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Com a discussão que

se faz em todos os Jor
nais, uns pro e outros
contra a lei dos "trust",
a politica passou para
um plano secundário,
girando, agora, exclusi
vamente em torno da
derrubada do decreto

que o instituiu.
Os constas enchem

jornais e noticiarios ra
díoíonícos
Ora é .0 Ministro da

Fazenda, Dr. Souza Cos
ta que vai abandonar a

pasta, e, de outra vês,
são os índustrlaís pau
listas que ameaçam a

candidatura oficial.

Emquanto isso, o go
verno, calmamente, vai
administrando e os can

didatos ao futuro pleito,
preparando seus discur
sos de propaganda, O
que é preciso, é ter cal
ma e lisura na campa
nha. De revoluções e

golpes o povo já está
farto. O que se reclama
é que se o deixe traba
lhar em paz, não en

grossando as fileiras dos
que não dão mais cre

dito aos politicos e res

ponsaveis pela maquina
administratíva do Brasil.

TELEFONE N°. 39

Sta. Catarina

Em São
francisco

Vista do Teatro da

Opera de S. Fran
cisco, no momento
em que saiam os

Delegados das Na

ções Unidas, depois
de uma sessão ple
naria da conferen
cia internacional.

A eleição do· P. 8. D.
Brilhante vitória do "Correio do Povo" .

Nem a chuva, a falta de transporte, as
ameaças, e nem o integralismo consegui

ram deter os eleitores democratas

815 volanles livresl
O P.S.D. considerava em Garíbaldí, revistan- digno requer, vieram vo

em Jaraguà do Sul, qua- do os que eram trans- tar, Vieram a pé, salpí
tro correntes que o apoia portados para que não cados de lama pelos ca

vam e que tornavam tivessem nos bolços a minhões dos oportunis
difícil constituir o seu chapa de sua predileção, tas, molhados da cabeça
diretorio. Dai ser o ca- chegando o sub-delega- aos pés, caminhando, al
so resolvido por eleição, do daquele distrito a guns, .maís de 40 quilo
designado o dia 23 para ameaçar de "picar a metros para dar o seu

sua realisação. bala" os que votassem voto a corrente politica
O "Correio do Povo" na chapa encabeçada que o seu jornal repre

numa proclamação apre- pelo sr. Artur Müller. sentava.

sentou uma chapa para Nas outras estradas foi Belo espetaculo! Estes
o diretorio, a qual já o mesmo. Os fatos ver- gestos nos confortaram

publicamos em um dos gonhosos passados no 10- e nos dão a segurança

numeros anteriores. cal da eleição foram os de que, nas futuras eleí-

As outras tres correu- mais desabonadores, em- ções, esses 815 votos se

tes uniram-se temendo bríagando-se determina- rão triplicados e não ha

uma derrota e, nos ulti- dos individuos para as- verá cousa alguma que

mos dias, vendo que sustarem os pacatos vo- detenha o rolo compres

mesmo unidos perderiam tantes. Bor da opinião publica
a eleição, foram pedir o Mas nada adiantou. Não na escolha dos seus can

auxilio do integralismo, fazendo propaganda, não .dídatos.
um vergonhoso e anti- lançando mão dos íní- O todos esses des te

democratico gesto. migos da democracia, midos e livres eleitores,
Os srs. Emanuel Ehlers não tendo transporte nem

10
"Correio do Povo", em

e Leopoldo Gerent, ex- os recursos oficiais, a nome dos cidadãos que

chefe e ex-prefeito da chapa do "Correio do compunham a sua cha

extinta Ação Integralista, Povo" teve 815· votos. pa, saúda e agradece,
que estavam louquinhos Atendendo a procla- podendo assegurar-lhes
para ajudar a dividir as mação os homens que que não desertará da lu

forças que apoiavam o sinceramente apoiam ta pelo bem do nosso

P.S.D., para tirar vanta- uma politica de paz e municipio e até que

gern no futuro, esquece- de trabalho, num partido suas aspirações sejam
ram a dor de estomago que enquadra em seu satisfeitas.

com que costumam apre- programa todas as aspí-
sentar-se a comiseracão rações que um cidadão

publica, e sairam a cam
po, concitando os seus

antigos companheiros a

apoiar a chapa encabe

çada pela corrente con

traria a nossa: Dia e noi
te percorriam as estra
das a ver se ainda eram

diciplinadas as suas hos
tes. Mas nenhum dos
seus chefes inscreveu
se no partido, o que de
monstra suas ocultas in

tenções. Mas, isso não

importa. Quem os assan

hou que os aguente. Os
que avivam uma ideia

já desaparecida, serão
os responsaveíe pelas
consequencias.
O que foi a eleição to

dos sabem e viram. Dis

pondo de 16 caminhões
a consumirem a gasoli
na, a corrente contraria
foi buscar 400 eleitores
no interior de Corupá e

ORQUIDEARIO CATARINENSE

CORUPÁ Santa Catarina

Sucessores de L. Seidel, das Secções de:

Orflltldeas e Caotéas

PEÇAM CA 1st.oao ILUSTRADO

�udas Frutíferas e
Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakíseiros, Macieiras,
Iabotlcabelras, elc.-Roseiras, Dahllas, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

Peçam catálogo ilustrado (

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

Revista
Semanal

A policia carioca pren
deu, quando embarca
vam ,para a Hespanha,
.os subditos desse país,
Emílio Hernandez e Pa
blo Marreta, acusados
de espionagem a favor
do eixo.

-x-

Grandes novidades

apresentará a industria
de automoveis ainda no

corrente ano.

Os modelos a sairem,
apresentam os seguintes
melhoramentos:
i-Novo tipo de bie

las de liga tríplíce;
3-Pistões de liga de

aluminio, com quatro
segmentos ao invés .de
três, para dar mais com

pressão e força;
3-Uma bomba de óleo

extra, com grande capa
cidade, para dar mais

pressão e carregar maior
volume de lubrificante;
4.-Molas à prova de

ferrugem, especialmente
fabricadas;

5 . Novo tipo de distri
buidor, à prova dágua
como os distribuidores
dos motores de avião;

6 - Carburação mais
eüeíente, que juntamen
te com o novo segmento
dos pistões 08 sistemas

aperfeiçoados de lubrifí-

cação e acondiciona

mento, permitirá maio
res percursos quilomé
tricos por galão;
7-Simplificação do de

senho do motor, de mol
de a tornar mais íacíl
seu funcionamento;
8-Aperfeiçoamento de

peças de modo a permi
tir uma reciprocação e

reduzir, assim o numero

delas requerido para
: o

funcionamento.
-x-

A America do Norte
deixará na Alemanha,
como tropa de ocupa
ção apenas 500 mil sol
dados, devendo os res

tantes serem transferi
dos para o Pacifico. Dr.' Rogerio Vieira
----.------ o munícipio hospedou

por dois dias a figura
destacada do governo ca

rarínense, dr Rogerio Viei
ra. Secretario do Partido
Social Democratico.
O ilustre politico veio a

este municipio afim de
presidir a eleição do di-
retorio do partido nesta

cidade.

PRECISA-SE

Uma moça para servi

ços domesticos - Paga
se bem. -- Informacões
à

rua Mal. Deodoro,
na Clinica Dentaria de
A SCHULZ. lXe;

Salão Paroquial
"Grísto Rei"

Está já bem adiantada
a construção do Salão
Cristo Rei, que os es

forços do rev. P. Alber
to, digno vigario da Pa
roquia, está levando a

cabo nesta cidade.
Será o mais magesto

so edifício particular do
municipio e seus fins
são dignos do auxilio de
toda a população.

Dentro em breve irá
correr o livro de ouro,
com as subscrições pu
blicas para auxiliar a

construção, subscrição
essa que tambem será
publicada nesta folha.
Nesta ocasião, esta

mos . certos, ninguem
deixará de auxíliar tão
notavel empreendimento.

Serviço
Eleitoral •

No dia 2 de julho terá
inicio o alistamento elei-
toraI, podendo os lnteres
sados procurar o cerro

rio eleitoral, a cargo do
sr. Ney Franco, onde' se
rão atendidos.
Para inscrever-se os in

teressados deverão apre
sentar um dos seguinte
documentos:

a) titulo eleitoral expedi-
do na conformidade do
Decreto n. 21.076, de 24
de fevereiro de 1952, e da
Lei n. 48 de 4 de maio
de 1955 (Codigo Eleitoral)
b) carteira de identida

de, fornecida pelo Servi
ço competente e identifi-
cação no Distrito Federal, Suprema neceesídcrdeou por orgãos congeneres
nos Estados e nos Terri-
tortos; d íf

-

c) carteira militar' de e saerl lelOS -

identidade; Após os tormentosos
d) certificado de reser-- dies de guerra ainda con

viste de qualquer catego- rínúa necesserío que todos
ria do Exercito da Arma-
da e da Aeronautica;

cedam esforços e sacrlfl-

e) carteira profissional
cios pera que os objeti-
vos da luta sejam plena

expedida pelo serviço do mente atingidos. A recons
Minlsterio do Trabalho, trução é uma obra de pro
Industria e Comercio;
f certidão de idade, ex-

porções gigantescas e e-

traida no Registo Civil, e,
xige cooperação de todos.
A normallsação da vida

na sua falta, qualquer ou- fisica e moral dos povos

I
tro documento que direta

requer medidas díspendlo
ou indiretamente prove sas e provldencíes pesa-
ter o requerente idade su- das e isso refletirá no es-

períor a 18 anos;
,

g) certidão de batismo, forço comum. E preciso a

quado se trata de pessoa
compreensão unanime e a

nascida anteriormente a 1
confiança nos futuros go

de janeiro 1889.
vernos para que tudo se-

Os documentos referi- ja alcançado a contento

dosnas letras b, c, d, e e,
coletivo. Os problemas 0-

serão devolvidos ao reque-
riginados da inflação que

rente.
permanece ameaçadora

Dr. Nereu Homos
Acompanhado de sua

exrna. esposa, dona Bea
triz P. Ramos voltou de
sua viagem a Capital da
Republica, o sr. dr. Nereu
Ramos. ilustre Interventor
Federal.
S. excia. que ali fora

tratar de assuntos referen
tes a administração públi
ca, foi ali visitadissimo,
tendo conferenciado com

o Chefe do Governo e

altas autoridades admlnls
trativas e politicas do
país.

em muitos países, só po
derão ser resolvidos e de
beladas suas consequen
elas atravez de restrições
ídoneas impostas por go
vernos honestos e aurorl
sados. A confiança popu
lar garante a possibilidade
de convocar todos os sa

crificios do povo uma vez

que este tem certeza que
tudo reverterá em seu fu
turo beneficio. Na Europa
esse processo é indispen.
savel. No Brasil esse sis
tema é imprescindivel. No
mundo inteiro só obterà
exito o plano que obser
var essa conduta no cam

po economico, social e po
litico. Na guerra, a luta pe
la paz. Na paz, a luta pa
ra asseguraI-a!
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Importante decreto federal referente aos
átos ccnírcríosôordemmoral eeconomica

o sr. Presidente da Republica acaba de baixar importante decreto-lei, que dispõe sobre os atos contrários à ordem moral e economica
qualquer dos efeitos previstos nas alineas a, b, e e) as emprezas editoras, jornalisticas, de ra-
c, do item 1. \ dio e teledifusão, de divulgação e publicidade;
DOS ATOS NOCIVOS AO INTERESSE PUBLICO f) as industrias belicas, basicas, de ínseresse
'.

_
nacional e as emprézas distribuidoras dos respe-Art. 5' Os a�os refe�ldos no art.. 1 � serao tivos produtos;Art· I: Consideram-se contrarios aos Interes- considerados noclvo� ao m�eresse �ubllc? quan�o: g) as industrias quimicas, de especíalídades, ses da economia nacional: a) "envolverem Industrías belícas, índustrías 'farmaceuticas ou de laboratorio e de materiais1-08 entendimentos, ajustes ou acordos en - básicas, emprezas editoras, [ornalístícas, de radio odontologícos;tre emprezas comercias, industriais ou agricolas, e de teledivisão ou de divulgação e publicidade; h) as industrias de tecidos e calçados;ou entre pessoas ou grupo de pessoas vinculadas . DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DO ". í) os emprezas de mineração;a tais emprezas ou interessadas no objeto de

PODER ECONOMICO j) a produção e distribuição de instrumentosseus negocis, que tenham por efeito:
. de trabalho, de um modo geral;a) elevar o preço de venda dos respetívos Art 8' Não se poderão fundir, incorporar, k) as emprezas de eletricidade, gàz, teleío-produtos; agrupar de qualquer modo, ou dissolver, sem pré- ne e transportes urbanos e, em geral, os conces-b) restringir, cercear ou suprimir a:liberdade via autorização da C. A. D. E. :

sionarios de serviços de utilidade publica.economlca de outras emvrezas; a) os estabelecimentos bancários:
Art. 9' A partir da data da publicação destec) influenciar no mercado de mod? fav?ra- b) as emprezas que tenham por objeto a pro- decreto-lei, o Departamento Nacional da Industriavel ao estabelecimento de um monopolío, ainda dução ou dístríbníção de generos alimenticios; e Comercio e as Juntas Comerciais não poderãoque regional; _ c) as emprezas que operem em seguro e

registrar alterações nos contratos ou estatutos de2-os atos de compra e venda de acervos capitalização; .

.

. .

.

quaisquer firmas ou sociedades das especies re-de emprezas comerciais, in.dustriai� ou a.gricolas, �), �s emprezas de tra!lspúrte�. ferrovlá�IO, feridas no art. 8, nem atos relativos a fusão, transou de cessão e transíereucía das respectivas co- rOdO�IarlO, e as de navegaçao marítíma, fluvial, formação ou incorporação das mesmas, sem pre-tas, ações, titulos ou direitos, ou de retenção de ou aerea; via audiencia e autorização da C. A D. E.estoques de mercadorias, desde que de tais atos
Art. 10' As emprezas a que se refere o arti-. resulte ou possa resultar qualquer dos feitos pre-

rYI&Y1i'?ií®.ta:.r;;"y", #$!8�, go 8, quando organizada sob a forma de socíeda-vistos nas alineas a, b e c, do item 1.
des anonimas, terão o respetivo capital dividido3-os atos de aquisição ou detenção, a qu�l-

CALCADOS obrigatoriamente em ações nominativas.quer titulo, de terras, por parte de emprezas in-
"§ l' Às emprezas a que alude este artigo,dustriais ou agricolas, em proporção superior às

I
;)

� que tenham o respetivo capital dividido, total ounecessidades de sua produção; desde que dai r�-I
•

.p parcialmente, em ações ao portador, fica conce-sulte ou possa resultar a supressão ou reduça.o.

I R G O a dido o prazo de noventa dias para a conversãodas pequenas propriedades ou culturas círcunví-
de suas ações ao portador em ações nominativas.zinhas; fi.

§ 2' Na hipotese de falta do cumprimento do. 4-a parallzação, total ou parcial, de empre- W
di disposto do paràgrafo anterior, dentro do prazozas comerciais, industrias ou agricolas, desde q�e , 'It fixado, a C. A. D. E. intervirá, provisoriamente,de tal fato resulte ou possa resultar a elevação

I �a-� '�� m�I��r�� b I
na administiação dalempreza faltosa a-Iímde pro-dos preços das mercadorias ou o emprego �m

•
•

mover a observancia do citado preceito.massa de �mpregado_:;, trab�lhadores ou op�rarlOs '. WWW�WWWWWW�ll;:�WWWWWWWWW5-a mcorporaçao, fusao, transformaçao, as-

t
���������Im���������sociação ou agrupamento de emprezas comerciais ma,' Q hara 0,0 • IE r illl P � .11- tfl\ 1 po � � m o] illl illlindustriais su agricolas, ou a concentração das O U UI) � UJ u.. \UI � UJ UJ (lli.respetivas cotas, ações ou administrações nas

I
_, . ,_

� It -mãos, de uma empreza ou grupo de emprezas ou

I]F IE .R R A R I Anas mãos de uma pessoa ou grupo de pessoas, •

FRODUTO DA �desde que de tais atos resulte ou possa resultar
.

\ 1 \
I Fabricação de Ferramentas Agricolas:
. �
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iii! iiii' JARAGUA DO SUL

�
OOOOOOOOOOOOOOOOOO��OO�OOOOOOOOOOOOOOiii! suas compras, sern primeiro verificar o iiH

� SANTA CATARINA WW��WWWWWI§lWWWWWWWWWW:::: colossal sorrtrnento de artigos finos ....

����������IS1����������iii! da conhecida fil! 1': "3 "3 .... "!!lo n, ..,. ! Adolt Herrn. Schultze I!ini Casa Sanis in!
c iê. G :va Q

-

Q

: MARCENARIA EM GERAL 00
W Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 0000 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �
00 "

_ 00
00 INSTALAÇOES �O.MPLETAS DE: 00W Dormitorios .

�� Salas de Tantar Wzes Cópas �
00 Escritorios 00
00 Moveis rusticos e �utros. 00
m MOVEIS AVULSOS COMO: �.� Cadeiras W
� Poltronas tixas e giratorias �

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

WWWWWWWWWW�WWWWW - 00 Caixa Registradora ma�c� "�ECORD�' 00OOOOOOOO�OOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO����������������� 00 Afamada pela sua eíiciencia, substite 00; L'OTHAR SONENNHOHL li! I! in�l,::d�a::::o�,gi,t"dO'" - du

II� � 00 RUA RIO BRANCO, 964 - TELEFONE, 7� 00
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�
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F b (Sezões, Malárias, III00 It , 00 III ,., r"'s Impaludismo I00 It Casacos para Senhoras Casacos e Pulowers de lã It 00 II .., .., Maleitas, Tremedei:a III00 It (ultírna moda) Sedas e Casemiras JI � 1',1',1', - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

ii-I-� Capas de "Gabardine (artigos finos) 00 �,� (das melhores) / Ternos Feitos III "Capsulas Antisezonicas
Bicicletas e peças em geral Material Elelrico em Geral I�

. Minancora"II Radios (das melhores marcas)
O.. MA. II IIII�� � 1118um�:::�����AAIII TUDO POR PlREfOS VANTAJOSOS E BAlitATlISSIMOS lI,u - Joinville - Sta. Catarina _ •OO���WWWWW����WW��WWWWW�WW�WWWWW��W ;;;'_'-':-!:-:'-'II!!I!!II!!!!II!!!!!!!!!!!!!'==:!!I:-:'!!I!!!!!i"-!:-I_:l!5��2:3."S��2::::a:s�2:u::sz:3Sz::6:S�z:lJ:S2::U:S����?::6::5�2:3:S2:8::S2:8:S2%J:S��2:3:S�t::8::S2Z:S2:8:::S2::6:Sc::5:SZ'ZS2Z::S ;;;i_I;�il .�;IiiiiIiiiIm.iiiiiliiiilliiiiiiiiiil_,lIiiiiii&i;_I 'liIiiiiiiI:iiiIi -_••••

\

Desse ato e por ser de interesse geral, trans
crevemos os seguintes dispositivos:

DOS ATOS CONTRARIOS Á ECONOMIA
NACIONAL

que oferece SEDAS e mais S E DAS,
por preços verdadeiramente baixos.

Mantem sempre grande stock de ôedas »

Voais-Tricolines-Rendas-Enfeites de toda
especle-Botões-Línhas-Fitas, e mil outros

artigos, só na Casa Sonis.

PARA BREVE OFERECEMOS A NOSSA FREGUEZIA
RETALHOS DE TECIDOS POR PREÇOS VANTAJOSOS

Francisca Buch

Geraldo Ballock
ESCRITORIO DE REPRESENT.AÇÕES EM GERAL

ßceita Reoresentacoes em �uHlquer Ramo
D>Á ......®E JREFER11t::N ItC][A§

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumero
Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina

.

Avenida Getulio Vargas n. 146
JARAGUA DO §UL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A_._.__._.�.�_m_ºI!.ç.ª_º. organizada· do· Japão
...................................................................................................... ::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0 A guerra do Pacifico

As acusaçêes contra a re�ultados financeiros r= predicados. O mesmo su- est� v!vend� os dias de

países, de suas relações. cede com os Estados U- maior íntensídade. O pla-

I I
O Brasil não tem motivos nidos que so nos tem be- no de demolição total

ng aterra pare acusaçõe�, pois .de n�ficiado com o intercam- do Japão ja está sendo

outra forma nao deverle- bio que mantem com o executado dentro da se-

Embora a Grã Bretanha des edificações morais, mos ter tão profunda e nosso mercado de consu- quencia prevista. Qual-

tenha sido a maior con- economicas, politicas, so- leal amizade com esse rno e de produção. quer resistencia jamais
tribuidora da luta que ciais e culturais. O povo povo de tão marcados deterá o fatal destino ni-

culminou no massacre das íngles é um patrimonio ponico. Os milhares de

forças ditatoriais, não tem da humanidade. A ele de- Grande corrida de cavalos
toneladas de bombas que

sido poucos aqueles que vemos o progresso que
serão despejadas sobre

acusam diversos dos seus desfruramoa.As acusações no hlpödromo de JaraglJa' o Sol Nascente não ísen-

procedimentos. E, quando que lhe imputam são ori- tarão o menor local que

estes são devidamente undas de má i nterpreta- Anuncia-se que, no proximo dia 22 de Julho esteja considerado estra-

anallzados a 'conclusão é ção de suas sempre ína- serão levadas a efeito graudes e sensacionais corri- tégico ou de utilidade

sempre favoravel a Iugla- tacavels atitudes. Sem in- das de cavalos no hipodromo Iaraguaenée. militar. A capital [apone
rerra que, afinal ,� autora teresse em Correrão dois animais deste Eeredo e dois do za pelos bombardeios

dos maiores sacrlfíclos, terras alheias, sem ambi- Paraná. AGUARDEMI severos que sofreu já

que tantos beneficios tem ção de suprernécias eco-
está excluida das cogí-

causado a humanidade A nomicas ou influencias

------------'=:__----------

civilização universal atin- tnconíessevets, a Grã

C O R R E I O
.

O O p O y Ogiu o seu apogeu nos Bretanha agindo comer-

dias de hoje, principal- cialmente com extraordi
mente pela ação admira- naria precisão, sempre
vel desse paiz de gran- proporcionou os melhores

r
I

1 - Aumento do capital
2- Assuntos diversos de Interesse social

Iaragué do Sul, 26 de junho de 1945.

Exclusivamente do

CEC para CP

tações militares dos ali
ados. Todos os seus pon
tos principais foram des
truidos Industrias de
material bélico, depósi
tos de munições, estra
das de ferro e de roda

gem, aresenais e reser

vatorios de combustiveis
foram atacados e postos
fora de combate. O mar

telamento anglo- ameri
cano tem sido de um

vigor quasi inedito na

historia da guerra. Se a

paz incondicional não
for aceita, espera-se pa
ra o ano proximo a der
rota do [mperío japonês.

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL

Caixa Postal, 19 FUN D A D O E M 1919 Telefone N. 39
--------------------------------------------����---------------------------

SABADO, 50 DE Iirnho DE 194[' N. 1.281Empreza �e Transportes frenzel S. A.
Assembléia Geral Extraordinaria

CONVOCAÇÃO

CATARINA

transformação
das industrias

A
São convidados os srs. acionistas da sociedade

anonima acima mencionada para uma assembleia

geral extraordinaria, a realizar-se na residencia do
acionista sr. Germano Enke, él rua Presidente Epí
tacio Pessoa, nesta cidade de Iaraguä do Sul, pelas
9 horas do dia 14 de julho de 1945, a-fim-de deli
berarem sobre, o seguinte:

- - Ordern do Dia - -

Todos esperam que as

utilidades civis e mate
riais domesticos pode
rão ser imediatamente
fabricados pelas índus
trias que outróra esta
vam ocupadas na guerra.
No entretanto, isso não
é a realidade. Essas in
dustrias não poderão ser

de uma hora para ou

tra, adatadas ou reada
tadas para serviços de

paz. A reconstrução das
cidades invadidas ou

destruídas exige imen-
sos trabalhos, e, assim
será necessário que tem

porariamente sejam fa
bricados produtos essen

ciais á recomposição de
tudo que foi avariado.
Isso não é

I algo de facil
ou mesmo de rapído.
Exige esforço talvez das

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185
mesmas proporções co-

mo o da guerra. O pla-
no estabelecido pelos in-

ftPD"lílRUft-Deildn um r��:��as PC���de�e;��s;t
.I L .I a::: das obedece um SIstema

dnpulildo qUß foi I ��es������een::C�i�:á ���
a::: I: piado pelos outros pai-

d
· ses, inclusive a Russia

PO fOlfO que estuda o assunto
a:: a::: com os tecnícos brita-

EMPREZA DE TRANSPORTES
FRENZEL S. A.

Hermann .A lthoff
Diretor Gerente

Luiz Gomes
Diretor Gerente

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

Em certa sessão agita- tão bem usado durante a

da da Camara na lngla- guerra. Feita a aposta, o

rerra, um membro do Par- deputado-pedreiro foi ao

lamente apostou apostou local determinado, errege
com o. secretario parla- çou as mangas e come

mentar do Ministerio de çou o trabalho. Um cro

Obras Publicas, que era nometrista marcou o tem

posslvel colocar 800 tíio- po. Nos primeiros 42 rni

los num dia de 8 horas nuros de trabalho foram

de trabalho. A aposta te- postos 150 tijolos; aos 58

ve origem na afirmação foram postos 200. Quando
do deputado antigo pe- foi ganha a aposta, o se

dreiro de que os operarios cretario parlarnenrer do

rrabalhavam com grande Ministerio de Obras Pu

marasmo em colocando I blicas adeentou-se
ao yen

apenas 500 tijolos por cedor e pagou ao curioso

dia. Achava o menciona- pedreiro a quantia de 2

do parlarnentar que para shilings e seis pences

ii paz é necessarlo o mes- que é a paga oficial do

mo espírito combativo sindicato de classe. 3x1

nicos.

Precisa-se
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 firma.
Ofertas por carta de

proprio punho para o

snr. Saturnino Rosa em

Guaramirim - Mun, Joín
ville.

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Cure seus males e poupe

de guerra
seu

bOp�a���h��O
com-

00-00-0000-00-00-0000-'oo-oo-oooo-oo-oo___:oo=--�-oo-oooo-oo-oo f a rm a c I a N o v a
de nOBERTO ltl. HORST

Dr. LUIZ DE SOUZA. a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4

000000000000000000000000000000000000000000 @i® @i® @i® @Ã®

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

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

ESTOfARIA "CRUZEI RO"

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para ha
�isar a de�ora�ão de;> seu. lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e sala���
Jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escntonos e cosinhas, divans e estrados da melhor fabric

-

. tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.
açao

---- ACEITA.MOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. _

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A. RAG U Á DOS U L

rp'í.�o'�s'�t�o��'�R'�U'�I:n�I��=:�� LJ - PROPRIETARIO

,

Rua Marechal Deodoro, 158 "

Oficina Autorizada c:c:FORD»

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes
Oombustivel e Accessorios.

'

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão � Lenha para Gasogênio
Si v_ S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,
ou aut0!D0vel. 'procure esta. Ofici�a. be.m aparelhada,
que sera atendido por habeis profissionais em mecânica

e elétromecânica .

'

g

5eW;{��watií����:���
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOTICIAIRO ESPORTIVO �t�lõT'� LI�ll
Terminou empatada o

prelio Acerat x D. Pedro.
2 a 2 a contagem. Arman
do, Bosse, Bosse e Ar
mando os marcadores.
Lauto uma grande flgura
em campo. preliminar e

outras notes.
Preliando ontem nesta

Cidade, o D. Pedro de
Corupä empatou com o

Acarai por 2 tentos a 2.
O jogo teve um alto pa
drão, reinando a tecnica e

a diciplina. Ambos os

quadros lutaram com éfin
co, sendo o empate, um

resultado justo pera o seu

esforço titânico.
As equipes pisaram em

campo com a seguinte
constituição: .

D. Pedro: Lauro; Mar·
cos e Oscar; Claudio, Lan
ge e Euclides; ôçhwerr,
Sebastião, Bosse, Tiaõzi
nho e Tuffo.
Acarai: Joãozinho; OUi

e Krause; Victor, Orestes
e Nunes; Armando (Lou
renço) Nezinho, Karsten,
Leopoldo, Arduino (Ar--
mando).

-

Da a saída o Acerat in
do ao ataque por meio de
sua ala esquerda, recha
ça entretanto Oscar pondo
a pelote para o campo
contrario. Equilibra-se o

jogo, reversende os ata
ques. Ambas as defesas
lutam muito bem, notando
se sobretudo as espetacu
lares defesas de Lauro. E
xatamente aos 18 minutos
de luta verifica se a aber
tura da contagem. Vai a

carga o Acaraí, por inter
médio do meia Nezinho
que chuta em goal, devol
ve de cabeça Oscar, a pe
lota vai aos pes de Ar
mando que chuta lndefen
savelmente. 1 a O pro A
carai.
Dada a salda reagem

os adversarlos exigindo

A cargo de A.O.m.
uma espetacular defesa de fos que sofreu. OUi e

Joãozinho. Aos 40 minutos Krause bons, A linha me

depois de uma investida dia foi o ponto alto dos
dos rubro Lange lança a locais. No ataque sobres
pelota para Bosse que saiu-se Armando, sendo
com um potente tiro empa- os demals regulares.
ta a Peleja. 1 a 1. Apitou a partida o sr.

Da-se a seida e com mals Artur Oscar Müller que
alguns lances sem impor- agiu a contenlo de arn
rencía o luiz da por finda bas equipes. Na prelími
a peleja.. nar venceram os aspirap-
Apos o descanso regu- tes do D. Pedro por 1 a O.

lamentar entram em cem- Seus edversaríos foram
po as duas equipes dan-- os aspiranres do Acerat.
do os alvinegros a salda,
rechaça a defesa contraria,
vindo a pelota para Leo
poldo que centra muito
bem, saltam juntos o go
leiro Lauro e o atacante
Arduino, leva a melhor o

goleiro e no choque Ar-
duino contundiu se sendo O Vasco vencendo o

obrigado a deixar o gra- América por 6 a 2 sa

mado. Aos 8 minutos Bos- grou-se campeão invicto
se de maneira espetacular do torneio municipal ca

desempata a partida. Co- ríoca. Foram as seguintes
meçam os alvinegros a fa- as contagens obtidas:
zer cere e os rubros a to- Bangú li x O; S. Cristo
do custo procuram empa- vão 6 x 1; Flamengo 5x1;
rar a partida. Aos 42 .rní- Bom Sucesso 6xO; Canto
nutos conseg-uem faze-lo do Rio 2xl;' Botafogo
por intermedio de Armen- êxõ; Madureira õxt: Flu
do. Estava empatada a minenseêxt; America 6x2.
peleja e o tempo ja esta-

.,. • _va findo. !!

A atuação individual dos
logadores: No D. Pedro·
Lauro foi sem duvida al
guma a maior flgura de
seu quadro como tambem
do campo, praticou defe
sas espetaculares. Marcos
um grande esteio da de
fesa visitante e ao lado
de Oscar formou uma

grande barreira. Claudio
Lange e Euclides foi a

linha media adversaria,
sobressaindo-se" deles o

pivot Lange. 1 _
Do ataque sobressaiu

se Bosse, os demals re

gulares.
No Acaraí: Joãozinho

esteve bom, não teve cul
pa alguma sobre I os ten-

o Va�co da ,Gama
sagrou-se campe�o
invicto do torneio
municipal caríeca,

Artur Müller, Oficial do
Registro Civil do I

° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para
casar-se:

EDITAL No 1845 de
20-6-45

HERMOGENIO VICEN-
TE PEREIRA e MARIA

. VIEIRA

Fiq,ue
Rico

Comprando um bilhete da Loteria
Federal na Casa Loterica à rua Mare
chal Floriano Peixoto n. 58, onde se

pagará todos os premios inferiores a
C'

Cr$ 20.000,00, logo apoz a confirmação.

ulíHllnl;UIttl);IlM Aranha
A S(Flua _ APRESENTA so.

IINON_I"ORN"" TAIS COMO.
Troca-se contra carro \ ---

::::::= de quatro rodas leve po-
I!8PINHAS rem forte. Informação na
pfSTULAS A COMERCIAL LTDA.
OLC_
IECZEMAS

I'1EItIDAS

.A"TltOli

MANCHAS

É UMA DOIrNÇA ""AvlsSINA
MUITO ..RIGO.,. "ARA A FA
MíLIA It: "AftA A "ACA. COMO
UM SOM AUXIUA" NO TRA'CA
MIINTO DbsE ""ANDIE PLAItEl.O

vaIE o
Ele, brasileiro, viúvo, fer
rovlario, natural de Rio
cios Cavallinhos, munici-
pio de São Francisco do
Sul, domiciliado e residen
te nesta cidade de Iara
guà do Sul, sendo filho le
gitimo dos lavradores Ja
cinto Antonio Pereira, e
de Petronilha Pereira de
Jesus.
Ela, brasileira, solteira, do
mestica, natural de São Jo
se dos Pinhais, Estado do
Paraná, domiciliada e re
sidente neste distrito a
Estrada Irapacú, sendo fi
lha legitima dos lavrado- -------�-__

res Frederico Vieira e de
,
Ana Correa Vieira.

OIWIll DE NOGUEIRA"
CONHlllClDO HÁ II ANOS •

VI!NO_ _ TODA P'''RTlE.

TORNE os seus

artigos
.

eenheci
dos atravéz o

ANUNCIO.
I

te distrito a Estrada Ira
pocuslnho, sendo filha le-

EDITAL N, 1846 de gitima dos lavradores Ru-

26-6-45 dolpho Vogel e de Ernrna
Lange Vogel.

REINALDO BARTEL e
EMMA VOGEL

Ele, solteiro, lavrador, na- Chocolate e Pralneés
tural deste distrito onde é das melhores fábricas do .

domiciliado e residente em pais sempre a venda- na
Três Rios, filho legitimo
de �dolfo Krutzsch e de' Casa - Rec'lMatilde Krutzsch.
Ela, solteira lavradora, na- defronte o eine Buhrrural de Blumenau, dorni-

_ciliada e residente neste
distrito em Três Rios, sen- --,-------
do filha legitima dos la
vradores Germano Ehrn
ke e de Elsa Wachholz.

Ele, solteiro, lavrador, na
tural deste distrito, domi
ciliado e residente neste
distrito, em Estrada Itapo
cú, sendo filho legitimo
dos lavradores Willy Bar
tel e Ernrna Bartel.
Ela, solteira, lavradora,
natural deste distrito, do
miciliada e residente nes-

Para anuncios
PREFIRA
este jornal.

Edital
De ordem do sr. Pre-I----------

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

•

Vende-se
Um terreno com 106

morgos distante
-

3 kilo
metros da estação de
Jaraguá do Sul, com 5
mil pés de café e muitas
outras plantações, e pro
prio para força .de agua.
Preço de ocasião.
Tratar com

João Kanzler Snr

E ?ara que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante 15 dias, Si
alguem souber de algum im
pedirnento acuse o para os

tins legaes.
Ribeirão do Molha ARTUR MÜLLER-Oticial

.- 25 anos-�

JHUNlliI� e JJ1[J lIHI(Q)
t920 t945

Imposto Territorial.2 meses para a comemoração do 25 aniversario
de fundação da

- Casa AntonioTobias-
........

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 da' Prefei

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

3-2Nestes 2 meses, concede-se grandes
abatinaentos,

a quem fizer suas compras a dinheiro

n�.ta casa

EDITAL No 1847 de
26-6-45.

BRUNO KRUTZSCH
BRIGA EHMKE

SACOS
DE PAPEL

vende-se na

TlP AVENIDA

felici�ode
forturo e

Hiquezo'4xl

Quereis tudo isso'?
Ide fi. Casa Loterica
que é ali na Rua
Marechal Floriano
Peixoto, 58 e compre
lá um bilhete da Lo
teria Federal.
Seriedade absoluta

e e maximo sigilo.

compramos em

qua I qu e r

quantidade

Engenho Rau LIda.

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::�:::::a

II BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CUARIHAS/A. II
::' Fundado em 23 de fevereiro de 1935

H CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00

1:1: DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

�[::::!:uá AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque .

Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
g:��1��as End. Telegraflco "INCO"
Concordia Caixa Postal; 10 -Telefone, 7li
Cresciuma MATRIZ: I TA JAÍ!!Curitiba

Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.Curitibanos empreslimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.

0lfbl�l'r:a�ama�aOPOIiS passes. etc•• aceitando docu�:x����di6��res em custodia, mediante

:::::.'.!:::Abona em C /Correntes os seguintes juros:
Indaial A Disposição, sem aviso, com retiradas livresItuporanga I

.

t' 2010Jaraguá do Sul pard qua quer Impor ancla

t�ag�J�� Com Aviso �: �r�i��o�o,��iradas livres
lioio i::.'!::.:Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,00LMagfes dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00O�:aans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ��Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% �::�::Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%Rio de J�nehiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2% ii

Tfa:�irófá��. °dO Sul
PraZO f�. !oi!.'::S� =>1.........._.........

6%

i:::::::.::�:A economia é a base da prosperidade
Tijucas Deposite as suas economias no

:::: TuUrubsaSraã�ga Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA.

!::.;:':.HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas
::

Videira
. Aos sábados das 9 às 11 horas

••

!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

CASA AN'lONlO '10BlAS, R. Presidente

Epitacio Pessoa, 652- - Jaraguá do Sul
____________________- ,FRANÇA VOSGERAV

Gaitas Planadas I Tesoureiro

de 8 a 120 baixos

BANDONEONS
HA RM ONIOS -' PIA NOS

EDITAL
De ordem do Sr. Pre

feito Municipal, e de con

formidade dos termos da
circular n' li9, 1 de Se
tembro de 1941, do De
partamento das Municipa
lidades, levo ao conheci
mento dos interessados"
estar . vago o car

go de contador desta Dre
feitura, para cujo preenchi
mento os candidatos de
verão apresentar nesta re

partição, ou a ela se di
rigirem por escrito, afim
de tomarem conhecimento
das condições necessarias
para a nomeação até o

dia 1 de Julho de 1945.
Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul, 1 de Ju
nho de 1945.

LUIZ GOMES
SECRETARIO

Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e Jazz-Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Peçam preços ao Representante:
PA U LO KOBS - SERRA ALTA - (ex-S. Bento)
Caixa.Postal, li9 - Linha 8. Francisco - Sta. Catarina

A Soc. E. e Diversões

IITupinalDbá'l

/"
•

Leva ao qmhecimento de seus associados
que no dia DO do corrente mez realisará um gr'ande
baile, e como ingresso servirá o talão de quitação
com a sociedade e tambem leva ao conhecimento
do publico, quem interessar de se associar até dia
27 do corrente é Or$ 10,00 a joia e do dia 27 em
diante passará para Cr$ 20,00 a joia.
2x1 A DIRElIORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura· Municipal
de Jaragúá do Sul
Requerimentos despachados

- continuação -

5�7-:-Faustino Piazera, brasileiro, requer transferen
Clã Imposto de terreno vendido a Afonso Marquardt
com area de 5.774 mt2. sito a estrada Rio do Cerro
Como requer. - 19-5-45.
516-Primo Leoni, brasileiro requer transferencla
imposto ue terreno adquirido de Leonardo da Silva
com erea de 79.000 mt2. sito a estrada ltapocusinho:
Corno requer.
514-Placido Satler, requer licença pera mandar
construir um maosoleo na sepultura de . Maria De
marcki, inhumada no cemiterio municipa'l de estrada
Rio do Cerro Idem.

.

511-Ricardo Weils, brasileiro requer
mandar construir um maosoleo na

Franz Weise, inhumado no cemirerio
estrada Rio do Cerro. Idem.
515-Leonardo da Silva, brasiieiro, requer licença
pera mandar construir um maosoleo na sepultura de
Volberto Silva, lnhumado no cemiterio municipal de
estrada Itapocusínho. Como requer.
524-José ßanchkardr, brasileiro, requer transferen
ela imposto de um carro de lavoura vendido a Bru
no Fritzke, Como requer.
527-Ana Sarler, brasileira, requer transferencia im

posto de terreno vendido a Ana Hanemann, com

area de 29.629 mt2. eíto a estrada Iaragué neste

municipio. Idem. \

528-Adolfo Bier, brasileiro, requer transferencia im

posto de terreno vendido a Otilia Bachmann, com

area de 149.00U mt2. sito a estrada Rib. das Pedras.

Idem, idem.
529-Placido Satler, brasileiro, requer transferencia

cia imposto de terreno vendido a Ervino ôiegfred,
com area de 10.000 mtã. sito a estrada Iaraguzi. Ide.
506-Emerich Ruisam, húngaro, requer vistoria no

serviço terminado sm seu predio, slro a rua Mare

chal Deodoro do Fonseca, exigido pelo centro de
Saude do Estado de Santa Catarina. Idem.
505-Vitorio Lazzaris, brasileiro requer licença pera

construir. uma cerca de sarrafos no alinhamento de
sua propriedade a rua Domingos Rodrigues da Nova

de acordo com as instruções das Obras Publicas-·
503-Ewaldo Berner, brasileiro, requer licença para
constralr uma casa de madeira a estrada Irapocu
sínho. Como requer.

I 502-Alvaro Bertoli, brasileiro requer licença pera
mandar construir uma casa de madeira tipo bunga
low, a estrada Nova-zona rural. Idem.
526-Maria Gescho, brasileira, requer licença pera
mandar construir um meosoleo na sepultura de Ana

Gascho. inhumada no Cemirerlo Municipal de estra

da Iaraguastnho, Como requer.
525-Adolfo Dallmann, brasileiro requer licença para
mander construir um maosoléo na sepultura de Ilza

Dallmann, ínhumada no cemiterio municipal de es

trada Rio do Cerro. Como requer.
557 -Ervin Krosklags, brasileiro, requer licença pare
estabelecer-se com uma oficina de conserto de relo-

licença para
sepultura de
municipal de

�@Y@)@!@@!@@!@@)"f@®1@@!@)@!@)®Y@)@!@)@Ji'®®!@� I A propaganda atravéz

{@
-

@1 o anuncio é muito- mais

@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e \ � f" t d
.

1

(@ @j e icien e o que se JU-

@ TODAS AI§ MlOII.'!ESTIAS DO ßPHHflHO
.

RfSPIRßlORI� � ��;,=;"""�",,,,,.,,==,,=.=,,,,,
(@ Encontram alivio imediato com o uso do @5 ii li

� I n C O ln P a p a v e 1 � ii Correio do Povo ii
� Pl!ilDfül dI! ORgieD Pl!lDll!Rll! � I ii :::;,,�e�li! �'�'�M;'��: li
@ � JARAGu4 DO SUL
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Sobremes, ieliciosa? PUDIM MEDEIROS!

com área de 138600 mrã, sito a estrada Garibaldi.
Como requer.
539-Erich ôpredemann, brasileiro, requer trensfe

rencia imposto de terreno vendido a Bruno Kreurz

feld, com aree (Je 245.500 rntã sito a estrada Rib.
Grande da Luz. Como requer.
558--Marino Bortollotti, brasileiro, requer transferen

da imposto de terreno adquirido de Angelo Bortolo

tti, com erea de 123.000 mt2. sito a estrada Garibal

di. Como requer.
542-Artur Enke, brasileiro requer transferencia im

posto de terreno adquirido de Afonso Klein, com

area de 93.000 mt2. sito a estrada Irepocú-Hensa.
Idem, idem.
547-Erich Zager, brasileiro, requer transferencia im

posto de uma bicicleta vendida a Artur Kosrer. Idem.

glos a rua Angelo Piazera. Como requer. 546-Adolfo Wackerhagen, requer transferencia im-

4õ5-Reinoldo Bartel brasileiro, requer licença pare posto de uma bicicleta vendida a Alfredo Baumgar

construir uma casa de alvenaria de tijolos, a rua dte. Como requer.

Benjamim Constant. Como requer. 545-0tavio Bardin, brasileiro requer transferencia

555 Carlos Oeschslaer, brasileiro requer licenças imposto de uma bicicleta vendida a Walter Steinke.

pera construir uma casa de madeira nos fundos da 'Como requer.

da trazeira paralela da rua Marechal Deodoro da 544-André Pavanello, requer transferencia imposto

Fonseca, zona rural. Como requer. de um carro de lavoura vendido a Luiz Pavanello.

551-Ricardo Bublitz, brasileiro requer licença -pare Idem, idem, idem.

construir uma casa de alvenaria de tijolos tipo so- 557-B. Líchka, brasileiro, requer licedça pera esta

brado a rua Itapocu, zona rural. Idem. belecer-se com casa de geueros alimenticios a esrra-

543 - Ricardo Ranthum,' brasileiro requer licença pera da Rio Novo. Como requer. - 25-5-46.

mandar construir uma casa de madetra para moradia 558-Augusto Jung, brasileiro, requer licença cons

sito a rua Blumenau, fundos zona urbana de acordo truir um maosoleo na sepultura de Aníra Jung, in

com o codigo de construção e planta anexa. Idem. hurnada no cemiterio estrada lzabel. Idem.

540- José Pedrelli, brasileiro requer trensferencía im- 559- -B. Líchka, bransileiro requer transferencia im

posto de um terreno vendido a Angelo Bortollotti, posto terreno vendido a Lauro C. ßlunck, com . . .
•

6.288,50 mt2. sito a estrada Bornpland. Idem.

560-W. Karsmarski, brosileiro, requer transferencia

imposto terreno comprado de E. Piazera com ....

430.000 mt2 a estrada Pedra d'Amolar. Idem.

555 -Max Hoepfner, brasileiro, requer licença pera
construir um xiqueiro nos fundos de sua proprieda-

.

de a rua Eliza Stein. Idem.
530-João Karger, alemão, requer licença para cons

truir um xiqueiro nos fundos de seu terreno a rua

CeI. Procopio Gomes de Oliveira. Idem.

/541-A. Schuencke, brasileiro, requer licença para
construir um maosoleo na sepultura de L. Schunke,
inhumado cemiterio Rio da Luz. Idem.
561-0scar Eggert, brasileiro, requer transferencia

imposto terreno vendidb g Sebastião Fagundes com

7.fi21 mt2. sito a estrada Itapocu-Hansa. Idem, idem.

� -IIIIIIICI
r - ATENCAO! 1

I
A CASA IERICO BRUHNS,

por motivo de uma reforma em sua loja,

I
está procedendo uma liquidação total de

I25 de Abril a 30 de Julho deste ando .

!!!!!I! !!!!! lI!! !.!!!! I!! !!!!!! I!!! I 1111 II I I II II I I I I I II II! II I III II II I II III I I II

Verdadeira Queima ...

� Preços verdadeiramente baixos....J

- continua-

����������\_�������

11 CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii
H ii
:: DR. SADALLA AMIN ::

:: ii

11 CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
�; ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
::

. i:

ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii
�; HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ;1

�� • .Joinville - H
ii ::

-

��m�allnia �a�i��al U� ���ur�� I�ira��a
AGENTE§ LO€CAI§

A COID�pcial Ltda.
IARAQuA DO SUL

Os representantes da Alemanha e das Nações Unidas, sentados ao redor da mesa, no

Quartel General das forças aliadas, para assinar a ata de rendição incondicional dos r.azista

às for.ças das Nações Unidas. - (Foto do Serviço de Informações ao Hemisfério)

�""""""""""""""""""""""""""""""--"'''''--''--.I''''''''''''''''''''''''''''

......�
.

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tarnbem em

sua casa o Açucar d.e Baunilha e os Pós pàra Pudins Medeiros. Lellll. e-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.
il!nhofü!

Produtos da ICeM. 5A.
.

Blumenau

Alameda Rio Branco - Caixa Postal, 47
.............................................................�.--�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



B!������;t��:���ii�t��� r=�;f���������!�������T'=ljulho uma festa popular Tambem o lar do nos- ii ii
em beneficio daquele a- so amigo João Lucío da li PAULINA E FAUSTINO IIcreditado estabelecímen- Costa foi aumentado com .. ..

;:��1itii;�b:�:i��: �i��t�a1��:g::: II. ���V\��N=v::_08�lNo li I Clinico de OI�os, Ouuidos, noriz, fioruontamesma festa que publi-- civil foram inscritos mais .. . .

. camos em outro local. os seguites nascimentos: II Jaraguá do Sul, 25 de [unho de 1945. n Dr. Arllninio Tavares
Isailde, f. de Jose Mar.-·

I
An ivesarios tins; Edvíno, f. de Fritz t.� ; )} Professor Ca!edra!ico de Biologia do los!ittu!o de Educação de Florianópolis

....................................................................................................................... Ex·Chefe alas serviços clinicas e cirurgicos da especialidade noNo dia '>.6 transcorreu Ullmann; Marlene, f. de Hospital de Caridade de Florianópolis,
'O aniversario do índus- Geremias Derettí; Elgida CI b A"

, Assistente do profeasor David Sansan, no Rio de Janeiro.
trial sr. Frederico Moel- f. de Rudolfo Dallmann;

-

U e Imore _ CONVITE Ex·lnterno, por concurso. daAssistencia Pública do Rio de Janeiro

ler; No .dia 29, de dona Iv'O Luiz, f. de Adriano I
P la W I esposa do A Diretoria do Clube Aimoré tem

I
Formado pela Faculdade de Medicina daau re �,

.

Picolli; Delfino, f. de João Universidade do Rio de Janeirosr
..
Hans WIeIe, de dona Wolf; Noemia, f. de o prazer de convidar os seus as- BL U ME NAU STA. CATARINAEdíca Hamann, esposa Eduardo Hann; Alcido, f. sociados e exmas. f'amilas, para odo snr. Kurt Hamann e Max Lemke; Joana Flo- b '1 f' Ii itdo s�. Waldemar Herbe rentina, f. de Antonio

ai e que ara rea Izar em a nOI e

��Je passa a data. na- Schwartz; Oswaldo, f. de de 30 do corrente, em sua séde
talícía da senhora �Ilde- Luciano da Silva; José, social, com início �s 21 horas.
gard Grubba Meister, f. de Honorato Stínghen; Jaraguá do Sul, 28 de Junho de 1945.
esp.osa do snr. Osc.ar Astrít, f. de Otto Kuchen-
MeI�t�r e. da senhoríta becker; Selma, f. de Ri- Francisco Cardoso
Cenísía .Plres Mafra. cardo Hoffmann e João Secretario
No día 5 de. �ulho f. de Rudolfo Darem. --------,------------_

passa a data natalícia da Os l!lr!lDI'OS !IDemsenhorita SilviaMarquart, Obilos. Foram inscritos U U U
da senhorita Julieta Am- no registo civil os 'Obi- Ante-ontem à noite os
brosí, filha do industrial tos seguintes: Carlos ladrões assaltaram o' es
João Ambrosi; no dia 6, Krueger, 60 ano�, resí- critorio da empreza de
do snr. Val��mar C?sta, dente em Tres RIOS; Re- Transp-ortes Frenzel SA.
gerente da Iílíal da fIrma nata �onell, 1 ano, f. �e I e o Bar Rodoviario, le-
Mano�l F. da C?sta S.A. Hartwig Konell. .

vando consigo diversos
em S�? �ranOlsco, da objetos.
sra. LIlIMuller e da srta. J OI X Desconfia-se que os
Eleonora Spengler. uven I

autores de tais roubos
Noivados. Acaba de ajus- GlJaraní sejam tres desc�nheci;

tar nupcias com a se- Amanhã na cancha do
dos que naqnele día aqui

nhorita Irene Luz dileta chegaram., Baependí deírontar-se-ão A I" táfilha do casal Nestor po reia es a no en- larissimo Almanaque Es-
Gonçalves da Luz-dona

Juvenil do Baependí e calço dos criminosos. tí OI
.

S. E. Guarani numa dís- por IVO ympicus,
Eleonora Werner Luz, o t

.

t Ví t A edição atual do AI·
dr. Arquimedes Dantas, ���o:mI�o�j�nto�S o q�!, ß MetoluroicH frocoloßZH manaque editado por Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
muito digno delegado au- . -

t "Publicidade Sem Rival" - Partos Diathermia Ondas curtas Ultra-surtas
xílíar de policia deste ���r:�r��:�d� a::��!:: ofeleceu-nes nouß e�icõo apresentá-se ainda mais . Indutotermia - Bisturi-eletrico . Elecdo-cauterização
municipio .

d "HI f
" completa e maís ínteres- I - Raio� Intra.vermelhos e azuis. ICom a �enhorita Ondí-

Ola.

° O monoque SDortiuo sante. Não apenas o Iu- - •

na Gaya, gentil filha do Jordan MatriZ tebol, esporte das multi- cano "Extra" de Santía- ra o publico foi conser-
casal José-Adelina Gaya,

X "Metalurgica Fracalan- dões, mas todas as mo- go do Chile, e do XIVo. vado Inalterado -10 cru-
acaba de contratar ca- za' a reputada organí- dálidades esportivas são Campeonato Sul-Amerí- zeiros na Capital e 12
sarnento o sr. Reynaldo FOlo I J g'

- .

dust íal brasi cuidadas com riqueza cano de Atletismo, leva- para o Interior e Esta
Brenner, do comercio de I Ia ara ua :��:� ��jOS ri produtos� informativa e de ilustra- do a efeito em abril em dos - apesar do aumen-
Curitiba. Domingo, amanhã de- além de conhecidos em ções. Digna de nota, a Montevidéu, e no qual to continuo e considera-
Aos noivos e seus dig- verão jogar os rapazes todo o ....territorio nacío- inclusão de relatos com- o Brasil se tornou cam- vel verificado em toda a

nos progenitores 'nossos da Matriz de Joinville e nal, tambem conquista- pletos, ilustrados, do peão continental. materia prima e na mão
cumprimentos. a Filial de Jaraguá da ram varios mercados es- Campeonato Sul-Ameri- O preço de venda pa- de obra.

Bebes. O casal Ernesto firma Jordan. Os visi trangeiros, à semelhan- ß2 .:-..�..':":" :

�e2t::=:�B:=�:�::�s�c��p�����J��z�:� 1.!.1.!.:y�B�·y�a·y�n�c�oyyVy·p:y�o��p·�U�bl·a�yryyy�e·y�A:yy�g·y�rzyl;C=O��I··a:�:.!.:�1.�data de 24 do corrente campo do Baependí o oferecer um exemplar
.

J
jogo. da nova edição do popu- 11' Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU g

Grande e S I v a t�::.l:::
.

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

::
ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS

..

DOMINGO 8 DE JULHO Depositos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre 2°10, ' H A disposição conta espec[!ll-(s(limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
..

realizar-se-há um grande fes.tival no pateo do
..

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

Dep. íníclal Cr$50.000,00 cjretlredas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 40/0
Depositos com aviso-Ret. dlaria até e-s 1.000,00 3'(. P. retiradas
mjavlso prévio de ;)0 dies 4'/.; 60 días 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dlas 6'/.
Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/.
Deverá ser dado 'O aviso previo de 2 meses para retirada.
Dep. poPUlareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com retí

..

radas semanais sem avise até Cr$ 1.000,00 5'j.
Dep. Iimitados·(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

.. retiradas de 2.000,00 cruzeíros semanais sem avlso .... 51/2'/.

.. Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com
retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/.
Faz todas a.s operações bancarias, corno sejam: cobra.nças, descontos,

::1
passes. deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

�� MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS �S PRAÇAS DO PAIZ

g Serviço atencioso e répldo========

c(:,.�"::.::.:(:.:+::::.::.::::::"'::.::::
..

::T::4::4::.::.�::.::.::.::"'::*::*::4::::::::"::::::::::::::::::
I

............................I � I ..

GORREIO DO
__P-'O:.._V_O=-� J_a_r......oaguá do Sul, 30 de Junho de 1945 6a. pagina.

FRACOS E AN�MICOS I

Tom.ml
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

STOCK PERMANENTE DE

OAL• •

E

/

To....
Resfriad••
Bronquit••
Elcrofulo••
Convll ••c.n�.1

VINHO CREOSOTADO
'É UM GERADOR DE SAÚDL

SCHULZ & CIA. LTDA.

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

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

...........................................................- -

.

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

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA. PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOS x-

Diretor Médico do Hospital IlSão José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Dr. Waldemiro MazurBchen
e.la BIE SA'.S

GRUPO ESCOLAR ;;

"DIVINA PROVIDENCIA" ti!

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

"Virgem Espeaialidade"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum

..

.. ;

..

..

..

.�.. ,

11
11
-:)
c:.

-

em beneficio do mesmo estabelecimento

s�ßÀ� 'fIRC(1if•••

ESPECIALIDADE

Constará de varios divertimentos publicos como:

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

Pelo comparecimento de todos, muito agradece
A COMISSÃO

O SABÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


