
Política
O integralismo tambem

já tomou as suas díretrí-.
zes para as futuras elei

ções.
Segundo estamos in

formados, os elementos

que ainda estão fieis
ao seu antigo chefe, não
terão compromisso na

eleição federal. Apoia
rão 8iscretamente um

dos partidos nas eleições
estaduais .e, nos munící

pios, disputarão por con

ta propria os respecti
vos postos.

O sr. General Gaspar
Dutra irá fazer uma ex

cursão pelo paiz, em

propaganda de sua can

didatura. Essa jornada,
provavelmente começará
pelo Rio Grande do Sul,
devendo o primeiro dis
curso ser pronunciado
em Porto Alegre.

O snr. Interventor ca

tarinense tem estado em

Uma das noticias mais
interessantes dos ultimos

días, é referente à cons

truçãe, toda de madeira

de um avião que pode
transportar 750 soldados

com o respetivo equipa
mento.

\

O aparelho tem a en

vergadura de mais de
300 pés metrícos, desen
volvendo 3.000 H. P. de

potencia em seus 8 mo

tores.

Começou a conferen

cia de Moscou para re

solver o caso polonês.
E mais uma tentativa

para ver se os aliados

chegam a um acordo e

dom paz à Polonla mar

tirizada.

Tendo o rei Leopoldo
voltado à Belgica, o paiz
inteiro agitou-se, tendo

havido disturbios e gre
ves de protesto pela
volta do soberano, que
estava internado na Ale

manha.
-x-I

Foi reorganisado o

governo italiano debai

xo da chefia do sr. Fer

rucio Parri, que decla

rou que sempre foi um

homem simples e não

sabe como irá sair-se
desse encargo.

.
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o BRASIL OBTEM O MAXIMO DOS EM

BARQUES DE PENICILINA PROCEDENTE

DOS ESTÄDOS UNIDOS

grande atividade no Rio
de Janeiro. S S. já con

ferenciou diversas vezes

com o snr. Ministro da

Justiço, sr. Agamenon
Magalhães, com o snr.

General Gaspar Dutra e

outros altos proceres

politicos
Provavelmente o snr.

Dr. NereujRamos regres
sará ainda nesta semana

para começar a campa
nha eleitoral.

.

Washington- (SIH) Uma
remessa "record" da mi

lagrosa droga, penicilina,
foi enviada de avião para
São Paulo, ao mesmo

rernpo que se espera se

jam efetuados outros

grandes embarques de...

5.000.000.000 de unidades.

Os 50.000 frascos da

droga, pesando 5.000 li

bras, são o maior embar

que de penicilina que já
enviaram dos Estados

Unidos pare um paiz da

Consta que os snrs.

Adolfo Konder e Arístí
liano Ramos estão via

jando para Joinville.

Arneríce Latina. Esses

50.000 frascos represen
tarn efetivamente, mais de
seis vezes o total da pro-
-------------------

bertura dos preiulzos da

guerra.
-x-

A Agencia Nacional

afirma que as estimativas

sobre o alistamento elei

tora! já atingem a cifra de
seis milhões de eleitores,
aliás a mesma que se re

feriu o mtntstrosda justiça
ha ternpos atraz em pa
lestra com jornalistas.
Os entendidos prevern

para Minas, um contigen
te de meio milhão de elei

fissão; e a letra K, diz o I
Em Sewel, Chile, in- rores e outro tanto para

seguinte: «adquirir, alini- cendíou-se uma mina, que São Paulo. O Rio Grande

nar ou hipotecar ímoveis, teve consequencias catas- do Sul deve contribuir

assim como figurar como troficas. Morreram 500 com duzentos mil; Bahia

outorgado ou outorgante pessoas por axfixia e pe- com cento e -oírenta mil;

em escrituras de anticrese, lo desmoronamento. Ceará, Sergipe, Rio Gran-

permuta ou troca de bens Até esta data o fundo de do Norte, Pará, Ama-

dessa natureza. de indemnisação de guer- zonas, Espirlto Santo,
-x- ra, recolhido pelo proces- Santa Catarina, Paraná,

Foi finalmente preso so de cancelamento de Territorio do Acre e ou-

por um oficial americano. firmas do eixo atingiu a tros pequenos Estados,

o Ministro do Exterior do 500 milhões de cruzeiros, com dois milhões. Ha

governo de Hitler, Ioa- importancia essa que

sej
ainda o Rio de janeiro e

quim von Ribentropp, que acha depos. itada no

Ba.
n- Distrito Federal. que pode

foi conduzido a Inglater- co do Brasil, a dispost- rão concorrer com cerca

ra. ção do governo para co- de dois milhões. ..

Glll
OkinaúJa

Flagrante de tuei
leiros navais norte

americanos durante
,

a batalha de Oki-

nauia, carregando
munições que atra

vessaram cerca de
onze mil quilome
tros de oceano, des
de os Estados Uni
dos á frente de ba
talha.

:-8.LH·-1

I ORQUIDEARIO CATARINENSE

CORUPÁ Santa Catarina
gurança foram apresenta
dos à companhias de na

vegaçãp aérea, uma ceri
mônia realizada no Me

rropolitan Club. A apre
sentação foi feito pelo pre
sidente do Conselho, sr.

I. T. Wilson, aos consules

gerals dos países em que

operam as companhias de

Nova York - (S.I.H.) -

Companhias de navega

ção aérea, que servem às
Américas Central e do Sul
e que em 1944 não sofre
ram acidente algum, fo
ram dlsringuídos recente

mente pelo Conselho de

Segurança Inter-America

no. Prêmios anuais de se-

dução mensal dos Esta
dos Unidos em penicilina,
ha vinte meses atraz. To

davia, a produção cada

vez mais aumentada indi

ca atualmente que as

quantidades limitadas que
foram fornecidas aos pai
zes latino Americanos,
mensalmente, .

dureure o

último ano, podem ser

'acrescidas em quantidades
substanciais.

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakíselros, Macieiras,
Iaboticabelras, etc.-Roseiras, Dehlías, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

Peçam catálogo ilustrado'

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

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

�udas Frutíferas e

Ornamentais

REVISTA
DA SEMANA

o qUI! IndOl
É expressiva a frieza

que acolheu as declara

ções do candidato opo
sicionista. Sua primeira
entrevista, marcando. o
seu contacto inicial, de
candidato das forças mí

noritarias, com os cor

religíonaríos, teve efei

to oposto ao que seria

de esperar. Atuou como

agua na Iervura. O am

biente de exaltação que
vinha sendo alimento pe
los «speakers» e perío
distas filiados á corren

te que esposou a sua

candidatura, de um mo

mento Rara outro, arre-
feceu. É que todos que
rem paz. Querem ordem.

Basta que o Brasil dê o

seu sangue generoso nos

campos de batalha, on
de resgata, junto com os

outros povos livres, a

liberdade do mundo. Aqui
dentro, devemos buscar

as linhas da coesão e do
entendimento. É para es

se lado que se voltam as
atividades do governo.
O restabelecimento da
liberdade de imprensa e

da palavra, a anistia, e

o preparo das eleições

o sro Elisio Carvalho Lisboa Authoríty", da "National

5 d
- .,

FEBO governo baixou um Capi�al _Pa'�k" e "Planing au QffQO a
decreto, suspendendo 2m visitará os projetos de obras Comíssion", bem como \J

1945, a vigencia das' le- b E d
com elementos da "Natío- r

'

rras F e K, do decreto- PÚ licas nos sta os Unidos nal Housing Agency". o "Correio do -Povo" vídenclamos a confecção

lei do serviço militar.
Autor de diversos ll- irá publicar nm numero de grande número de

A letra F. do referido Washington-(SIH) O sr. cos, bem como de urbe- vros e nurnerosos no especial em homenagem cliches dos espediclona-

art. II, diz que nenhum Elísio Carvalho Lisboa, nísmo, campo de sua profissão, ao regresso da Força rios deste municipio que

brasileiro de mais de 18 distinto educador e en- Em Washington, o sr. o sr. Carvalho Lisboa é Expedicionaria Brasíleí- tomaram parte na glo--

anos de idade, sern a genheiro civil brasileiro, Carvalho Lisboa confe- professor de Engenharia ra. riosa campanha.

apresentação do certifica- visitará os projetos de renciou com membros da Civil na Escola Polltécni- Para esse fim já pro- Os anuncios para es-

do de quitação com o obras publicas durante "National Capital Housing ca da Bahia. I se
numero especial de-

serviço militar, poderá pra- sua estada .nos Estados

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

verão estar na adminis-

ticar qualquer dos seguin- Unidos como hóspede do
O C Ih -cl S

navegação aérea. tração do jornal até o

res atos: - obter carteira Departamento de Estado onse O e egu- A Viação Aérea.)S. Pau-
dia 10 de julho.

profissional, matricula ou Ex-prefeito do Estado da II S A d B enca-

. h
' .

I rranç
· o, .., o rasu,

:nscrição pare o exercicio Ba ia, esta especta mente
I a premia compa- beçava a lista das com-

de qualquer função e li- interessado no planeja- h.
, cl panhles a receber prêmios

cença de industria e p::-o-. mento de edificios publi- n laS aereas O por segurança de vôo,

h
·

f'·
· tendo transporrede cerca

emlS erlO de 51.747.486 passageiros-
milha sern um acidente.

O sr. Wilson frisou que

grande parte aos voos rea

lizados pelos aviões das

companhias distinguidas
foi feita em condições di

ficels, acrescidas dos obs

taculos criados pelas res

trições je ternpo de guer
ra, que resultam em es

cassez de aviões e ptlotos .

Sucessores de L. Seidel, das Secções de:

Orr;uLdeas e ,Caotéas
PEÇAM CA 1st.oao ILUSTRADO

.....I
I-..F

mostram. de nodo inilu

divel, que caminhamos

para a plena normalida

de institucional, que se

vai expressar pela voz

sem peias do voto, Mas
não basta que assim se

ja, Torna-se indispensa
vel- e isso é o que to

dos os brasileiros que
rem - que o Brasil possa
usufruir amplarente as

vantagens decorrentes

do sacrificios feitos e

principalmente do gene
roso sangue derramado

pela sua juventude, Pa

gamos pesado tributo no

curso destes anos terrt

veis, de restrições, de

dificuldades, de sofri
mentos e de angustias.
Agora é o momento dé
consolidar o prestigio
justo e crescente que a

Nação conquistou. Esse
anseio patriotico e hu

mano, legitimo e ínsopí.
tavel, e o que se traduz
no retraimento não pro
clamado nas ostensivo

da opinião publica em

face dos pronunciamen
tos tumultuarios da opo
sição.

Faleceu a 18 do cor

rente em sua residencia

em Rio do Testo o Snr.

Oscar Hausemann sogro
do nosso prezado amigo
e leitor sr. Max Hoepfner
construtor licenciado nes

ta cid ade.

Anunciem neste

Semanario

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D�l!r�ID·L�i ß. 136 I ESTO FAR IA "CRUZE I RO" Atos Oficiais
o Prefeito Municipal de Iaregué do Sul, na

conformidade do disposto do artigo 12, item I, do
decreto-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1959,

•
D E O R E T A:

Art. l-Fica o poder executivo municipal, auto
rizado a receber por doação, pera fins hospitalares,
um predio de alvenaria da diretoria do Hospital
"Jesus de Nazaré" na sede do distrito de Corupá.

Art. 2-0 Municipio será representado no ato
de transmlssêo pelo seu respectivo prefeito.

Art. o-Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua p.ublicação, revogadas as dlsposlçoes
em contrario.

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, 7 de

IJunho de 1945.
Ass) Ten. Leonidas C. Herbster

Prefeito Municipal

D�erl!lo·Ll!i ß. 131
o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, na

conformidade do disposto do art. 12, item I, do de
creto-lei n. 1.502, de 8 de abril de 1959,

-,

DECRETA:

o Prefeito Municipal de jaraguá do Sul,
conformidade do disposto do art. 12, ítem I do
ereto-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1939,

na

de-

o Dr. Arlindo Godoy,
Delegado Regional de
Policia de Joinville, e

tambem muito relaciona
do neste municipio, on-

, de já exerceu o cargo
de delegado auxiliar, foi
transíerído par� �p.entico
cargo em Orescmma.
- Foram postos a dis
posição do Desem Pre
sidente do Tribunal Elei
toral, os snrs. Nelson
Nunes, Manfredo Leite e

Sólon Vieira.
- O snr. Oarlos da Cos
ta Pereira, Presidente da
Oomissão de Estudos dos
Serviços Publicos, foi
designado para respon
der pelo expedíente da
Secretaria da Justiça.

EDITAL
Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmonisar 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 fabricaçãotapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões,
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ---- De ordem do Sr. Pre
Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, ;'19 - Fone 22 feito Municipal, e de con
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - j A R AG U'Á DOS U L formidade dos termos da

Art. l-A remuneração mensal dos intendentes _

1IiJ,
circular rr 59, 1 de ôe-

distritais, quando exatores, será calculada à base de ------------------- tembro de 1941, do De-
6% (seis por cento) sobre a arrecadação por eles partamento das Munieine-
efetuada no ambito dos respetivos distritos não po- P A R A F E R I DAS, lidedes. levo ao conheci-
dendo a mesma ser inferior a Cr$ 600,00 nem su- mento dos ínteressados,
perior a Cr$ 650,00. E C Z E MAS I estar vago o car-

Art. 2-0 pagamento da remuneração, a que - go de contador desta Pre'
se refere o ar!igo anterior, será feito por ocasião de I N F L AMA ç O E 5, feitura, para cujo preenchi-
prestação de contas do respertvo intendente. C O C E I R AS, mento os candidatos de-

Art. 5 - Este decreto-lei entrará em vigor na verão apresentar nesta re-
data de sua publicação, revogadas as disposições F R I E I R AS, partição, ou a ela se di-
em contrario; rigirem por escrito, afim

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, 7 de NUNCI=I EX!STIU'IGURL ESPINHAS, ETC. de tomarem conhecimento
junho de 1945. das condições necessarles

As� Ten. Leonidas O. H�bs�r --�.�---------�--�--------�----- pare a 'nom��o a� o

Dl!erl!to.Ll!iPre;�MUi;� rv:l;Rubi;:��, ��;�i\��f;���:��
,

' Rua Marechal D ecdoro, 158 " SECRETARIO

Oficina Autorizada <c:FORD»

Art. l-Fica aberto, por conta do saldo do
exercicio findo, o credito especial de vinte e um
mil duzeutos cruzeiros e sessenta centavos (21.200,60) ,..

assim discri�i.nado: . Si V_ S, necessitar de um concerto no seu Caminhãoa)-auxlho a Prefeitura de Mafra pare a cons- ,

• t I t Ofici b Ih d' �trução de um predio destinado ao serviço de com-
ou as 0!ll0ve . procure es a. �lCI?a. e.m apare

� � a,
bate à epizootia da raiva 10.000,00

.. que sera atendido por hábeis profissionais em mecamca, W\lb)-para montagem de um aparelho de gazo- e elétromecânica �
genio em um dos carros da Prefeitura .'. . 7.000,00 � �

c)-confecção de quatro grades de ferro reden- \.&eWl��t;;(���� )!]�-���� 00000000000000000000do P':ÍJ'_�aCr�d�:g�����g d� di"vid�'p��si;a 2����� Dffii�mOOlm_�OO I��OOOOOOOO1mlOODOO
mente ins�rita ... .. ... ·T6TÄ�:::: 2i:�Õb:��; Adolf Herrn. Schultze � Dr. LUIZ DE SOUZA.
.

Prefeitura MUnICIpal de jaragua do Sul, 7 de 00 MARCENARIA EM GERAL 00 A D V O GADOJunho de 1945.
. 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo:, da 00Ass) Ten. Leónidas C. Herbster s;::Q;:( CIA INDUSTRIAL DE MOVEIS s;::Q;:( Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34Prefeito Municipal �. zes

00 _ 00 Residencia : Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE: 00-

FQj,�·c'·A�L-C€'�A�D'"
"

O"GS,PU:#i'
00 DOSnnitordios T 00 OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOO
00 alas, el antar

_ 00
00 CO���ritorios 00 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

o

'� 00 Moveis rusticos e outros. 00 JE Ir IOl te � 11- � 1 p � § m 21 Il1lilll

I R G O 1'0 �MOVEIS AVULSOS COMO: � t0) lL � Ul

s;::Q;:( Cadeiras .

s;::Q;:(
� Poltronas fixas e giratorias �

00 Mesinhas .de centro e para radio 00
00 E entre muitos outros, a 00

� �
00 Caixa Registradora ma�c� "�ECORD�' 00a-n nQ mol nrOQ ( I 00 Af�mada pela. sua ehCJ�ncla, substite 00 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183U UO U U lJO lJ M s;::Q;:( indo as Caixas Registradoras du s;::Q;:(

'I zes elevado custo.--------- zes J A R A G U Á

mai� �arat�s I � RUA RIO BRAN�O, c:- TELEFONE: 7� � OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
_ .•._ � Jaraguá .do Sul Sta. Catarina � •• - �

FRODUTO D/1 I OO1ml�OO1mlB�OO Clin:r�e�!�I!U�!O�!�:r�!anta I
I

Industna dl�e' Ca�c21dl([J)§

'I', ��m�all'�AiaG�E/aN�iT��Ea§1U�L�O���uArl�§� I�ira��_ a pr�=���ef;a�e:����;;r��s:i�����i���i�:;l!rT;;a���;;�;,c��li�I���ó�:is I(G([J)§c]ffi Irmäos §: Ao
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.CAIXA POSTAL, 11

Ex.lnterno, por concurso, da Assislencia Pública do Rio de Janeiro

JARAGUA DO SUL

ISANTA OATARINA � A Come-c).-aI Ltda.
Formado pela Faculdade de Medicina da

...
- Universidade do Rio de Janeiro

B L U ME NAU STA. CATARINA
lIf2uIJS:zjO.JPntlf't!à'f';1Rsiif'a' /ARAGUÃ DO SUL

DECRETA:

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

�

lVIilho

Recebeu e úferece

fn�en�o RHU limitH�H '

:FER RAR:lA\.
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edital

Não satisfazendo o pa
Edital n. 1842 de

14-6-45'1· gamento
no referido mês,

. ficará o contribuinte su-
Helmuth Patsch e Allda jeito á multa de 20% so-

Blanck bre a referida taxa no

DA ENERGIA ELÉTRICA Ele
.. solteiro, .b:�sileiro, primeiro mês, sendo então

l-Incentivo, por todos op�rarto, doml�Jl�a.do e feita a cobrança judicial
os meios, ao desenvolvi- residente neste, dl�1rttO, a mente.
mento da indústria de Estrada Itapocú, filho le- Tesouraria da Prefei
produção de energia elé- gitimo dos lavradores tura Municipal de Jara
trica. Bruno Patsch e Elia Zeh guá do Sul, 5 de Junho
2-Elaboração de pla- Patsch. de 1945.

nos de longa previsão Ela, brasileira, solteira,
para o aproveitamento domestica, domiciliada e FRANCA
em sistemas eletrlcos in- residente neste distrito a Tesoureiro
terlígados, das fontes de Estrada lrapocü, filha le-

energia hidràulica, pa- gitima dos lavradores
dronizacão de suas cara- Emilio Blanck e de Tere- Vende _seterístícss técnicas, e in- za ßlanck.
centivo á ampliação de

Edital n. 1843 de 19-6-45
seu consumo.

3�Articulação dos sís- Rudi Zastrow e Laura
temas elétricos com os Kamke
planos de industrializa- Ele, brasileiro, soltei-
ção e de eletrificação ro, lavrador, domiciliado
ferroviària. e residente neste distri-
4-Apôio e facilidade to, no lugar Ribeirão

á expansão das reservas das Pedras, sendo filho
de energia hidràulica legitimo dos lavradores
dos atuais sistemas ele- Guilherme Zastrow e de
tricos, de acôrdo com Frída Zastrow.
as exigências de consu- Ela. brasilsira, soltei-
mo. ra, lavradora, domícílía-
4-Fixação, nas con- da e residente neste dís

cessões para exploração trita, no lugar Ribeirão
de energia elétrica, de das Pedras, sendo filha
tarifas que incentivem o

I legitima dos lavradores
desenvolvimento econö- Waldemar Kamke e de
mico, protejam o consu- Anna Mathias.
midor e permitam justa
remuneração ao capital Edital n. 1844 de 19-6-.45
invertido.

CORREIO DO POVO
__C_a_ix_a_P_o_s_ta�I,_1�9 �F�U�N�D�A�D��O�=E�M��1�9�19� ...I� N. 39

SABADO, 23 DE Junho DE 194�ANO XXVI N. 1.280

R t� I õ T � � I � I L
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
- JARAGUÁ DO SUL ST� CATARINA

casai-se:

Imposto Territorial.

Artur Müller, Oficial do

Registro Civil do r" Distrito
da Comarca raraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exrgídos pela lei
afim de se habilitarem para

o

A .gloriosa FEB - O :martírio
do jaraguaense Afonso K�th

Os que ficam na Itália
- A volta -

intemédio das Caixas E
conômicas, e dos insti
tutos apropriados, de cre
dito a longo prazo para
a construção de casa pro
pria nas Capitais e no

interior.

VOSGERATJ

Um terreno com 106
morgos distante 3 kílo
metros da estação de

Jaraguá do Sul, co

mil pés de café e muitas
outras plantações, e pro
prio para força de agua.
Preco de ocasião.
Tratar com

Jvão Kanzler Snr

3-2 Ribeirão do Molha

é hoje detentor de uma

costela de platina".

O gabinete do General
Dutra, Ministro da Guerra,
forneceu à imprensa uma

nora declarando que a

Força Expedicionaria Bra
sileira está se deslocando
para Napoles, de onde
será embarcada pare o

Brasil.
TORNE os seus

artigos -cop eci
dos atravéz o

ANUNCIO.

Ela, brasileira, soltei
ra, lavradora, domicilia
da e residente neste dis
trito em Rio Cêrro, sen

do filha legitima dos la
vradores Henrique Bruch
e Anna Konell Bruch.

Albrecht Hornburg e

Cecila Bruch
Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador, domicilia
do e residente neste dis
trito, no lugar Rio da
Luz, sendo filho legiti
mo dos lavradores Car
los Hornburg e de Hul
da Gaisler Hornburg.

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela Impren-
sa e em cartório onde será
afixado dut ante I 5 dias. Si -

alguem souber de algum im

pedimento acuse o para os

tins legaes.
ARTUR MÜLLER-Ol:icíaJ

Do "Jornal do Comer
cio" do Rio, lemos a se

guinte noticia referente ao
soldado Afonso Kath, de
Rio da Luz, neste mnnl
cíplo".
Afonso Kath (Iaraguä,

Santa Catarina), descen
dente de alemães, fala
dos cuidados medicos a

que foi submetido. Ferido
por um estilhaço de pro
jetil de canhão 88, que
lhe entrou pelas costas e

saiu a altura dos intesti
nos, foi salvo <por um

tratamento eficientissimo
à base de injeções de so

ro (não podia comer e

passou vinte dias sem in
gerir alimento algum), de
que tomou dez litros de
plasme sanguíneo e 260
injeções de penicilina. E

Engelbert Kanck, Casi
miro Kelar. Pedro Triches,
Erico Niedse!, Emilio E.
Sievert, Lourenço Glrardl,
Ronald Risten, Jose ôhrno
ler, Henrique Jacobi� Julio
Oliveira, Paulo Dechin
hesca, e Alberto Zilz.

....................................n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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iill não loco ilil
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llil Casa Sonis !I!!
1111 que oferece SEDAS e mais S E O A s. !il!

1.:.:1 .:11.: �i��i��]�;��i�;��if�;��:f.5��:t.:!.:I.::I.:artigos, só na Casa Sonis.
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atendendo á importância
de sua função como fa
tor da estabilidade social
pela fixação do homem
à terra.
9-Reflorestamento e

exploração racional das
nossas florestas no sen

tido da preservação das
riquezas florestais.
10-- Orientação da pe

cuária para melhoria dos
nossos rebanhos de acor·
do com a sua destinação,
consideradas as condi
ções de clima e de pas
tagens das diversas re

giões
11-lncent,ivo à pesca

com medidas de finan
ciamento e proteção, or

ganízação de cooperati
vas, ensino profissional
e assistência aos traba
lhadores do mar.

12-Incentivo em todo
o Pais, á Industríalização
do produtos agrícolas e

pecuários.
13-Criação de redes

de armazens gerais, si
los e frigorificos para de
pósito e conservação dos
produtos, normalizando o

transporte e o mercado,
e facilitando as opera
ções de crédito.
14-Crédito rural atra

vés de cooperativas, car
teiras ou bancos especia
lizados nas suas modali
dades diversas.

O govemo concordou
em dar um contingente
pera a guarnição de Mi
lão, na ltalia, até que se

resolva a normalização
da situação daquele paiz.
Para a formação desse

pelotão, o Esiado de San
ta Catarina contribuirá
com os seguintes expedi
cionarios:

Para anuncios
PREFIRA
este jornal.

ProgramadoPartido
Social Democrático

DA MOEDA, DOS BAN-
COS E DO CRÉDITO

l--Politica tendente a e

vitar a inflação, monetá
ria ou de crédito, au

mentar a reserva-ouro e

valorizar a moeda como

orientação para alcançar
a melhoria das condi
ções de vida, reduzir os
preços das utilidades, fa
cilitar a importação em

têrmos convenientes á
economia brasileiras, sem
compromenter a nossa

produção e exportação.
2-Constituicão do Ban

co Central como base
imprescindivel da mo-

DA AGRICULTURA
i-Assistência perma

nente do Estado ao tra
long�s,_ assegur�n?o ·se balho agrícola que, pela
con�lÇo.es .

essenerais ao amplitude de seus recur
comercio Interno e ex-

sos e extensa aplicação,
terno.

. . _ .. constitue a base do tra-
5-:I�c.en�Ivo á c�Iaça(J' balho nacional.

por ImCIat�va particular 2-Renovação agrária
ou por me.1O de �oCleda- com o amparo das suas
de de caJ;ntal mI�to, de principais lavouras e in
ba}lcos hípotecàríos ru- I centivo á policultura.
rais e urb�n.os,. de b3;n- 3-.Desenvolvimento da
cos de crédito Indust_rIaI experimentação agrícola
e_de baI1:cos �e aplica- para orientação cientifi-
çoes on Inv�stImento�. ca da agricultura.
6-��tensao da rede 4--Difusão do ensino

b�nc.arI�, _

para !ll�lhor agrícola, em suas várias
dístríbulção d� atividade modalidades e graus, a

do� �stabeleCImentos �e traves da escola primá
crédito, em t?do _o PaIS. ria, do ensino prático ao

7-GeneralIzaçao, por agricultor e do especia
lizado para a formação
de teonícos.
5-Racionalização e

mecanização da agricul
tura para o melhor apro
veítainento do solo, com
a intervenção direta do
Estado na distribuição de

máquinas agrícolas e au

xilio ás cooperativas ou

comps- .nias que se des
tínerr .ii. executar o tra
balho mecânico da la
voura.

6-Amparo aos agri
cultores pela propagan
da, assistência técnica
e auxilio direto no em

prêgo de sementes sele
cianadas e de adubos a

propriados, na defesa sa

nitária, na irrigação, na

drenagem e combate á
erosão. condições funda
mentais da colheita eco

nómica.
7-Defesa das organi

zações agràrias fundadas
no regime de parceria,
arredamento, e forneci
mento de materia prima
agricola, com a deter
minação dos direitos e

deveres réspctivos.
8-Amparo à pequena

propriedade e ás indus
trias domésticas rurais,

(continuação)
dernização do nosso sis
tema bancário, instru
mento regulador e fixa
da estrutura econômica
do Brasil.
3-lntegração da orga

nização bancária nas o

perações de crédito or

dinàrio e especializado, a
serviço de todos os se

tores da atividade, para
se alcançar o equilibrio
entre a produção do Pais
e a sua massa circulante
4-Facilidade de cré

dito, como resultando des
sa orientação, á lavoura
á pecuària e indústria, a
juros módicos e prazos

.................................................................................................................................................................. · ..........·a

II-ö·ÃN·co"fNDusTRiifc·oME·Rci"o·DEi:··cATÃßINA·s/i:·-!!
:: Fundado em 23 de fevereiro de 1935 ii
li CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ii

II ������!��IIlS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 II
i.:!.� �:�ç���u AGENCIA�!.a���uL�� J�u�L. 115 .!.!End. Telegrafico "INCO"

II ��:s�?��: MA\T���: P���/�Í Telefone, 73 II
ii Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. ii

1.1 Curitibanos emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. II
:: Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante

::

ii Gaspar
taxas modicas. ::

!! Ibirerna Abona em C /Correntes os seguintes juros: ::

11 Indaial A Disposição, sem aviso, com retiradas livres ii
!! Ituporanga 2010

!!
!! J

-

d S I para qualquer importancia !!
!! aragua o u

Com Aviso de 30 dias e retiradas livres li

H [oaçaba ii
!! joinville de Cr$ 1.000,00 3°io ::

H t:���a Depositos Populares, com limite de C�$ 50.000,00 ��
.. dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00

:ii: p�l':rla�t:Unbsa e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% :11:Com Aviso de 100 dias 5%
!! Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%

::

ii �:� ��J����o Com Aviso de 120 dias 5 1/2% II
Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
S. Francisco' do Sul Os juros sác) pagos ou capitalizados semestralmente

f'a!6aquim A economia é a base da prosperidade
Tijucas Deposite as suas economias no

Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA.

�[�:�r�nga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas
Aos sábados das 9 às 11 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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III Banco Popular e Agrícola !!l � Tosse, Asma, Bronquite, R;uquidão, Resfriados e �
:: Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU ::@) BPßR-tlHO Rf�PIRßl'OftIÓ @j

tH AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, 11 � TODAS AS MIOLESTIAS DO L U �
:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio \ :: ••

" @�� H �
Encontram alivio imediato com o uso do

��1.1. ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS

:11:
.•

I n C O In P a r a v e 1 ..@5f Depositos com juros'- ti disposição-(sem limite) retirada livre 2%,

�H í disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial o-s 100.000,00 f.::.:.·::....
: @.

P�I·IDrill d� nn'gI-eU P�lulenl�····com retiradas semanais sem eviso até Cr$ 20.000,00 . . " 5% f @) ,

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

� �..

Depositos com aviso-Reto dieria até Crê 1.000,00 3'/. P. retiradas :: ••
m» � ;StIL

•.

rnjaviso prévio de 50 dies 4"/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2"/.; 180 días 6·/.:l O PEITORALMIAIS�Ol�,]IIE�IDO NO Bnm-n.\.>SI
..

Deli. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/. ll� �""IM!�rn'\!rnv;::;\!""rn'\!tn\rn'\!""rn'\!tn\rn'\!tn\rn'\!rn\rn'\!tn\rn\!tn\rn'\!tn\@)..@J... Deverá ser dado o aviso prevío de 2 meses pera retirada.

::ll'&J�����������
.

•. Dep. POPUlares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep, inicial Cr$ 20,00. com reti�

..

BElOS E gEMAIS

J IIIR.[aIR=�
GUEDA DOS CA-

o Sistema I
Nazista

Gait�s Pi�nadas 'IPrecisa-se
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS
De uma moça que se

ja datilografa e que te
nha pratica de corres

pondencia e escritura
ção mercantil para en

sinar a profissão acima,
a uma das filhas do pro.
prietario da tírma.
Ofertas por carta de

proprio punho para o

snr. Saturnino Rosa em

Guaramirim - Mun. Join
ville.

HARMONIOS- PIANOS(S. l. H.) maio -

Europeus de todas
as nacionalidades ja
zem no pario do
campo de concentra
ção de Gohta, ne

Alemanha. Ao apro
ximar-se as tropas
norte-americanas os

nazistas ordenaram I Caixa Postal, 59 - Linha S. Francisco - SIa. Catarina
aimatança de todos

.

os prisioneiros im-
possibiTitados de ca
.mlnhar.

Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e �Jazz- Bands

CORDAS, PALHE�AS, MÉTODOS

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

3x1

S. I. H. - maio - O General Eisenhower assiste a uma demonstracão de
como eram suplicados os prisioneiros num campo de 'oonoentração na Alemanha.

No centro o Gen. Eisenhower, a esquerda, usando no capacete.3 estrelas,
o Gen. Patton, comandante do Terceiro Exercito, e o Gen. Omar Bradley, com 4
estrelas 1)0 capacete. (Serviço de Informações do Hemisferio)

Geraldo Ballock
ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

Bceita Heoresentocles em �ußlquer RUßio
DÁ-�E �EFE��NC�A�

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumero

Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina

I

lEr --..a
r ATENÇAO! 1

I A CASA IERICO BRUHNS,
por motivo de uma reforma em sua loja,

I
está procedendo uma liquidação lotai de

I25 de Abril a 30 de Julho deste ano.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verdadeira Queima ...

� Preços verdadeiramente baixos
....J

\

Ouro Negro
Mario de Miranda Valve:rde

As forças aliadas es-j investiram ao. longo do j que os poços prodUZiS-j esses poços, mas acredí
tão se aproximando do norte Irrawady, os bir- sem, mas em princípios ta-se que os mesmos po"
distrito petrolífero da maneses colocaram ex- de 1944 o comando aéreo derão ser restaurados em

Bírmãnea. plosivos com tanta peri- oriental retardou o pro- um período de tempo re-
Antes da guerra, o dis- cia que reduziram a cha- gresso com um efeito ex- lativamente pequeno, se

trito petrolífero, que Ii- mas o reinado petrolííe- traordinário. estiverem livres de ata-
ca ao longo do rio Irra- rb da Birmânia Em 1943, Serà necessário muito ques.
-wady, produzia anual- os japoneses fizeram um trabalho para rehabilitar
mente 9.500.000 barris de esforço para conseguir
petróleo de alta qualída- ---_____ Chocolate e Pralneésde. O campo de Yenen-
gyaung possúe 5.000 po-

A propaganda atravéz das melhores fábricas do
.

d pais sempre a venda naços equipa os com ma-
o anuncio é muito mais

quinarias elétricas. C n IChauk tinha 1.000 poços eficiente do que se [ul- asa Kea
petrolíferos em operação.
Quando os joponeses ga.

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

....................................._ .

fc;;t;i';'d';"P�;�'�
Ave. Getulio Vargas . 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGU4 DO SUL
ii Estado de Santa Cairaina
H

II A:�:;���;;:
, REDATOR

Mario Tavares da C. Mello

ii ß c;;:r��r lida. II :::::::':::::""''"'"''''
" :: S'�.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l.:::::::::::::::.,. '

emanano

®Y@ @Y@ ®'t@) -®Y®
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que -dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4

®;.® @)..@ ®;.@ @)..@

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

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

SACOS
DE PAPEL

defronte o Cine Buhr
vende-se na

TlP AVENIDA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Decrete-Lei N. 139
o Prefeito Municipal de Inragué do Sul

conformidade do disposto no art. 12, item I, do'
creta-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1959,

DECRETA:

Padrão
A
B
C
D
E
F·
G
H
I
J
K
L
M

Vencimento Mensal
Cr$ 180,00

240,00
300,00
560,00
420,00
480,00
540,00
600,00
660,00
720,00
780,00
840,00
900,00

SITUAÇÄO
N. I Cargo
1 Secretário
1 Contador
1 Tesoureiro
1 Auxiliar Técnico
1 Agênte de Estatística
1
1 Fiscal Geral
1
1
2
2
2
1
1
3
1
5
1
1
1
8

Vencimento Anual
Cr$ 1.160,00

2.880,00
3.600,00
4.520,00
5.040,00
5.760,00
6.480,00
7.200,00
7.920,00
8,640,00
9.560,00

10.080,00
10.Roo,00

ANTIGA

I Vencimento I Padrão

Almoxarife
Escriturários
FiscaIs-Auxiliares
Auxiliares de Estatística
Fiscal Distrital
Prof. Normalista ou Ginasiano
Motoristas
Porteiro-Continuo
Professeres Complementaristas
Carcereiro
Zelador Cemitério
Motorisra-Auxiliar
Professores "Não Ti rulados'

SITUAÇÃO NOVA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
3
1
5
1
1
1
8

Secrerério
Contador
Tesoureiro
Auxiliar Técnico
Agênte de Estatística

\

Fiscal-Geral

Alrnoxerife
Escriturários
Fiscais Auxiliares
Auxiliares de Estatfstica
Fiscal Distrital
Prof. Normalista ou Ginasiano
Motoristas
Porteiro-Continuo
Professeres Complementarisias
Carcereiro
Zelador Cemitério
Motorista-Auxiliar
Professores "Não Titulados"

750,00
700,00
650,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
400,00
400,00
400,00
350,00
300,00
300,00
300,00
250,00
250,00
250,00
250,00
200,00
150,00

900,00
840,00
780,00
780,00
720,00
660,00
600,00
540,00
480,00
480,00
480,00
480,00
420,00
360,00
560,00
560,00
50000
300,00
500,00
500,00
240,00
180,00

Õbs. Escriturário 480,00 - 1 vago
1 Professor. Normalista Oll Ginasiano CJ$
360,00 - vago.

Confere com o original em 11-6-45.

JOSÉ 'PEREIRA - Secretário

Anuncias?
publique-os nesta folha

��nhDriÍ! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS, Tenha ta-ubem em

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

Jaraguá do Sul, 23 de Junho de 1_9_4_5 ,-- _,;;5;.;;a;... ..:;p_a..lig...in_a

;oooooooooooooo��oo�oooooo��oooo����oooo�oooooooooooooooooooooo�

ILOTHAR SONNENHOHLI
00 - Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 84 - 00
00 JARAGIDÁ DO §ID]L SAl\fTA �ATA\.RIl\fA 00

m A
A m

2'::6:'S r-----------------------------------ií 2'::6:'S

00 ,I NOVO SORTIMENTO li 00

OOll
- 1(00

00 ll Casacos para Senhoras Casacos e Pulowers de lã II 00
00 li (ultima moda) Sedas � Casemiras li 00
00 'I Capas de Gabardine (artigos finos) n 00

; J (das melhores) Ternos Feitos n ;
! JI,I Bicicletas e peças em geral Material Eletrico em Geral JII,!: Radios (das melhores- marcas) :
II �:���!:!�,:=================<2!!:!��=�:.���!;�� II
00 TUDO POR PRIEÇ�§ VANTAJOSO§ IE BA\RATIS§IMO§ 00
00 00
OOOOOOOO�OOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

.
Requerimentos despachados

Em 4-5-45

475-Idalina Cartaxo, brasileira, requer licença
para construir um xiqueiro nos fundos de seu terre

no a rua Domingos R. da Nova, para criar suínos

mediante assinatura de termo de compromisso, co

mo requer.
476-Augusto Sohn, brasileiro. requer rransfe

rencia imposto terreno vendido à Augusto Ranthum,
com área de 69.500 mt2. sito a estrada Itapocusinho,
como requer.

477 - Augusto Sohn, brasileiro, requer rransfe
rencia imposto de terreno vendido à Carlos Ran
thum, com área de 195.000 mt2. sito a estrada Itapo �-----------------------,--------------�

cusinho, como requer. _-------------_-------

478 - Miguel Franck, requer .

transferencia de
terreno vendido a José ôanrher, com área de ...
210.987 mt2. sito a estrada Rib. da Molha, como procure

requer. HOTEL TROCADERO
479 - Paulo Hubner, brasileíro-: requer transfe-

rencía impostos de terreno vendido a Paulo Eggerr, AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES
com área de 250.000 mt2 sito a estrada Itapocusi- ASSEIO - MORALIDADE

nho, como requer.
HOTEL - BAR .o. RESTAURANTE

José ôalal, brasileiro, requer licença para cons- RUA VISCONDB DE TAUNAY N. 185
truir um xiqueiro nos fundos de sua propriedade �-------------------------=

mediante assinatura de termo de promessa.

Dia 9-5-45

na

de

° ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOPA
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, ) e 4
Proteja a saúde de seus filhos E' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

t emedios

COIPpre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
MINANCOBA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Mieancora

- jOINVILLE

EM JOINVILLE

Art. 1°. - Os vencimentos dos funcionários do
Município ficam elevados nos termos dêste decreto
lei, a partir de 1°. de abril do corrente ano.

Art. 2°. - Os padrões de vencimentos adotados
pelo ae�reto-lei n, 109, de 31 de maio de 1945, que
reorgamsou o quadro do funcionalismo dêste muni
cípio, pessern a vigorar de acôrdo com a escala e

as tab.elas anexas a êste decreto-lei, e que dêle são
parte mtegrante.

Art. 3°. - Revoga-se as disposições em contrario'lPrefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 8 de
Junho de 1945.

ass.) Ten. Leónidas C. Herbster
Prefeito Municipal

ESCALA-PADRÄO DE VENCIMENTOS QUE
SUBSTITUE OS PADRÕES INSTITUIDOS PELO

DECRETO-LEI N. 109, DE MAIO DE 1945.
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li CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA Do·ii
H DR. SAOALLA AMIN ii

II CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS II
g ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ��

11 «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS 11
H HORARIO : 10-12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2-4 H

II • .loinville II
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496-Floriano Freiberger, brasileiro, requer Ileen
ça para construir uma casa de alvenária de tijolos
sito a rua CeI. Procopio G. Oliveira, como requer.

489-Mercedes Nicoluzzi, brasileira, requer licen

ça para mandar construir um mausoleo na sepultu
ra de José Nicoluzzi, inhumado no Cemitério Muni

cipal désta cidade, como requer.

Dia 19-5-45

525':"""Alexandre Grubba, brasileiro, requer can

celamento de imposto de Ind. e Profissões, de alfai

ataria, por não desejar mais continuar neste ramo.

A vista da informação como requer.
522 - Carlos Bachie, alemão, requer licença

para construir uma casa de moradia em S. terreno a

estrada São João, como requer.
521-Curt Marquardt, brasileiro, requer licença

para construir uma casa pare moradia no terreno de

propriedade de Ricardo Marquarur, a estrada Rio
Novo, como requer.

518-Faustino Piazera, brasileiro, requer rransfe

rencia imposto de terreno vendido à firma W Wee

ge & Cia. Ltda., com área de 1440 mt2. sito a es

trada Rio do Cerro, como requer.
519-Faustino Piazera, brasileiro, requer transfe

rencia, imposto de terreno. vendido à Leopc;>ldo Klotz,
com area de 3.200 rnrã, SItO a estrada RIO Cerro,
como requer.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iara
do Sul, 19 5-45

JOSÉ PEREIRA - Secretario

Sobremesa - deliciosa? PUDIM MEDEIROS!

509-Alfredo Feiler, brasileiro, requer transfe
rencia imposto de uma casa sito a rua Duque de
Caxias, como requer.

498-P.aulo Müller, brasileiro, requer transferen
cia imposto de terreno vendido à Otto Lisenberger,
com área de 252.500 mt2. sito a estrada Guaralu
bas, como requer.

497 _.- Paulo Müller, brasileiro, requer transferen-

I
cia imposto de um terreno vendido à Guilherme Hu

tel, com àrea de 252.500 mt2. sito a estrada Guara

juba, como requer.
5ül-Arno Krelling, brasileiro, requer transferén

cia imposto de terreno vendido à Oscar Lehmann,
com área de 61.050 mt2. sito à estrada Ano Bom,
como requer.

500-Rodolfo Engel, breslleiro, requer rransfe
rencia imposto de terreno comprado de Oscar B. A.
Schaldachk, com área de 71.650 mt2. sito a estrada

Izabel, como requer.
499-0scar B. A. ôchaldack, braslleiro, requer

rrensferencía imposto terreno vendido à Rodolfo Le
ber, com área de 71.650 mt2. sito a estrada lzabel,
como requer.

512 - Eduardo Kellermann, brasileiro. requer
transferencia imposto de terreno vendido à Guilher
me Kopsch, com área de 185.510 mt2. sito a estra

da Rio do Cerro, como requer.
513-Germano Kuster, brasileiro, requer transfe

rencia imposto de terreno vendido à Silvestre ôrral

koski, com ärea de 50.000 mt2. sito a estrada lrapo
CÚ, como requer.

507-Artur Karsten, brasileiro, requer transferen
cia imposto de terreno vendido à Mário Nicolínl, com
área de 950 mtã, sito a rua CeI. Procoo+

�

s de
Oliveira, como requer.

504-Dante ôchíocher, brasih.."_�, requer
ferencia imposto de estabelecimento comercial
rido de José Percrs.
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Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

Alameda Rio Branco - Caixa Bostal, 47
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ESPECIALIDADE

Os abaixo assinados,
incluidos nas chapas

r apresentadas para a eleí-
Telefone N. 39 ção do Diretorio do Par--------

1 280 tido Social Democratico,
- S.T� CATARINA - N.. neste municipio, decla-

ram, de publico, que
NÃO SÃO SOLIDARIaS
com os termos ofensi
vos do Manifesto apre
sentado ao povo pela
facção encabeçada \ pelo

Declaração
sr. Roberto Marquardt
Corupá, 19 de junho

de 1945.
'Waldemar Luz
João Tossini
José Pasqualini

CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 FUN D A D O E M 1919

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL SABADO, 25 DE Junho DE 1941' ESPORTES

EPISODIOS DA GUERRA

«Os brasileiros ali se
encontravam devotada
mente-diz o almirante.
Deram-nos tudo que, ti
nham. Muito antes que a

direção da vitoria estio
vesse aparente, o cora

joso governo do Brasil,
com inteiro apoio e a

provação do povo brasi
leiro, aderiu a causa alia
da com s, plenitude de
suas forcas. Durante to
da a guerra, o Brasil
empenhou toda energia
para que a luta, prosse
guisse com sucesso.»

O comandante em ehe
fe da esquadra norte-a-
mericana no Atlântico a- Pelo comparecimento de todos, muito agradece
firma que, nesse Ocea-
no, a cooperação e en-

tendimento entre as for- render homenagem ao

ças navais ---da Grã-Bre- esforço de guerra dis-
tanha, do Canadà, do pendido pelo. governo REGISTO DE VEICULaS
Brasil e dos Estados U- brasileiro apoiado pelo Tendo terminado o pranidos, foram perfeitas e povo. Entretanto, não Ial- so para emplacamentoque, juntas, essas forças tam maus brasileiros que, dos veiculos a motor, ocompuseram um grande por despeito, querendo Dr. Delegado Auxiliar
e eficientissimo team. atingir o Presidente Ge- determinou a apreensãoÉ mais uma alta auto- tulio Vargas, não hesí- de todos os veiculos desridade que, com toda a tam em diminuir o valor sa especie que não tranresponsabilidade e co- desse grande esforço. A sitem legalmente emplanhecimento intimo da tal ponto [chega a pai-- cados e registrados.questão, vem a público xão politica entre nós? O praso para . o em-

.,.., 25 anos - t945
placamento das bícícle-

=!E��!m�a!Ud���= D��"Al;�;�"B�t�lh�'�":�:��: _�a_osr_rt_:_�f_e_�n._a_n_o__d_ia_3_0_d_0
de fundação da

� Casa Antonio Tobias-

Após as calorosas pa
lavras contidas no men

sagem do Almirantado
Britanico ao Ministro da
Marinha. exaltando a par
te desempenhada por
nossa Armada na luta
contra os submarinos na
zistas no Atlântico, vale
a pena reproduzir o tre
cho das declarações fei
tas pelo Almirante In
gram, comandante da
Estados Unidos .no Atlân
tico, no qual aquela al
ta autoridade naval faz
referencias especiais á
cooperação brasileira.

DOMINGO, 8 DE JULHO
realizar-:se-há um grande festival no pateo do

GRUPO ESCOLAR
"DIVINA PROVIDENCIA"

em beneficio do mesmo estabelecimento

Constará de varios dívertímentos publicos como:

Tômbola, Leilão, etc. - Churrasco,
Bebidas, Cafés, Doces,' etc.

A Soe. E. e Diversões

"Tupina:mbá"
A COMISSÃO

E

Tomeml

ANIVERSARIaS
Dia 16, o snr. Santos

Tomazelli; Dia 18, o snr.

Políbío Adolfo Braga;
Dia 19, o snr. Alexan
dre Koehler; Dia .21, a
pequena Maria filha do
sr. Ney Franco e o snr.

Julio Maffezzolli, do co

mercio local; Dia 25 a

exma sra. Olga Mey
Fischer esposa do snr.

G. Rodolfo Fischer, in
dustrial; Amanhã passa
a data natalicia do snr.

João O. Müller, socio da
firma Müller & Cia; Dia
25 o pequeno Fausto, fi
lho do sr. Leopoldo Rei
ner; Dia 26 a senhorita
Jurema Ramos; dona
Adelía Müller, esposa do
snr Artur Müller; o jo
ve� Ludgero Tepassé;
dia 27, a senhorita Olga
Kúehler.

LOCAIS
Leva ao conhecimento de seus associados

que no dia 50 do corrente mez realisará um grande
baile, e como ingresso servirá o talão de quitação
com a sociedade e tambem leva ao conhecimento
9,0 publico, quem interessar de se associar até dia
27 do corrente é Cr$ 10,00 a joia e do dia 27 em
diante passará pera Cr$ 20,00 a joia.
2xl A DIRETORIA

t920

••••
Nestes 2 meses, concede-se grandes

abatiDIentos,
a quem fizer suas compras a dinheiro

'ne_ta casa

CIRURGIA PARTQS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

FRACOS E AN�t.4ICOS I

CASA ANI0NIO '10BIAS, R. Presidente
Epitacio P�ssoa, 652- - Jaraguá do Sul

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

.

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

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA·'

IIIP._"_
TOll••.
Relfri.d••
Bronquit••
Escrofulo••
Convalescenç..

VINHO CREOSOTADO
'É UM GERADOR DE SAÚDR •

........................................................................................................................................................................... � •••••••••••••••• u •• � ••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••
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PROCURA-SE - - 2 empregados
com 15 a 17 anos de .idade,
Informações na - A Comercial
Ltda. rua Mal. Deodoro 136

�""""""""""""""""""""""""""""""""",,""""'.I"""�
o SABÃO

,,�\\�O V1RC�.J ---G:l DA e:»: (;,";-
(�WHIH INDUSTRIAL
JOINVILLE "Virgem Bspectclldcde"

recomenda-se tanto para roupa. fina como para roupa comum
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