crer, re-. para deixar o cargo.
ra .lm��o em 1. de Julho, Nesse andar, não derno-

pois Ja !oram. entregue.s ra a casa estará vasta.

ao Superior Tribunal Elei-
'

torai cerca de um milhão
--------

de titulos
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Revista Semanal
o Brasil declarou guerra ao Japão - Deter

minadas as zonas de acupação da Alema

nha - Atacando os Estados Unidos .

com balões

Nora-se que a impren
sa sinceramente democra

tica está reagindo ener

gicamente contra os ide

ais comunistas que se

avivam no paíz com a

anistia dos criminosos po-
liticos.

FAXINA SALUTAR

Ainda bem que tenha- Morreu na Italía o suor sai do corpo a-

mos jornais que comba- um Joinvillense través de canais muito

tem o totelitarisrno venha pequenos, cujas abertu-

de onde vier. Em operações de guer- ras, - chamadas poros, Ií-

As ideologias de terras ra, perdeu a vida no dia cam á Ilôr da pele. Os

exrranhas, contra as quaís 12 de abril deste ano, o residuos que êle traz, se

lutamos na guerra, são jovem Alfredo Estevo da não forem retirados, po

avessas ao nosso povo Silva, filho do sr. Ma- derão obstruir os poros

e ao nosso tradicional noel Estevo e Maria Cor- e prejudicar a eliminação

temperamento humano e rea Estevo. das impurezas formadas

cristão. O bravo evpediciona- no organismo. Poderão

Pode ser muito bom o rio residia em Joinville, I tambem entrar em Ier

comunismo na Russia, on- contava 21 anos de ida- mentação, da qual resul

de o povo está acostu- de e éra irmão do sr. ta o cheiro desagradável,
medo a uma ditadura des- Sozino Estevo, socio da tão caracteristico.

de o tempo do Czar, cur- Empresa de Transportes Livre sua pele dos re-

tindo miserias e perse- Andorinha Ltda. síduos eliminados com

guições e mesmo impedi- á família apresenta- o suor, tomando banho

dos de siquer entrar nu- mos nossos pesames.
diáriamente.-SNES.

ma igreja ou dirigir uma

oração ao Creador.

Banco Inco
Aqui pera nós não ser

ve. Dai nossos parabens
aos jornais que estão rea

Seguio hoje para In- gindo, entre os quais "O

daial, onde vai ocupar Jornal", do Rio, os nos

identico cargo, o sr. Ví- sos colegas "A Cidade de

tor von Gilsa, gerente Blumenau", "A Nação" e

-,.x-
do Ba�co Industria e e ultimamente "A Gazeta"

Quasi todos chefes nazis- Co�erclO de �anta Ca- de Florianopolis.

tas e os dos paizes ocupa-
tarína nest� CIdade.

.

-x-

I
dosque com eles comunga- .

Ao sr. GI!��, que pelo I·. Ja -íoram organisados •
__

vem nas ídéas, estão mor-
seu c�valhéIrISm(} soube os Tribunais eleitorais lern

tos ou foram detidos, com angariar em Jaraguá todo o patz. O de Santa I
exepção de von Ribentrop, um� grande ?orrente de Catarina ficou constituido ORQUIDEARIO CATARINENSE

o ministro do Exterior de amlgo�, _desaJamos todas dos Desembargodores Dr.

de Hitler.
as Ielícídadea em seu Medeiros Filho, presiden-

As policias dos aliados novo posto.
. .

te; Dr. Guilherme Abry,

continuam a procurar o
Para sUbSt�tUl-Io ch�- vice-presidente; Juizes de

esperto diplomata. gou a.esta cIda�e e Ja direito Drs. Osmundo

-x-
assumiu o resp�tIvo car- Wanderley da Nobrega e

Duranie a guerra, os go o sr. Francisco Cor- Mario Roch�, e ju�ist� Dr.

Estados Unidos ernpres-
beta, a quem apre�enta- Vasco Henrique d Avíl.

tarà1n CI Russia 14 navios
mos nossos cumpnmen- -x-

tos. O I'ti' Ia IS emento e etroraí, __... __

-x-

Correm rumores de que
-----------

o Japão, por intermedio

da Russia, propoz a paz
aos Americanos e Ingle
zes, pois não suporta mais

os ataques aeros e está

perdendo todas as suas

ilhas.

O snr. Presidente da

Republica, depois de reu

nir o Ministerio, assinou

decreto declarando o es

tado de guerra entre o

Brasil e o Japão, solida

rlsando-se assim com o

seu aliado, os Estados
Unidos da America do

Norte, no combate ao

agressor amarelo.
Em declarações a im

Prensa, o sr. Ministro do

Exterior, declarou que na

da estava assentado so

bre o envio de tropas,
pois isso dependia do
acordo entre os Estados

Maiores do Exercito dós

dois paízes, mas que acre

ditava que, ao menos no

momento, não era preci
so o envio de quaisquer
forças para o teatro da

'guerra.

o Japão, esgotado, ar

rcnlou tambem uma bom
ba pera assustar os Es
tados Unidos, como a

Alemanha o fizera com a

Inglaterra, usando as bom

bas-foguete.
Desde mezes que no

oeste dos Estados Uni

dos vem caindo balões

com bombas, provindos
da rerra de Hiroito.
Ainda não está bem

esclarecido se os balões

vem diretamente do Ja
pão ou são expedidos de

algum submarino.

Até agora apenas 5

pessoas numa fazenda,
perderam â vida com a

nova arma.

t
-x-

Os representantes das

quatro grandes nações
chegaram a um acordo

sobre as zonas de ocu

pação de suas forças na

Allernanha, dividida em

quatro sectores: e entre

gues respetivamente a In

glaterra, Estados Llnldos,
Russia e França.
Berlim será ocupada

por forças dos quatro
paízes.
O Brasil, segundo de

clarações de fonte brasi

leira, não tomará parte na

ocupação da Allemanha,
estando seus expedicio
narios se aprestando pa
ra o regresso.

o
•

ccmumsmc
O snr. Manoel Ribas,

lnrervenror no Paraná, co
mentou com sinceridade

e muito acerto o discur

so que Luiz Carlos Pres

tes, chefe comunista pro
nunciou ha poucas sema

nas no Rio.
Depois de declarar que

o socialismo no Brasil,
em vez de. ser um pro

grama, é um homem e

que, o movimento que se

esboça não é de comu

nistas, mas sim de «pres

tistas», 12.0is é movido

pela facinação pessoal
que resulta do seu feito
revolucionario e do so

frimento do 'condenado

que a anistia libertou, diz
aquele chefe de Estado :

« - Encontro no dis-

curso do sr. Luiz Carlos

Prestes, ao lado de cer

tas verdades e algumas
observações, não menos

certas, erros de aprecia
ção que dificilmente se ção br�sileira vive da

poderão explicar. Fre- agricultura e se é bai

quentemente o lider das xo o seu nivel de vida,

esquerdas olha para o quasi miseravel a sua

knomeno brasileiro, mas existencia, não é por
fecha os olhos, a

segUi.r�que
lhe falta terra, mas

e a memoria ilude-o, mos- porque ignora os meios

t"ando-lhe o fenomeno' desconhece os pro·
f 1SS0. Estas miragens r.e-�-de lhe \ explorar
pztem-se e dificultam-ná.s a�a».

a compreensão das suas

criticas e analises. O pro

blema agrário, por exem

plo, aparece, nos comen

rartos do chefe comunis

ta, com soluções que se

rão perfeitas nos campos

da Ucrania, mas são de

todo inadaptaveis ás gle
bas do Paraná. «Terra

aos cornponezes» é uma

divisa sem sentido. O

que nós,precisamos, aqui
é <}e camponeses para
a terra. E o que adia�
taria ao desenvolvimen"::

to economico do Brasil

a entrega da terra ao

camponez sem propor
cionar-lhe assistencia

tecnica, maquinas, li

ções de aproveitamento
dos campos, defesa sa

nitaria e cooperativas
que, pela dispensa do

intermediario, promovem
a elevação dos lucros ?
Dois terços da popula-

de guerra e 40.000 tone

ladas de navios mercan

tes, em substituição a par
te da esquadra italiana

que elles pleiteavam. O
destino da esquadra italia

na será resolvido na con

ferencia da paz.

Declaracões �e
tro�HI�ß�ores

Termina no fim deste
mes o prazo pera entrega
ao Ministerio do Trabalho

das declarações referente

aos trabalhadores, geral
mente conhecida como a

lei dos dois terços.

Fundado em 1919

\
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Mais Im que �eixß a

,Prefeitura

o Preceito do Dia

�udas Frutíferas e
Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras,

Iaboricébetras, etc-Roselras, Dahlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

Peçam catálogo ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

CORUPÁ Santa Catarina

Sucessores de L. Seidel, das Secções de:

Orr;lüdeas e (]aeféas - ._.

PEÇAM CA 1ALOGO ILUSTRADO

fessores, como valores

primaciais no desenvolvi

mento 'de' nossa civiliza

ção, ampliando-se-lhes a

capacidade cultural e pro
porcionando-se-lhes exis

tência condigna.
7 - Uniformização da

organização do ensino

normal em todo o
'

País,
de maneira a facilitar aos

professores o exercício de
sua profissão nos diver

sos Estados.
8 - Melhoria do ensi

no técnico-profissional, de
acôrdo com as necessi

dades das diversas re

giões do País.
9 - Dever das indús

trias e dos sindicatos eco

nômicos de criarem, na

esfera de suas
. especiali

dades, escolas de apren
dizes destinadas ,aos fi

lhos de seus operários ou
associados.

10 - Faculdade de ser

o ensino religioso con

templado como matéria do
curso ordinário das esco

las primárias, normais e

5ecundárias, não devendo,
porém, � constituir objeto
de obrigação dos profes
sores, nem de frequência
compulsória 4tP o r"lparte
dos alunos.

11 - Proteção e me-

,lidas especiais dos po
deres públicos da União,

pro- dos Estados e dos Muni-

05 ecmpcnczes

1 A educação é com-

preendida como obra de

integração social e libe

ração humana, preparan

do os indivíduos para a

função que lhes cumpre
exercer na democracia, a

serviço da unidade mo

ral e política da Nação.
2 - Fixação das ba

ses da educação nacio

nal, traçando-se diretri

zes gerais a que deve
obedecer o formação fí

sica, inielectual, moral e

social da infâancia e da

juventude.
3 - Acessibilidade do

ensino primário obrigató
rio e gratuito, d tôda po

pulação urbana e rural

do País.

Tem razão o sr. Ma
noel Ribas. Aliás o pro

grama que o sr. Luiz

Carlos Prestes apresen
ta como iniciativa sua,

já está sendo posto em

pratica em diversos Es

tados, entre os quais,
por conhecimento pro
prio, podemos c i t a r,

alem do Paraná. o de

Santa Catarina.

O sr. Interventor Ne

reu Ramos, tem dispen
sado ao problema agrí
cola uma grande aten

ção.
E uma pena que não

(conclue ne 3a• pag.)

rrn�rama nO rartino �o�ial O�mo�ratiw
Da educação

4 - Formação, através

da escola primário, como

primeira e muitas vêzes

única oportunidade de e

ducação, d e cidadãos,
concientes e fortes, capa
zes de praticar as insti

tuições democráticas e de
servir a Pátria no apro
veitamento de suas pos
sibilidades econômicas e

na defesa de sua sobera-

nia.
5 - Atribuição aos Es

tados da especificação e

execução do plano de en

sino elementar, normal e

secundário. com· o ne

cessário auxilio financei

ro por parte da União e

dos Municípios.

6 - Formação de

crpros em relação aos

monumentos históricos.
artísticos e naturais, assim
como ás paisagens ou aos

locais particularmente do

tados pela natureza.

12 - Autonomia das
Universidades através de
cartas de direitos e de

deveres, em que se defi
nam a responsabilidade e

as prerrogativas dessas

entidades, destinadas a

(cont. na 6a. pag.)

CorreSDOn�HnGiß DOrU H
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O sr. Agente Postal-Te

legrafico desta cidade co

munica que, por determi

nação superior, fica sus

pensa a remessa de im

pressos, encomendas e

jornais para a f. E. B.,
sendo aceitas somente

cartas.

Dr. ß�er�al R. �u 8i1uD

\

De passagem esteve

em Jaraguá, almoçando
na residencia do sr. Ma
rio Tavares, o sr. Dr.

Aderbai Ramos da Silva.
O ilustre visitante, di

retor-presidente da ca

sa Hoepke S. A., é tam

bem destacado politico
e membro do Diretorio

Central do P. S Demo

cratico deste Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO uo POVO Jaraguá do'Sul, 9 de Junno de 1945 2a_·._p�
, .

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
Requerimentos despachados

Em 23-4-45
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

462-tS:arlos Marquardt brasileiro, requer transferencia da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa
imposto de terreno comprado de RicarJo Maas [r, Catarina, Brasil, na forma da lei.-
com area de 74.8g3 mtâ, sito a estrada Faxínal. f a z s a b e r aos que o presente edital de ci-
Como requer.- ração, com o prazo de vinte (20) dias virem, ou de-
465 +Oscer ôcheíbel, brasileiro requer transferencia Ie cor:hecimento rívsrem ou interessar possa, que, es
imposto de terreno comprado de Adolfo Kuntze, com tando se procedendo e uma execução por parte de
135.750 mt2. sito a estrada Rio Paulo. Como requer. Leopoldo Aegusto Gerente e Ricardo Buerger, con-
461...,-José Link, brasileiro, requer transferencia im -

rre a firma Calopreso & Cia., e tendo o Oficial de
posto de 'terreno comprado de Gustavo Schul, com' Justiça certificado não haver encontrado o snr Dori- 111 ••
area de 25.000 mt2. sito a est. Caminho do Morro. val Calopreso, responsavel pela mesma firma, cita e
Idem. chama-o a comparecer ou fazer-se representar, den-
459 Guilherme Konell, brasileiro requer transferen- tro de vinte dias, a contar da data da primeira .pu
ela imposto de terreno vendido á O. Ehlert, com blicação deste edital, afim de conrestar a ação, apre.
25.000 mt2. sito a estrada Rio da Luz. Idem. sentando a defeza que tiver, na execução que con-
458-Edmundo Ponarh, brasileiro, requer rransferen- rra a mesma Firma, movem Leopoldo Augusto Ge
cia imposto de terreno vendido a Alfredo Ponath, rent e Ricardo Buerger, sob as penas da lei, e nos
com aree d€ 100.000 mt2 sito a estrada Rib. Alma. termos da petição do teor abaixo: Petição inicial :
Idem. Exmo. ônr. Dr. Juiz de Direito: LEOPOLDO AU-
4nO-Guilherme Konell, bras. requer rransferencia GUSTO GERENT E RICARDO BUERGER, pro-
imposto de terreno vendido a Ric. Lemke, com area prietários e comerciantes, casados, brasileiros, resi
de 106(>00 mt2. sito a estrada Rio da Luz. Idem. dentes nesta Comarca, por seu procurador bastante,
451-Euclides Garcia, bras. requer transferencia im-

o advogado que a presente subscreve, dizem que são
posto de terreno vendido a Jacob Becker, com area credores de Calopreso & Cie., comerciantes, estabe-
de 2,500 mt2. sito a estrada Retorcida. Idem. leerdes nesta cidade, pelas importancias de Cr$ . .

452-Silvio Piazera, brasileiro, requer transferencla 8.'000,00 (oiro mil cruzeiros) e de Cr$ 5.000,00 (ein- OOOOOO�OOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
imposto de terreno vendido a' Ana Bartel com 2387

co mil cruzeiros), respetivamente, conforme consta
mt2. sito a estrada Gumercindo da Silva. Idem. das noras promissórias anexas. E como não tenham O452 Elizabeth Papp, bras, requer transferencle im- podido cobrar pelos meios emigevels, a mencionada P.
posto de uma bicicleta vendida a Leonor Klitzke. quantia, requerem a V, Excíe. que se digne de man-
454-Paulo ôchuchart, brasileiro, requer transferencia dar ctr ferid d d s pera que dentro das 'ar CI er os re er! os eve ore , Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34impOSTO de terreno vendido a Alfredo Meldola com vinte e quatro horas seguintes á citação, paguem a

.. ..130.000 sito a estrada Schubert Idem. imporlancia acima aludida ou nomeiem bens á pe- Residencia : Benjamim Consjant, 136 - Tel. 12
457 -Alfredo Bontsch, í» asílelro requer transferencle nhora sob pena de se proceder a esta ultime em
imposto de terreno vendido aAlbrecht Percht, çorn tanto; bens quantos provavelmente bastem para o, OOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OO�OOOO47.107 m2. sito a estrada Rib. Aurora. integral pagamento do principal, juros de mora e I

'

•456-Bertoldo Hort, brasileiro, requer transferencia
custas, intimando-se da penhora feita os mesmos de- .". IIIIIIII!Iimposto de terreno adquirido de Ernesto Lessmenn, vedores pare que, dentro do prazo do artigo 391 do

A 1com 814 mt2. SI'tO a estrada Nova Retorcida. Idem. dí d " '1 t I
-

valen ATENC O!CO igo o processo l�IVI, con.es em ,ß açao,

-I
.

455-0taviano Ttssi, brasileiro requer transferencia do a intimação pare todos os demals termos e atos A CASA
imposto de terreno adquírído de Arduino e Martha da cause, até final, tudo na forma e sob as penas ER ICO 8RUHNS,Demathé com 82.888 mt2. sito a estrada Terezinha. da lei. Tem a presente o velor de Cr$ 13.000,00.
Idem, idem. Protesta se por todo o genero de provas em dil'ei�o por motivo de uma reforma em sua loja,

Em 4-5-45 permitidas, inclusive depoimento pessoal dos

SUPIJ-I
está procedendo uma liquidação total de

cedes, sob pena de confessos,. inquirição de res- 25 de Abril a 30 de Julho deste ano.48B-Ricardo Strelow, brasileiro, requer transferen-
""""1"1'"temunhas Iunrada de documentos, exames periciais, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ..cia imposto de terreno vendido a Arredo Strelow, '

com 75.000 mt2. sito a estrada Rio Cerro. Idem. erc., etc .. N. T. P. D. Iaraguä do Sul, 19 de abril de, Verdadeira Queima ...

487-Hilda Strelow, brasileira requer transferencia 1945. (assinado) Paulo Med�iros. 19-4-4�. 19-4-45
Preços verdadeiramente baixos

..Jimposto de terreno vendido á Guilherme Knoll, 19-4-45. Coladas tres estampilhas esradoals de um l. .

com area de 15.000 mt2 sito a estrada· Jaraguá cruzeiro cada u�a, sendo uma da raxa de saúde, de- fo... _
vidamente inutilisadas. A petição acima descrita, le-

I:IB _Alto. Como requer. O R H' !!!'486-0eslau Winieski, brasileiro requer transferen- vou do dr Juiz o seguinte DESPACH : -

. ore.

Icia imposto de terreno vendido a Antonio Wintrich, A; Como requer. Em 9-5-45. (ass.) A. Oliveira. E pa-

CII·n�·C!lr_deAO!h�S'i!UiU�·dOS�!�vril�. refiHarlH.DIH,com area de 105.000 mt2. situ a estrada Poço d' ra que chegu� a noticia ao conhecimento de lodos, U U II U u
se passou o presente edital que' será afixado ás por-Antas Como f1'lquer. bl' d485-0onrado Wolf, requer transferencia imposto tas do forum no lugar do costume, e pu Ica os

de terreno vendido a Oswaldo Wolf, com aréa de pelos jornais :'Diário Oficial do Estado", da Capi- Professor Catedralico de Biologia do lostittulo de Educação de florlanopolls
• I d E t d e "Correl'o do Povo" que se edita Ex·Chefe dos serviços cllnlcos' e cirurgicos da especialidade no '

19.106 mt2. sito a estr. Jaraguá Alto. Idem. Ia o 15 a o, '

Hospital de Caridade de Florianópolis,
484- Conrado Wolf, brasileiro, requer transferencia nesta cidade. Dado e passado nesta cidade de Jara-

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.
,

d'd O ld W lf auá do Sul, aos vinte Ie seis dias do mês de Mtlio Ex-lriterno. por cancurso, .da Asslstencla Pública do Rio de Janelr<:>imposto de terrAno ven 1 o a swa o o, com Õ

F187.231 mt2 sito a estr. Jaraguá Alto. Idem. de mil novecentos e quarenta e cinco. Eu, Ney ran-

483-W. Weege & Oia Ltda. requer transferencia co, Escrivão o· subscrevi. (assinado) Ary Pereira

hnposto de um troile vendido a André Pavanello' Oliveira - Juiz de Direito da comarca. Está confor-

Como requer." me o original, do que dou fé.
448-Paulo Papp, brasileiro. requer alvará de HA- Jaraguá do Sul, 26 de Maio de 1945
BTTE-SE, para sua C;lsa sita a rua Barão do

3x2 O escrivão _ NEY FRANCO
Rio BralJco, 676. Oomo requer.

,

476-Norberto Rauch. brasileiro requer expedição ::

do um ce.r.tificado, de que na praça de Nereu Ra- 11 CL���C�DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO n
DlOS, neste municipio, l1uma area de 6 kilometros ii DR SADALLA AMIN !!não há outra farmacia sinão a requerida pelo re- �� •

ii
querente, destinando'se o, dito atestado para fins _ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS n
de controle do Departamento de Saude do Estado ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
de Santa Catarina. À vista da informação: - Oer- !i «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS Htifique-se.

. H HORARIO' 10-12 e 4-6 da tarde - H.ora marcada: 2-4 ;:::':!::::495-Paula Funka, brasileira ['equer transferenCla ��
.

imposto de um terreno adquirido de Ida e Luiza 11 _ .loinville -

Funka, com area de 36.330 mt2 sito a estrada iii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili

Bompland, neste municipio. Como requer.
494-João Chickoski, brasil9iro, requer transferen
cia imposto de um terreno com area de 113.000mt2
sito a estrada Izabel, adquirido de Gustavo Adam
Como requer
491-Eugenio Kuehl, brasileiro requer licença para
Gonstruir uma casa de madeira para moradia, sito
a estrada Rio Novo em sua propriedade. Idem.
409-Roque Frederico Sabino, brasileiro requer
transferencia imposto de uma casa sito a rua Almi
rante Barroso vendido a Marta Koetzler. Idem.
493-Augusto Gesser, brasil�iro' requer .transferen� Icia imposto dê terreno vendIdo a HenrIque Ferra
zza, com area de 148.150 mt2. sito a estrada Rio
Paula. Idem.
490-Alberto Bauer, brasileiro r..'!quer licença para
construir uma casa de alvenária de tijolos. em seu Fazendo suas compras em Jàraguá do Sul,
terreno a rua Marechal Deodoro da Fonseca de

auxiliarás para o progresso da cid;:tde e fa.
acordo com o codigo de construção e planta ane-

zendo suas compras na Oasa Sonis, auxiliarásxa. Como requer.
339 - Ricardo Blank, brasileira requer licença para para o progresso da cidade e para o teu pro-
mudar as aguas do Rib. Grande do Norte, .para prio progresso.
mover uma pequena industria, cujas aguas serão Auuardem a liquidaçãltdos tecidos de ALGODÃO em Maio proximo.
repostas no mesmo Ribeirão. Idem.
473 Helmuth Neumann, brasileiro requer licença CASA SONIS de Francisca Buch
para estabelecer-�e com industria de téinoaria a rua

Barão do Rio Branco. Idem.

Edital de Citação I oo�ooOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOO�oooooooo
DA fiRMA OALOPRESO & CIA., COM O PRAZO IE r IIll te § tt � l e § § m 2l IIll ill1

DE 20 DIAS.

FERRARIA\.

Fabricação de Ferramentas Agrícolas:
\

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183
. .

JARAGUÁ

OOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
o

Geraldo Ballock

ßceita ,Ruoresentocões em Oualquer Ramo
ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

JDÁ-�E JR..EFEJR.:litN <lC][A�

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumero

Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina

LUIZ DE SOUZA.
ADV'OGADO

Continua ...... mmmmmmmmmmllml��fm?lllllmmllm _g_a_. -

.. 1 ..
Avenida Getulio Vargas N. 146

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

B LU M E NAU 51'A. CATAiRINA

Real

I OOOOOO�OOOOOOOOOO

lVIilho
EDITAL

É o SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA
A ESTAÇÃO DE INVER�O QUE A

CASA SONIS

De ordem do Sr. Pre
feito Municipal, e de con

formidade dos tel':nos da
circular n' 39, 1 de Se
tembro de 1941, do De
partamento das MuniciDa
Iidades, levo ao conheci�
mento dos interessados,
estar vago o car

go de contador desta Pre
feitura. para cujo preenchi
mento os candidatos de
verão àpresentar nesta re-

partição, ou a ela se di- • ...
rigirem por 'escrito, afim
de tomarem conhecimento
das condições necessarias

parCl a nomeação até o

dia 1 de Julho de 1945.
Prefeitura Municipal de

Jarag-uá do Sul, 1 de Ju-
nho de 1945. I

LUIZ GOMES

......1..............

A...arelinho

Recebeu e úferece

_ASSOMB�OSO_
fn�enho RHU limitH�a

00000000000000000000

SECRETARIO Para anuncios
PREFIRA
este ·jornal.

oferece a sua distinta clientela a preços'modi
coso Vejam sem compromisso. Para o seu tra

balho de tricot e crochet, procure a C A S A
S O NI S que lhes oferece um belo sortimento

de LÃS E LINHAS.

TORNE os seus

artigos conheci
dos atravéz o

ANUNIOS.

Chocolate e Pralneés
das melhores fábricas do
pais sempre a venda no

Casa
A propaganda atravéz

o anuncio é muito mais

defronte o eine Buhr eficiente 'do que se jul-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO' POVO
- JARAGUÁ DO SUL - SABADO, 9 DE Junho DE 1945ANO XXVI STA CATARINA

o Sr. Schurz diz que o Brasil poderá figurar entre as tres principais

nações do mundo

IIIAmericanópolis
I

Suicidio OU

maio, ouviu no sótão da
casa um baque. Correu
ao local e viu sua aman

te caída no chão em ago
nia e com uma corda no

pescoço.
Carregou-a para baixo

e deitou-a na cama, cha
mando os vizinhos e de
clarando que a mesma ti

vera um ataque de raiva.

Os vizinhos contam que
meia hora antes de cha

mados, ouviram gritos e

rortes pancadas, o que
aliás era comum nas diá
rias brigas entre o ébrio
e sua companheira.

.

No local a policia con

tinuou a esclarecer o caso,

parece rrarar-se de um

crime e que o ebrio, não

receb�ndo o dinheiro que

pedira d Helena Bornhorst,
a estrangulara.
Aguardemos no entanto

as conclusões da policia.

•

crime

Grande Empresa
O ANJO PROTETOR DE SEUS FI-LHOS É A

�C�a�ix�a�P�0�s�ta�I,�19� �F�U�N�D�A�D�O��E�M�1�9�19� I� N. 39

N. 1.278 O snr, Dr. Deleg-ad�
Auxiliar de Policia esta

procurando esclarecer uma

tragedle conjugal passada
na Estrada Itapocusinho.
No dia 31 de maio o

Dr. Alvaro Batalha, dire

tor do Hospital S. José,
levou ao conhecimento do
sr. Delegado Dr. Arquime
des Dantas, de que naque-

, 1 "l le estebelecirnenro dera
Memphis, Tennessee -I ção que cresce raPida-1

no-americanos por �r- está. uesenvolve.nd.o ' ao
entrada a uma senhora em

(S. I. H.) - O Brasii se- mente.
,

dem de sua Influencia, maximo seus. límítados
estado grave, com um feri

rá «uma das maiores A força potencial do o sr. Schurz colocou o recursos,. e dlsp.uta com
mento na cabeça e ferres

nações do mundo» se Brasil não é nada do Brasil na dianteira, e a a ArgentI!la a hdera?ça .

di de esrrangularnen
desenvolver suas'vas- que se deva lamentar, seguir a Argentina, Pe- e� mate;Ia de, publl�a- ��. ICIOS
tas pontencialidades com declarou o sr. Schurz. rú e Mexi.co. . çao de livros" o que Im- A policia foi aquele es

a necessaria sagacida- Em primeiro lugar os O M�XICO, especial- plica na liderança em tabelecimento e procedeu
de, sssegurou o Dr.Wíl- brasileiros, como seus mente Import�nte parfl guiar o pensamento do ao corpo de delito, não
liam L. Schurtz, mem- antepassados portugue- os Estados Umd?s .

devi- ,

i n
• podendo serem tomadas

bro da Divisão de Rela- ses, são um povo aman- do a sua prOXImIdade, povo latLo-amerlcano.
meis declarações, ral o

ções Culturais do n«. te da paz humano e

A
seu estado,

partamento de Estado, afavel, «quase demasia-

A' P RA C Procedidas diligencias,
falando no Foro de N t)- damente civilizado pa- verificou-se trater-se de
gocíos Publicos de Mern- ra o seu proprio bem».

" Helena ßornhorsr, de 37
pgis. Em segundo lugara. .. anos, alemã, que vivia

O sr. Schurz, escritor propria nação possue Comunicamos aos Sr·s. acionistas e maritalmente com Carlos
e autoridade sobre pro- agora um amplo lugar aos nossos fregueses em geral, que o Di- Vogel, brasllelro, de 38
blemas diplomaticos la- ao sol e não inveja aretor Gerente desta Empreza Sr. Erico anos, natural ?e Itaiaí e

tino-americanos, explí- nenhum vizinho.
Junker', solicitou e obteve a sua \ demissão, que pera aqui viera h,a

cou que a nação brasí- Em contraste com o
. _

d Ih f' 'I Ii d cerca de 3 anos de lndal-
leira p.ossue tudo que crescente poderio do e em reuruao o con�e ,o ISCR, rea iza .a al, dedicando-se á compra (Conclusão da ia. Pag.)
necessíta para tornar-se Brasil, o Chile, outrora em 6 do corrente, fOI nomeado para DI- de frutas e cereais pare .

.

G tenha havido uma SIn-
uma grande potencia, á uma das tres maís im- retor Substituto interino o Sr. Luiz ornes. diversas firmas locais. "cronisação entre o go-exeção de reservas �de- portantes nações sul- Jaruguä do Sul, 7 de junho de 1945. Carlos Vogel, ébrio con-

verno estadual e os mu-
quadas de combustlvel. americanas, foi reduzi- tumaz, contou uma com... tíd

�es�o assim, o It\S do a relativa insignifi- Empreza de Transportes Frenzel SIA plicada hlstoria resumida �o��pa�Smq��S:t� s:��e��
po er superar e�ta a - cancia, principalmente

0= =0
da seguinte forma: No dla

por todos os meios pro-ta pelo desenvolvímanto devido ha 20 anos de
II

000

II em que declara ter encon-
cura incrementar e a-de seus enormes recur- turbulencia politica, dís- trado sua companheira d

_

sos hidro-eletricos, dís- se o sr. Schurz. O «C» I N Md·· 1 enforcada, tivera com ela perfeiçoar a pro uçao

d E OVO e O ernlSSlmO vinda da terra, estes,
se. o .0rB; oro .ntre seus da an ti g a coligação forte altercação, porque

com rara exeções joga-prmcipais ativos, en- A - B - C (Argentina - o
"Ib C t' f t f' 1

esta não lhe �ueria dar
ram-se ao urbanismo.t d C)

,

I sortimento de H uns e an onelras para o ogra lascon ram-se uma gran e Brasil - hile e agora y os �OO cruzeiros que pos- Não os censuramos porexte!lsão de terra, di- uma letra morta, pros-

Jo'=
RECEBEU TIPOGRAFIA AVENIDA

"
suíe, e com os quals que- isso, mas, ninguem po-versídade de recursos seguiu o orador. Enu- ria comprar uma bicicleta.

.

1 tí _-.... d O d de negar que, na epocanaturaís e uma popula- merando os países a 1- O" v Pela tardinha e 3 e
de carestia que ainda e

por muitos anos per�u
rará, o problema prm
cipal é o do suprimento
dos produtos alimenta
res.

O atual governo cata
rinense adiantou-se as

sim, muito as a;tuais IX'0-
messas comunístas
Iniciou C0ID a revisão

dos contratos das grau
des glebas de terras,
que estavam nas mão.s
de quem não as' coloní
sava e não as revertiam
a produtividadé.
Em seguida baixou um

decreto isentando d<{ im
pasto de transmissao e

do territorial por dois
anos a todo lavrador que
adquirisse terra e as

ainda não possuisse.
Criou os campos de

sementes de Poço Pre

to, Canoinhas, Mafra,
Joaçaba, Campos No

vos, Lajes, São Joaquim,
Tubarão e outros, onde
são estudadas as diver
sas sementes, seleciona
das e distribuidas aos

lavradores.
Em Videira existe uma

exelente estação expe
rimental "para o desen
volvimento da fruticul
tura. Existem diversas
escolas agricolas que
ensinam por processos
modernos a cultura da
terra aos filhos dos la
vradores e uma repar
tição que, em colabora

ção com o governo fe
deral, atende aos diver
sos ramos das ativida
des rurais.
Dai, nada de extraor

dinario no discurso do
sr. Luiz Carlos Prestes.
Agora, uma cousa é

certa: se o chefe co

munista acenar aos seus

atuais adeptos com uma

enxada e lhes apontar o
caminho da roça, rf'gis
tarà 99 % de desertores
em suas fileiras . . .,

Séde em São Paulo
Rua Senador Feijó n. 205

S'. andar

Diretor-Proprietario
DR. AFFONSO DE O. SANTOS

Agência no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n. 9

2'. andar lOMBHIGUEIRA MINANCOBA
Vermitugo suave e de prunto

efeito Dispensa purgante e dieta! .

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

Prote'ja a saúde de seus filhos f' a' sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho,

E um produto dos Laboratórios Minancora

jOINVILLE

Resultado

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

do sorteio realizado em 26 de Maio de 1945,

Plano Magno - Mensalidade Cr.ê 5,00
Numerações Premiadas

1°. PREMIO: 6178 Nos 1'. premio 1 7 S Um imóvel no valor de:

3'. premio 7 O S Cr.$ 100.000,00
2°. PREMIO: 5228 2'. premio 2 2 S Um imóvel no valor de

3'. premio 70S' Cr.$ 20.000,00
3°. PREMIO: 4708 4'. premio 943 Um imóvel no valor de:

3'. premio 708 o.s 10.000,00
4°. PREMIO: 6943 5'. premio 670 Um imóvel no valor de:

3'. premio 7 O 8 Cr.s 5.000,00
5°. PREMIO: 9670 Centena 17S o.s 100,00 Centena 871 c-.s so,«.

Unidade 8 isenção da mensalidade de junho prox

'��m�annia �aGi�nal ue �e�ur�� I�iran�aO sorteio do mes de jnnho realizar-se-á no dia 30, às 16 horas,
na Séde, conforme decreto n. 2S91 de 20 de Dezembro de 1940.

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

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 - dlretor-proprietário

o re

AGENTES LO�AI§

A Com�reial Ltda.

IARAQUÁ DO SULr®Y@)®Y®@!@®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®Y@®Y®®Y®�
� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �
� TO::c:::a:O�::T::d:7o �!�lß� ���O!�ßIÓ

.

�
� Ineomparavel �
; Pl.!iloríll dI.! nogiro Pl.!lotl.!Dll.! �
� o PEITORAL :MAIS�O:NDE�IDO NO BRASIL �
�@Ã®®;..®@).@)@;.@@Ã®@l®@).@)@)..@@).@@;.@@j@@)..@J.

Revista
AGrã-Bretanha for

neceu à União Sovíetí
ca não menos de 120
milhões de libras de
produtos para uso civil
que vão desde estações
de eletricidade,

�

a sim

ples agulhas de costu
ra. Tudo isso em adição
ao volume ainda mais
consideravel de supri
mentos diretos. Os itens
dos fornecimentos de
que se trata incluem 257
mil toneladas de gene
ros alimenticios, mais de
3 milhões de pares de
sapatos,

. diamantes in
dustriais no valor de um
milhão de libras, 3 mi
lhões de jardas de te
cido kaki, 150 mil tone
ladas de lã crua.

PETIDlllR
111111:011

COITRA CASPA,
GUEDA DOS CA·

BElOS E �EMAIS

MECCOES DO

�aURO CABElUDO.
TÖNICO};AP:I,!-ÄR
POR.. E�(Eli:N(IA

da Semana
Todas essas exporta

ções resultaram da con

tribuição de quasi todos
os dominios britanicos,
India e colonias Um dos
mais notaveis empre
dimentos foi sem duvida
a entrega, por parte do
Reino Unido, de M es

tações geradoras de ele
tricidade completas, com
a capacidade, de vinte e

clnco kilowalts, ou seja,
o suficiente para forne
cer energia a uma gran
de cidade industrial.

o Comunismo e os
CHm�Ull�leS

SACOS
DE PAPEL
vende-se na

TlP. AVENIDA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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::::::::::::::::::::::::::::::::: .. : , a��:����t1l�m����!IOANCO IN·öus-fnJi··(coiEn·ciooE""s·.··CATini"NA·S/i:·-!! 8 Posto Rubini _ FAP�JI�&A��BINI �
n Fundado em 23 de fevereiro de 1935 ii .

Rua Marechal D eodoro, 158 ..

::

I
CAPITAL INTEGRALIZADÖ CR$ 6.000.000,00 ::

Oficina Autorizada «FORDn
II DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 i!
:; Araranguá GEN J g' d S I ii Seccão de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
H Blumenau A CIA: ara ura o. u g

•

:: Brusque RUa CeI. Emilio Iourdan, 115 ii Oombustivel e Accessorios.
ii Caçador End. Telegrafico "INCO" ii Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.
:; Canoinhas :;

ii Concordia Caixa Postal, l O -Telefone, 75 ii

11 �����ib�a MATRIZ: ITAJAÍ II Carvão e Lenha para Gasogênio,
..

C
Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. ..

:; uritibanos emprestimos. financiamentos mediante caução de titulas comerciais. :;

�� Florianopolis passes. etc•• aceitando documentos e valores em custodia, mediante ii
ii G�spar taxas modicas. g
g Iblra.ma Abona em C /Correntes os seguintes juros: ii

�� �f:;���nga I A Disposição, sem aviso, com retiradas livres
2%

H
ii jaraguá do Sul pera qualquer importancia H
g joaçaba Com Aviso de 50. dies e retiradas livres ii
ii joinvilJe de Cr$ 1.0.0.0.,0.0. 5°jo ii
ii t:��:a Depositos Populares, com limjte de e-s 50..0.0.0.,0.0. 11
ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20.,0.0. g
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,0.0. 4% li
ii Piratuba Com Aviso de 10.0. dias 5% ii
:; Porto. União P F' d 6 li
ii Rio de janeiro

razo IXO e meses '5% g

H R!o Negrinho Com Aviso de 120. dias 5 1/2% ii
li RIO do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% ;;

ii S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente 11
�� �'a/óaquim A economia é a base da prosperidade ��
l� Tijucas Deposite as suas economias no 11
ii Tubarão Banco lndustrie e Comercio de Santa Catarina SIA. ii

11 �[�s�anga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas n

d::::::::::::'��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::���::�������::���.:�::�:::�:�::�����::::::::::::::::::::::::::::::::::::b
t?:::::::;;::;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·i·�

II Correio �o Povo ii

II :�;�(:\:��i:�I��: II
II DI�:�ERS�O��;RL ii
II M'ri'GI;::��::.:Mell. ii
ii ß Comercial lt�a. ii
:: ::

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

I

Si V_ S necessitar de um concerto no seu Caminhão,
.

ou autornovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por habeis profissionais em mecânica, �

e elétromecânica l:héJ

�Wl amK�fE{�m����-����

É UMA DOENÇA ."AvlsaIMA
MUITO "ERIGOSA ,.ARA A FA
MíLIA I! "A"A A "ACA. COMO
UM 80Il0l AUXILIA" NO TRATA
MI<NTO D�S8E G"ANOE I'I..AGELO

UB I: o

A SIFILIS SE A""ESENTA SOli
'NÚME"AS .-o"MA8. TAIS COMO:

"EUMATISM.

ESCR6FULAa
ESPINHAS

FISTuLAa

ÚLC"".

I:CZEMA8

l'1["IDAS

DA"T"OII

MANCHA.

que não deve faltar
em nenhum lar:
«PEQUENO DICIONARIO
BRASILEIRO
DA LINGUAPORTUGUESA'

Tip. Avenida.
OI ELIXIR DE NOGUEIRA"

CONHECIDO HÁ II ANOS
VENDE-SI! KM TÔOA ""RTf!.

Oure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO II. BORST

a que dispõe de ma ior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4

@;.@ @1@ �.®i®

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Peçam preços ao Represenbmte:
PA U LO KOBS - SERRA ALTA - (ex-S. Bento)

I Caixa Postal, 59 - Linha S. Francisco· Sta. Catarina

oooo�oooooooooooooo�oooooooooooooooooooo

� Adolf Herrn. Schultze ;'
� MARCENAIUA EM GEkAL m
;:::::e::s

Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da ;:::::e::s

00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 _

�
00 INSTALAÇOES CO.�1PLETAS DE: 00
00 Doro .itonos 00
� Sala�, de Jantar �
zes Copas zes

00 Fscritorios 00
00 Movei- rusticos e outros. 00
� MOVEIS AVULSOS COMO: 11� Cadeiras �
;:::::e::s Poltronas fixas e giratorias ;:::::e::s

,

00 Mesinhas de ce, tro e para radio 00
00 E entre muitos antros. a 00
00 Caixa Regist-adora marca "RECORD" -00 ·

00 Atamada pela sua eticiencia, substite 00
'

�. indo as Caixas Registradoras du � ;

00 elev�usto ...----
--_ 00 :

00 RUA RIO BRANCO, 964 - TELEFONE, 75
.
00 i

100 Jaraguá do SuJ Sta. Catarina 00 ;.

00 00'
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO:

EM JOINVI�LE

ESTOFARIA "CRUZE·I RO"

CALCADOS
,

procure
.

l'!0s apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harno
-

HOTEL TROCAD ERO
msar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de

jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação
.

tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

Exposição, vendas e escritorio, ti R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22

Oficina <l R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U Á DO SUL I
RUA VISCONDE DE TAUNAY)\'. 185

_------1--.
�����::.::.:;.::.::.::i::.::.::�ß2 11;;=;;=1;=;;=;;=;;=1111
.li Banco Popular e Agrícola m iii ARROZ III
:: Do Vale do Itajaí

.

Matriz: BLUMENAU
..

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

.. ..• CASCA ...

:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio .. III III
�:: ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS .. III compramos qualquer III
� Depositos com juros- ci disposição-(sem limite) retirada livre 20/0 .. �I quantidade III

Á disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 10.0..0.0.0.,0.0.
..

1:"1: 1"'1:com retiradas semanais sem avise até e-s 20..0.0.0.,0.0. • . .. 5%" 'nuenho RHU lt"9
.. Dep. lnicial Cr$50..0.0.0.,0.0. cjrerlredes sern. s/aviso e-s 20..0.0.0.,0.0. 4%:: iii

L U Uu.
IIi..

Depositos com aviso-Reto dlaria até Cr$ 1.0.00,0.0. 3'/. P. retiradas :: iii;=I;=I;=n=I,=,;=;!i!
.. mjaviso prévio de 50. dies 4'/.; 60. dias 5'/.; 90. dlas 51/2'/.; 180. dias 6'/.

Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2).; Por 12 meses 6'/.
.. Deverá ser dado o avise previo de 2 meses pera retirada.

Dep. POpulares-(Iimite até e-s 10.0.00..0.0.). Dep. inlcial Cr$ 20.,0.0., com retí

..

.

redes semanais sem evíso até Cr$ 1.0.0.0.,0.0. 5-;'
Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50..0.00.,0.0) Dep. inicial Cr$ 20..0.0.0.,0.0 com ::

;; retiradas de 2.0.0.0.,0.0. cruzeiros semanais sem avlso .... 51/2'/. ••

.. Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 10.0..0.0.0.,0.0.). Dep. inicial cr$ 50..0.0.0.,0.0. com ::

retiradas sem evíso até 2.0.0.Q,0.0 cruzeiros semanels . . . . . . 6'/. ..

Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,
..

.. passes, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc. ••

..

..
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ ::

::
Serviço atencioso e rápido �i�

.........................................IIß3�:�������:�:���:n��::���!�������

SÃO OS MELHORES
E MAIS

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.·

JARAGuÁ DO SUL
SANTA OATARINA

Produto da:

BARATOS

Caixa Postal, 11-1- 1-

AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES
ASSEIO - MORALIDADE

HOTEL - BAR - RESTAURANTE

Gait�s Pianadas I
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS

HARMONiaS· PIANOS

Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e Jazz- Bands

..

..

Conv.l..c......
VINHO CREOSOTADO
"i UM .I:..ADO" DI: IlA6DIL

FRACOS E ANê:M'COS I
,

T_ •

VINHO CREOSOTADO
"SILVEI"A''''

..............
T ..

R••frl ..

Bronq••tet
EIC,ohIt...

- ,

,
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ATENÇAO
--� ��' Jf'.�"""",,0lQ=���'-<-Ff'_""'_---

Quarta-Feira, dío 13 de Junho, rea
lizar-se-há em Retorcida a tradi

cional Festa � de Santo Antonio.

RtGlõT� �IVIL�mmmlDm����
R,�;�;�: ��it'do �!;t:�t,�� � LOTHAR SONNENHOHL ;
da Comarca [araguá do Sul. 00 - Rua Marechal Deodoro da

Fonseca N. 84 - 00
Estado de Santa Catarina 00 JARAGUÁ DO SUL SAMTA ()ATARIMA 00
Brasil. 00

00
Faz saber que comparece- 00

A

A

00V�.II_'�����"__����_.._,�._."__,._.�.._.
......................_,,............................

._....................._,._,,
.......

,v,
ram no cartorio exibindo os II

' �

documeatos eXI,g,idos pela lei 00 II NOVO SORT�MENTO II �
afim Je se habilitarem para 00 "

" zes

casar-ve: 00 II Casacos para Senhoras Casacos e Pulo.wers de lã' II 00

EDITAL N° 1836 de 00 II (ultima moda) Sedas !3 Caserniras II 00

30-5-45 � II Capas de Gabardine
(artigos flnos) n m

August Neumann e Frida Jung zes (das melhores)
Ternos Feitos n zes

���a����il�!;;;icil?���r".; I· II Bicicletas e peças em geral Material Eletrico em Geral II il
residente neste distrito, � n Radios (das melhores marcas)

n 00
no l?gar R�t?rcida, sen- � n Acumuladores Ofícíno Mecânícc n �

do Iílho legltímo dos la- 00 ll
ll zes

vradores Hermann Neu-I�
A_�

�__�__�
__
��_��A

�

� v"____.-.-,.-.
.--..-.,,__.-,_,__.-,.-.__,.-.,.-.

._,, .-.
·-·-.. ._,�v 2::8:S

mann e d.e !da Nitz.. 00 TUDO POR PREÇ@S VANTAJOSOS JE BA\.RATISSIMOS 00

�:��i.�:�a·d�l1�;�LDoo�oo�����
Retorcida, sendo filha le-

gitima dos lavradores t920 _ 2& anOS _
t945

Frederico' Jung e de Au-
�

�._...._

gusta Jung.
x

' JHlJNIHI((J) E JHUlIBl((J)
EDITAL N° 1837 de

30-5-45.
2 meses para a comemoração do 25 aniversario

de fundação da
Primo Leone e Eleticia

Prestini
_ Casa Antonio Tobias-

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
no lugar ltapocusinho,
sendo filho legitimo dos
lavradores Ricardo Leo-

, ne e de 'María Pedroti
Leone.
Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
no lugar Itapocusínho,
sendo filha legitima dos
lavradores Baptista Pres
tini e de Clementina Zan
ghelini.

x

EDITAL N' 1838 de
50-5-45.

Guaramirím, no lugar Rio
Um ter.reno com �06

João Estanitáu Olescki e Hilde- Branco, sendo filho legí- morgos dístante � kílo-

gard Rudolf. timo dos lavradores Hen- metros, da estação de

Ele brasileiro solteiro rique Jose Gorges e de J8;rlag'!la ddO Sfl1:.l, CO�t 5
f
'.

d
t
'1' d 'Maria Funker

mi pes e ca e e mUI as

er�deirOt' omltcI ia 'do de Ela brasileir� solteira outras plantações, e pro-

resld e�'�h n�s \. Cl ade lav�adora do�idliada � prio para força de agua.

eLend o .

I 001 eglk�mo de residente' neste distrito Preço de ocasião.

I
u OVICO esc 1 e e . . T atar com

'H 1 01 kí no lugar Ilha da Fígueí-
r

, e ena esc 1. ., .

Ela brasileira solteira ra, sendo Iílha legítima

do�estica, do�iciliada � dos lavradores JoãoKam

residente nesta cidade mer e de Gertrudes Kam-

- sendo filha legitima d� mero

Le?poldo Rudolf e de So- EDTTAL N'1841 de 2-6-45
phía Wurdnack Rudolf.

...

,

x Eduardo Liesenberg e Agate
EDITAL N' 1839 de Homburg

30-5-45
Ele, brasileiro, solteiro,

GeorU Radoll e Anda nrmdt lavrador, domiciliado e

Ele, brasíleíro, solteiro,
residente neste distrito

lavrador, domiciliado e
em Rio Molha, filho legi

residente neste distrito, timo de Leopoldo Liesen-

no lugar Jaraguasinho, b�rg e de Ottilia Reck

sendo filho legitimo dos Llesenbe�g.. .

lavradores Wilhelm Ra- Ela, brasileira, solteira,

doll e de Alvina Radoll lavradora, domiciliada e

Ela brasileira solteira' residente em Rio do Tes

lav�adora do�iciliada � to, municipio de Blume

residente neste distrÚo nau, filha legitima de

no lugar Jaraguasinho: �rvin. Horburg e de Ottí

sendo filha legitima dos lía Klckhoeíeld.

Javradores Otto Armdt e E ?a�a que chegu..e ao co-

Anna Armdt. nhecimento a todos, mandei
X passar o presente: edital que

EDITAL N' 1840 de será publicado pela Impren-
,30-5-45. sa e em cartório onde será

.
afixado dut ante 15 dias, Si

Leopoldo Gorges e Fnda Kammer alguem souber de algum im- .

Ele, brasileiro, solteiro, �edimento acuse o para os

. lavrador domiciliado e
fins legaes.

, ,.

residente no distrito de ARTUR MULLER-Oticial

._ ....

Nestes 2 meses, concede se grandes
abatin'lentos, ,

a quem fizer suas compras a dinheiro

nesta casa-

CASA AN1. ONJO 1.OBIAS, R. Presidente

Epitacio Pessoa, 652- - - Jaraguá do Sul
-

Edital
De ordem do sr. Pre- ;

feito Municipal torno pu

blico que durante o cor

rente mês de Junho, ar

recada-se na Tesouraria

da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Corupá, o

�Imposto Territorial.

Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20% so

bre a referida taxa no

primeiro mês, sendo então

feita a cobrança judicial
mente.
Tesouraria d a Prefei

tura Municipal de Jara

guá do Sul, 5' de Junho

de 1945.

FRANÇA VOSGERAU

Tesoureiró

Vende-se
Grande surpresa, a comissão orga

nisa para todos quantos hão de

dirigir-se àquela fésta

Não Percaml

Emprêsa Snl Brasileira deEletricidade S.A·IJa21cJl}CID14ú X
Matriz: .JOINVILLE I TI))

P o

(Sob Administração do Governo Federal) 1.[))2l1I11C21Irll([])§
••!lA ••ella 81SlrillWA IIUEGUIIIA

.AIHfEMG. Eil !il••e'!i�

--

,
�

� I! n h O r ii! 'Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS, Tenha também em

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

Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

Anunciem neste

Semanário

João .Kenzter Snr

Ribeirão do Molha

Uma 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 �olts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,

conjugadas com motores monofasicos de 1/4, HP, Marca LILLA.

com válvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.

servindo' até 50 metros de profundidade.

Artng(f1)§ IEnetrnc«J)§ jara o Iar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de. qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a rmalquer

pedido de instalação de luz e força.

, O publico esportivo de

Iaragué assistirá amanhã,
rnais uma belissima parti
da pebollsrlca, entre Bae

pendi e o clube dos Ban

cerlos de Ioinvllle, que
virá integrado de diversos
.elernentos de primeira di
visão, tais como: Feraco,
Levergildo, Ary, Tavares

e outros.

O encontro nos dois

esquadrões realizar-se-há

pela manhã, nas 9 horas

no campo do Baependí.
E, pare melhor exito da

festa, a diretoria do Bae

pendi resolveu fazer uma

churrascada, estando tarn

bem em funcionamento o

botequim de bebidas.
Não percam!

Sobremesa deliciosa? PUDIM MEDEIR�Alameda Rio Branco -- Oaixa Postal 47
,
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CORREIO DO POVO
tamento de medidas pre- das, possivelmente entra
liminares tendentes á na- rão em vigor em 15 de
cionalização das Agên- junho.
cias Municipais de Esta- De acôrdo com o pre
tistica e ao lançamento conizado pelo I. R. G. E.,
da taxa de estatistica em a re muneração dos Iun-

_C_a_b_a_P�o_d_a��_1_9 �F�U�N�D�A�D�O�E�M�1�9�19� �Tcldooe �� �� o ��rior M�� ciooários p��mam��-

nense. colocado á disposição do
- sn CATARINA N. 1.278 Em resultado dessas órgão central dé estatís-

medidas, estudadas por tica será fixada em Cr$

Despedida I

�
.

,.
-

a'
aquele alto funcionário 500,00 mensais, que re-

I anlnna loanan aQ do Instituto Brasileiro de presentarão, provísoría-
Por motivos da nossa lJ U" I) lJ U O Geografia e Estatistica, mente, ordenado inicialNascimentos I pio de Blumenau, o casal mudança a Indaial, e im-

�
.

J com o concurso do sr. de carreira.
No dla i: do correnteo

Fernando Voígt _festejou possibilitados a despedir. �OllfllaQ rio [Q_ Aro�do Cald�ira, I�spetor Com respeito &, Intro-
casal Jacob Alfredo Em-

as bodas de dIamante! nos pessoalmente de to- lJlIlJ O UIJ [O Regional; f,?I. deliberado dução da cobrança taxamendoerfer-María da Cos- dato que bem poucos e dos os nossos amigos e
.

. que, de InICIO, somente
te Emmendoerfer registou

dada c�memorar. pessoas com que tivemos tatlQtlflaQ passagem sob a respon- de estatística nos mnní-
o nascimento de um ga-

O feliz casal que conta relações, o fazernos por O lJ O sabilidade exclusiva do cipios catarinenses (ex-
lente rapaz.

85 anos o es�oso e 80 esre meio, deixando pe- I B
.. q.�. as. Agências ceção feita ao da capital,

Tambem o lar do nos- s.ua companheira, fern. 9 tente nossa cíncera gra- MUnICIpaIS CUJos venci- onde foi iniciada em ja-
so amigo Curr ôlewerdr filhos, 42 netos e 20 bl�- tidão, oferecendo nossa Florianópolis, (Asa- mentos do respectivo A neiro do corrente ano),
foi augmenrado com � netos. Entre os- s

..

eus Ii- nova residencia. press) - Esta capital hos- gente sejam. atualmente, ficou resolvido que se

nascimento no dia 6 d I�os conta-se o s:. Fran- Deixemos a todos os pedou, em dias da sema- iguais ou inferiores a processará dentro em
m al

' ." e
CISCO Alberto VOIgt, co- nossos cardeais "Até a

na t!ansata, o. sr. Ruben Cr$ 500,00. O numero de breve, tendo-se em vista�m;u �nt�o:een��o L�� merciario nesta cidade. vísta". Gueiros, Inspetor Geral tais Agências corresponê que o Ministerio da Fa-
Augusto. Obitos VITOR E FRANCISCA

de Estatística, cuja mís- dem a 50% do fotal e os zendas já autorizou seja
são,. junto à Inspetoria atos da administração realieada por intermedioNoivado No registo civil foram v. GILSA Regional de Estatística, I municipal, mediante os das Coletorias Federais

Ajustaram nupcias em
inscritos os obitos de ------__ teve por escopo o assen- quais serão nacionaliza- em cada município.

Iratet, o distinto jovem
Rodoaldo Oliveira, com 3

Carlos Bauer, alto funcio-
meses de idade, f. de Ali

nario da Filial de Banco
ce de Souza; Ambrosio

lnco em nossa cidade, e Schiecher," com 1 dia, f.

a gentil senhorlra Gilda de Geraldo ôchlocher e

Batista, filha do snr. An-
Ema Eggers, com 76 anos

tonio José Batista, resi-
viúva de Carlos Eggers.

dente naquela cidade.

Casamentos

- JARAGUÁ DO SUL - SABADO, 9 DE Junho DE 1945ANO XXVI

NOTICIAS LOCAIS

Programa doPartido
Social Democrático Os aliados' estão

repatriando
milhões de pessoas desa

lojadas

Continuação da I a. Pago
criar uma atmosfera in
telectual e moral de li
berdade, tolerância e cul
tura a serviço dos ideais
nacionais.

13 Disseminaçêo das
cooperativas escolares, a
tendendo a sua influên
cia educativa' e ao valor
de sua contribuição no
sentido de se reduzir o

preço dos livros e do
material escolar pare os
alunos das escolas pú
blícas.

(Cónlinúa no proxrmo numero)

Aniversários :Realizar-se-hão hoje os

seguintes casamentos:
Bertoldo Lehnert com Ce
cilia Rusch; Alberto Dorn
com Elza" Bast; Alvim
Adam com Maria Nicol
luzzi e Bertoldo Baewaldt
com Lilli Baumann.
- Em Bagé, Estado do

Rio Grande do Sul, rea
lizar-se-á no dia 11 do
corrente o casamento do
sr. Bruno Herger. 10. Tp.
nente do Exército Nacio
nal e filho do .sr, Henri
que Teodoro Harger, com
a gentil senhoríra Berta
Ferreira, fino ornamento
da sociedade sulina e fi
lha do snr. CeI. Amauril
ßerreira.
Ao jovem par e seus

progenitores, nossos cum

primentos.
Bodas de Dia

-mante

Em Fortaleza, Munici-

No dia 7 do corrente
fez anos o pequeno Pau
lo Roberto, filho do dr.
Ari Pereira Oliveira, dlg
nissimo Juiz de Direito
da Comarca.
- No dia 11 do cor

rente transcorre a data
natalicia da senhora Va
leria Dornbusch Bata
lha, esposa do nosso a
migo dr. Alvaro Bata
lha.
A aniversariante, ele

mento de grande proje
ção na vida social de
Jaraguá apresentamos
nossos cumprimentos.
- A data de 11 do

corrente marca o ani
versario do sr. Augusto
Schmídt, gerente da Fir
ma H. Jordan S. A., em
esta cidade.
-- Na mesma d a t a

transcorre o aniversario
do interessante Waldyr

.

Já foram postos em grupos estão sendo rapl
execução, há varias rne- darnenre preparados num
ses, acordos bilaterais pa- centro de mobilização e
ra a transferencla de bel- treinamento ne França.
gas, holandeses, france- Espera-se que, eventual
ses, tchecoslovacos e ou- mente, cerca de 450 des
tros nacionais de país pa ses grupos estejam ope
ra país," A maior dlficul- rendo na Alemanha e em
dade do problema reside outras areas onde dorni
em que há doze milhões na a desorganização, se
ou maís de trabalhadores gundo as clausulas de um

estrangeiros ne Alemanha, acordo concluido entre a
muitos dos quais talvez UNRRA e o Supremo 'Q.
não possem regressar aos G Aliado, em fevereiro
seus países durante os passado.
proximos seis meses ou Até o dia 1°. de maio
mais. deste ano, as pessoas de-
A UNRRA e a Cruz saloiadas contadas somen

Vermelha Internacional es- te no territorio controla
tão cooperando no mane- do pelo Supremo Q. G.,
ja da maquinéria de re- isto é, a parre da Alema
patrleção, tendo como su- nha rnals a Belgica e Ho
plemento em seus esfor- lande, somaram 3.449.000.
ços a nove organização Naquela data quarrocen
europeia de tranaperte in- tos, e cinquenta .e uma
terno e o Comité Gover- dessas pessoas já haviam
namenral encarregado dos regressado aos seus pai
refugiados. Esta ulrima ses. Daquele total,. . .

junta será provavelmente 1.400.000 eram russos,
a mais ínreressede-em en- "525.000 franceses, 5 0000
centrar novos lares pera poloneses e 330.000 lralla
aqueles que não podem, nos, Há uma ligeira indi
por uma ou outra razão, cação da media desse rno.

regressar aos seus palses. vimento num relatorio do
Até o momento, mais Supremo Q. G., segundo

de cem grur;os da UNRRA, o qual no dia 14 de maio
cada qual de doze mem- 44.000 pessoas estavam
bros, foram convocados' viajando para o oeste
pelas antoridades milita- sob controle aliado.
res aliadas para ajudar â O primeiro item que
solucionar esse grande qualquer governo inte
problema, enquanto outros ressado tem a conside·

rar sobre a questão da
repatriação é o da coo

peração com os exérci
tos aliados e os gover
nos dos paises nos quais
se acham os seus nacio
nais, afim de reunir, re
gistrar, acomodar, ali,
mentar e vestir todos
eles e depois conseguir
os meios de transporte
para trazê-los à patria.
Após isso, o governo de
ve estar preparado para
receber essas pessoas,
abrigá-las e alimentá-las
bem como ajudá-las a

encontrar trabalho.
O governo tchecoslo

vaco, por exemplo, man
dou uma missão de re

patriação para terríto
rios da Europa Central,
onde vem operando há
varias semanas. Ornes.
1" o governo prepara-se
agora para enviar outra
missão à Iugoslavia, ao
mesmo tempo em que
enfrenta a necessidade
de dar apoio aos cida
dãos tchecoslovacos nos

paises aliados que não
têm meios de subsísten
cia enquanto aguardam
a repatriação. A Tche.
coslovaquia teve entre
800 mil e um milhão dos
seus cidadãos deporta
dos compulsoriamente
para outros paises pelos
alemães e hungaros. Mas
esse pais é compàrati
vamente feliz. O fim da
guerra encontrou mais
de três milhões de fran
ceses, inclusive prisio
neiros de guerra, em

território inimigo.

Antonio Funke, filhinho
do nosso assinante Ro
berto Renato Funke, re
sidente na capital de
São Paulo.
- Tambemal1 "fes

teja seu aniversario a
sra. Maria H. Tomazzel
li, esposa do sr. Ignacio
Tomazzelli.
- O sr. Clemente Ba

rato.
- A data de 12 do

corrente marr-a o ani
versario natalicio da sra.
Aurea Müller Grubba,
digna esposa da sr. Ber
nardo Grubba Filho.
- Dia 14, comemoram

seus aniversarios os srs.
Roberto Funke Filho e

Domingos Reck.
O sr, Alfredo Krau

se, gerente da Empresul
em Jaraguá.

Dr. Waldemiro Mazurec�en
�.I. 81sa'81

- JARAGUÁRua Mal. Floriano n. 152
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutoterrnia - Bisturi-eletrico . Electra-cauterização

- Raios [ntra-vermelhos e azuis. I A- Dia 15 d? corrent,e
• ve passar malS um anI-

I versario a estudiosa me,

Dr. Alvaro Batalha_" nina Marcia, filhinha do
MIEDI�O nosso companheiro de

redação Mario Tavares
E daCunha Mello.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES.
CCCEIRAS,
FRIEIRAS,

g��;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;�;;�gg;;;;�;;;;;;;�g;�;;�;;;;;;;;:;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;�gg;;;;;;; NUN c: R EXISTI U I G U F=I L ES P I N H AS, E TC. Semanári�..................�....������������.���..=-..��....--....�

- Eletricidade Médica-
Indutlltermia, l1isturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Dir'etor Médico do Hospital "São José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA Anunciem neste

o SABÃO

,�\\ÄO VIRCI:>,) �DA �<;At
(�WETZEt INDUSTRIAL
JOINVILLE "Virgem Espeaialidade"

s�ßÃ� 'jIRCfAt•••

ESPECIALIDADE

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum

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