
irco ar
Deu-nos o prazer de

sua visita o Sr. Alberto

Stange, proprietario do

Circo Stange, que bre

vemente extreará em

nossa cidade, e o qual
tem alcançado franco

sucesso em todas as par-

Sabado, 14 de Julho de 1945 Sta. Oatarina N. 1.283 tes onde se tem exibido.
�����������i�������������������

relações que se acham

nos bolços dos coletes

dos srs. Adernar Garcia

Agora J'á ninguem tem real'
,

di 17
e Arnoldo Luz. E que

isara no ia ,o sr. díretoríosl Quando sai-
mais o direito de afir- dr Nereu Ra I t. mos, n er-

rem a rua, vai ser de
mar que o sr. Getulio ventor Federal.

Vargas é candidato a -x-
abafar, pois cada qual

sua propria sucessão na Parece que ninguem
conta com elementos de

Presidencia da Republi- q P tíd C
. grande valor.

uer o ar I o omums- Seria "uma- maravilha,
.

ca, pois se não bastasse ta a seu lado. O Gene.·

sua pàlavra, mais duas ral Dutra, até hoje não
o pleito em Joinville, se

pessoas de real respon- lhe deu confiança, e, o
não houvesse aquele rev.

sabilidade o confirmam de brigadeiro, está dando
P. Kolb para atrapalhar ...

maneira preremptoria. bilhete azul a todos os
O reverendo e o distrito

O sr. General Gois adeptos do comunismo
de Guaramirim, que an-

M teírö d 1
da em polvorosa.

on erro, o ec ara sob que o estavam apoiando. x-

sua palavra de honra e, x

agora mesmo, o sr. Pro- Os elementos dos an-
Está em Joínvílle, or-

.

V
.

ganisando o Partido Tra-
tasío argas, Irmão do tigos Partidos Republíca- balhista, o sr. Aristides

Presidente, falando na nos nos diversos Esta- Largura, ex-prefeito da
sessão de instalação do dos, estão precurando quele municipio.
P.S.D�, declarou que o restabelecer os mesmos

A Santa Sé acaba de entre as nações, a
.

uni-

seu mano Getulio, não é em um partido nacional. excomungar e privar as- dade da Igreja Catolica,

candidato a futura pre- -x -

sim do titulo eclesiasti que, na sua magestade

sidencia da Republica, O nosso visinho, Join- A propaganda atravéz co o ex-bispo de Maura, espiritual, congrega em

mas sim a do Partido vílle, está se preparan-
Antonio Duarte da Cos- seu seio homens de to-

Social Democrata, logo do febrilmente para o o anuncio é muito mais ta. Como já é do domi- das as raças e de todos

que deixe o governo, pleito que se aproxima.
nio publico, esse bispo os continentes, vincula

sendo, provavelmente, Os diretorios do P.S D. eficiente do que se [ul- se havia insurgido con- dos pela verdade e pe-

,depois de amanhã, na e U.D.N., já estão orga-
tra a chefia do Papa, lo amor, aparece-nos co-

grande assembleia do nisados e constam das ga. Iundando uma igreja ca- mo farol na tormenta e

partido, no Rio, aclama-
tolica no Brasil, sendo luz de esperança nas

do seu presidente de hon- Nota da Semana
favoravel ao divorcio e perspectivas do futuro.

ra.
tantas outras coisas, que Permanecer-lhe fiel é

Por outras palavras, o Segundo intenções conhecidas do snr. Dr. a medida se tornou ne- uma questão de consci-

atual chefe do governo,
Nereu Ramos, o ilustre presidente do P. S. D. cessaria para salvaguar- êncía crístã para ás nos

ao findar· o seu tempo, procurará arregimentar, para as fileiras do no- dar a moral e a dicipli- sas almas batizadas e

irá ser aquilo que Pínheí- vo partid?, os valores .moço� �o nosso Estado .. na da Igreja. de amor patriotico para A Cooperativa de Car

ro Machado foi: um di- Inegavelmente, essa atitude � ,dIgna d� aplausos. Na circular dirigida as nossas almas de bra- nes de Uruguaiana, Es-

tador politico.
Esse empenho do arguto político catarmense po- ao clero e fieis depois sileiros. - Rio de Janei- do do Rio Grande do

-x- derá, de logo, produzir algum bom resultado, si, de historiar a excomu- ro, 6 de julho de 1945. Sul, abateu até ornes

Dizem os jornais que entretanto, nessa escolha houver realmente a nhão, diz o chefe da 1- (ass.) JAIME, arcebispo de maio deste ano 9.5.916

a oposição catarínense preocupação de serem selecionados aqueles ele-
.

greja no paiz: do Rio de Janeiro, cabeças, sendo 821 va-

já" escolheu os seus can- mentos que possam, nas funções que ocuparem, "E vos, Clero e fieis cas e o restante noví-

didatos a futura repre- desempenharem atuações à altura dos Interesses muito' amados; unindo-. A marinha de Guerra lhos.

sentação federal: Adolfo nacionais, agora, mais do que nunca, numa in- vos em espirito aos vos- brasileira acaba de per- Dessa produção, 8 a 10

Konder, Abelardo Luz, versão de ideais políticos, bastante embaralhá- sos legitimos pastores, der uma das suas me- mil rezes Iorám .

trans-:

Aristiliano 'Ramos, Cid dos. Aqui mesmo, entre nós, no âmbito estreito continuai firmes na fé, lhores naves, o cruzador formadas em pilhas de

Campos, José Eugenio de um partidarismo municipal,. conhece-se al- na fê de vossos ante- "Bahia". inverno e o demais xar

Müller, Edmundo da Luz guns valores moços de eficiente atividade poli- passados, na fé ensinada Estava esse cruzador que vendido pelo paiz.

Pinto, Pedro Galotti,Rupp,
tíca. Si, por quaisquer circustancias, estão alheia- por Pedro, sempre V!VO em serviço de patrulha

Junior e Placido Olim- dos, deste ou daquele partido, não quer dizer em seus sucessores. E a mento entre Natal e Da

pio de Oliveira. Para se- que, num momento oportuno, não tomem
.

eles fé que salva, é a fé ge- kar, quando no dia 4 do

nadores são apontados os
atitudes dignas dos interesses nacionais. E que nuina, ensinada por Cris- corrente deu-se uma vío

srs. Marcos Konder e,
distanciados, por julgarem conveniente, do foco to e transmitida por a- lenta explosão.

se aceitar, o sr. Manoel partidario mais em evidencia, aguardam melho- queles à quem Ele con- O fato, que enche de

Pedro da Silveira. res tempos para o aparecimento em cena; Ai fiou a missão: Ide, ensi- luto a gloriosa marinha

Os que aqui dentro do está a razão de que a escolha desses elementos nai a todos os povos tu- brasileira, ocorreu perto

Estado dão murros, ficam moços tem que ser feita com o melhor tino po- do o que eu vos ensi- dos rochedos São Pedro

na reserva, indo dispu- litico possivel, conhecendo-se o reduto onde se nei. (Mat., XXXVIII, 19). e São Panlo, tendo pe

tar o quadro do Con- acham, sondando-lhes suas opiniões, a respeito Nesse momento, parti- recido mais de 280 de

gresso Legíslatívo. São dessa agitação eleitoral da hora presente, até, cularmente grave na hís- seus tripulantes,

eles, entre outros, os srs. si possivel, ir-se até os seus sub-concientes, para toria da humanidade, O cruzador sinistrado

Fulvio Aducci, Wander- que não surpreendam com atitudes futuras... permaneçamos constan- entrou em serviço em

ley Junior, João Bayer Os valores velhos, si ainda existem dentro do tes na fidelidade á Sé 191-0. Tinha o desloca

Filho, lrineu Bornhau- nosso Estado, com forças necessarias para es- de Pedro, Pastor univer- mento de 3.150 toneladas

sen, Acacio Moreira, 'pinhosas investiduras, estamos com a opinião sal desta: Igreja que é o comprimento de 590

Passos Maia.
. do snr. Nereu Ramos, não chegam a muitos. Os "sustentáculo e coluna pés. Possuia canhões de

-x- que sobram, vivem dispersos por diversos seto- da verdade".(ITlm.III.15). 47 polegadas. quatro ca-

Deverá embarcar ama. res partidários. E porque não se arregimentam Quando desmoronam tan- nhões anti-aéreos de 3

nhã para o Rio de Ja- em fileira unica, divergem de opiniões, chocam- tas grandezas humanas- polegadas, quatro ca

neiro, onde vai tomar se continuamente e procuram, diante das pri- quando tantas ideologias nhões medíos de 3 pole

parte na instalação da meiras surprezas de uma eleição apressada, um extremadas lançam a gadas para salvas e 4

Camissão Diretora Cen- vislumbre de fé e sinceridade em tudo isso. confusão nos espíritos e tubos lança-torpedos de

tral do P.S.D., que se
João de Barros o germe de discordias 21 polegadas.

Revista da Semana
o ofundomenío da cruzador

"Bahia" - A excomunhõc do

ex-bispo de MCIura - 'Submceí-

no crlemôo na Argentina
- A chegada da FEB -

No dia 17 deverá che

gar ao Rio o primeiro
escalão dos expedicio
narios que regressam da
Italia. Estão incluidos

R
-- E di

- -, nesse escalão o 6 Reg.

ecepçao aos xpe icicncnos Cogitam as empre- Infantaria, 2. Grupo do

zas vitimas dos torpe- t: R. O. e o destaca

deamentos de recompor, mento de engedharia.
pouco a pouco, suas fro O snr. General Masca

tas desfalcadas pela guer renhas de Morais éhe

ra. gou no día 11, com o

Sobre o Lloyd, sabe-se I
seu Estado Maior.

que à companhia con- -
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ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL

Politica

I.

Italla�o� �udas I
o Brasil perdeu com

a guerra 26 navios mer

cantes, com uma tonela

gem de 150.20�.
Apossou-se para su-

.

prir essa falta, de 10 na

vios da Alemanha e da

Italia, com 111.901 tone

ladas de registo.
Desses apresados, 2

foram torpedeados pos
teriormente e dois ou

tros, o "Conde Grande"

e o "Wíndhuk" foram
vendidôs aos Estados U
nidos por 240 milhões
de cruzeiros.

Frutíferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras,
Jaboticabeiras, elc.-Roseiras, Dehlías, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

Peçam catáloQÇ> ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
os italianos
seus bens e

guérra, das
decreto' ací-

Por decreto do sr. Presidente da Republica,
foram liberados os bens 'dos subditos italianos,

cessando assim contra eles, os efeitos do decreto

4.166, de 11 de março de 1942.

De acordo com esse .decreto,

poderão agora livremente dispor de

requerer a devolução em bonus de

importancias que, em obediencia ao

ma referido tenham depositado.
,

I ORQUIDEARIO CATARINENSE Correio do Povo
CORupA Santa Catarina

Sucessores de L. Seidel, das Secções de:

Orr;uldeas e CJaotéas
Estando em preparo uma edição especial

desta folha para o dia 28 do corrente, em ho

menagem aos expedicionarios brasileiros, entre
os quais o municipio conta com 52 de seus fi

lhos, a mesma não circulará no dia 21 do

corrente.I PEÇAM CAlALOaO ILUSTRADO

'\ ,

tratou a construção de

10 navios no Canadá, es
tando para firmar a aqui,
sição de outros 14 nos

Estados Unidos. Dos pri
meiros, 4 serão para ca

botagem, com 4.450 to
neladas cada um e 6 de

carga, estes ultimos en

tregues em numero de
dois até o día 2 de maio

de tl947.
Os 4 de cabotagem já

foram lançados ao mar,
diz o "Diario Carioca".

O Presidente Trumann

está de viagem para a

Alemanha onde vai en

contrar-se com Churchil

e Stalin, nos arredores

de Berlim.
Acompanharam o che

fe do executivo norte-a
mericano 82 tecnicos em

todos os assuntos que,
como auxiliares, vão dis
cutir os grandes assun

tss de após guerra.

Os chefes militares da

ocupação de Berlim, a

cordaram em formar uma

administração em comum

da capital do Reich.

No dia 9 do cerreute
faleceu no Rio de Ja
neiro o sr. Almirante

Ari Pareiras. O falecido

era figura destacada e'
das mais ilustres da nos- .

sa marinha de Guerra,
tendo tambem sido inter
ventor no Estado do Rio.

A "Hora do Brasil",
que era sempre irradia

da das 20 às 21 horas,
passará a se-lo das 19 e

50 às 20 horas a partir
do dia 16 do corrente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
--------�------------------

Jaragua 40 Sul, 14 de Julho de 1945
---------'

�lici�a�e V'" A-rENÇAo! ..,
forturo e

.

I A CASA IRI·quez�.' ERICO 8RUHNS, To....
o Re.frl.d••

.

Quereis tudo 1·SSOo•
por motivo de uma reforma em sua loja,. I I'rf�c

I
está procedendo uma liquidação total de

I
"'-= BronQuite.

Ide à Oasa Loterica 25 de Abril a 30 de Julho deste ano. �Et Elcrofulo•• \

que é ali na Ru a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I; ....;�':''- Convalescenç••
Marechal Floriano Verrdadeir"a Queima... V1NHOCREOSOTADO

Peixoto, 58 e compre l Preços' verdadeiramente baixos J;"'.!..
UM GERADOR DE SAÚDIL

lá um bilhete da Lo· �
.

......ateria Federal. ...-----------1

E'G U ASeri?dade. �bsoluta oo�oooooooooooo�oooooooo�ooooooooooe maximo sigilo.

Nestes 2 meses, concede-se grandes ,.

abatinaentos,
a quem fizer suas compras a dinheiro

nesta casaEntram em sorteio s6mente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com o r

gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal II CASA AN70NJO lOBJAS, R. Presidente

���������A�ff���s�o�d�e�o�.�s�����S�-�d�k�e�����p�roi�i�ie�b���iO��������'� E�tacio Pessoa, 652- - Jaraguá do S�

Estofa'r.ia Cruz-eiro

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

,...........1..........Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12 !!

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convocados os senhores asso

ciados pera a Assembleia Geral exrraordlnerle, á ser
realizada no dia 27 do corrente ás 10 horas da ma

nhã, na sede da Cooperativa, a rua Duque de Ca
xias s/n., em Corúpa, afim de tratarem dos seguintes
assuntos:

a) Dissolução e liquidação da Sociedade.
b) Assuntos Correlatos.

Contando com o pontual comparecimento de to
dos os associados, antecipadamente agradece.

Cooperativo Mixto �e loticinios - Coruoá
EDUARDO ZELLMER - diretor-gerente

AMANHÃ
A Sociedade de Desportos Acarai fará

lizar um grande festival, em volta de um

Torneio Relanlpago,
entre diversas equipes.

"MUSICA"
Café - CHURRASCO - BEBIDAS - Doces

Rifas, e outros divertimentos
- Inicio às 9 horas -

A" Tarde:
A maior peleja de todos os tempos, ja
mais realizada em campos jaraguaenses,

entre os titulares

Afonso Pena
(JOINVILLE)

X
s, D. Acaraí

(LOCAL)

NÃO PEROAM!!!

2a. pagína

Declaração
Pela presente decla

ração torno publico que
nunca disse a quem quer
que fosse tenham Gus
tavo Blunk, Helmuth
Blunk e Willy Blunk co

metido qualquer furto.
lxl OTTO WÜRZ

@t@) @Y@) ®Y@) ®Y®
Cure seus males e poupe
seu born dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

l'ea-

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

.

rece seus artigos ,á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA

@i@ @).@) @).@) ®;.®.

Aranha

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indíspensaveis para harmo
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de
jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação

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

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - Fone 22
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 136. __: J A RAG U Á D'O SUL

EditaliI1iii!!i!!!i=!I=ii!!!!l:iim;::ii=ii=ii=li=m!!!!Eii=n=ii=!gii
::

F b (Sezões, Malárias,
.111

III e r"'s Impaludismo II
il_i.· � Maleitas, Tremedeira 1:':1'Im De ordem do sr. Cole-

1_-'1_"
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - 1:':1: tor, torno punlico qua

no corrente mos arreca-

III "Capsulas Antisezonicas iii da-se nesta Coletoria, o

'11"11 M inancora" _�.._i ��P�es��nadc�mS�m�����énJ�
exercicío em curso.

_._ 1'1 Os contribuintes que

1- Em Todas as Boas Farmácias -1":1: não satisfizerem seus pa-
gamentos no prazo cita-

I É um produto dos Laboratorios MINANCORA iH do, poderão saiisfaze-lo
III no mez de Agosto com a

1'1
- Joinville -' Sta. Catarina - �i multa de 20%.

!iii!i!!!!!!!!=n=!!=iiEEim!EEuEiI!!u=n;;;:::ü=m!!!!!i=u=!!i! Termi nado os prazos
marcados, serão extraidas

--�----_._-----------
'

as competentes certidões

I�""""""""""""""""""I.
de dividas, para ter 10-
gar a cobrança executiva.
Coletoria Estadual de

Jaraguá do Sul, 2 de ju
lho de 1945.

Heleodoro Borges
Escrivão

Imposto sobre Tabacos e

derivados e sobre Bebi
das alcoolicas

EM JOrNVrLL E

Troca-se contra carro
de quatro rodas leve po
rem forte. Informação na

A COMERCIAL LTDA.

����-rn
Chocolate e Pralneés

das melhores fábricas do
pais sempre a venda na

Casa Real

Geraldo Ballock

procure

HOTEL· TROCADERO
AMBIENTE DI�TINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TA.UNAY N. 185

defronte o Oine Buhr

����1j1

Vende-se
uma bicicleta em

perfeito estado e uma

atafona, a preço de

OCAS IÄ O.

Informações na A Co
merciaI Ltda.
Iaragué do Sul' 3x1

ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERA.L

ßceita Ruoresentacoes em �uolquer Ramo
DÂ-@]8 JREFEJRJ1t:::NC!C][A@

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumero
Jaragaá do Sul -:- Santa Catarina 4x3

Dr. LUIZ DE SOUZ.A.

FRACOS E AN�MICOS I

� �m�arlnia � a �i �nal U� ���llr� � I � i ran� a
AGENTES LOUAIS

A COID�pcial Ltda.
IARAQuA DO SUL

�� � 25aoos

JJlUJNJRI (()) e. )�JJ1[J lIBH{))
te45

Tomem.
VINHO CREOSÖTADO
"SILVEIRA"

.••prepjl_""

Grande Empresa Americanópolis
Séde em São

..�aulo Diretor-Proprietario Agência no Rio de JaneiroRua SenS.�ora:dealJrO n. 205 DR. AFFONSO DE O. SANTOS Rua Ramalho Ortigão n, 9
2'. andar

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

Resultado do sorteio realizado em 30 de Junho de 1945.

Plano Magno - Mensalidade Cr.ê 5,00
Numerações Premiadas.1 1°. PREMIO: 1 474 Nos 1-. premio

.

3'. premio
4 7 4 Um imóvel no valor de:
2 O 8 Cr.$ 100.000,00

2 meses para a comemoração do 25 aniversario
de fundação da

- Casa Ant«roio Tobias-
........

Animal manso e bonito
de 4 1/2 anos, vende-se.
Informações .na A Co-

merciaI Lrda, 2x1

TORNE os seus

artigos conheci
dos 'atravêz o

ANUNCIO.

2°. PREMIO: 6952 Para anuncios
PREFIRA
este jornal.

,

SACOS
DE PAPEL
vende-se na

TlP. AVENIDA

2'. premio 9 3 2 Um imóvel no valor de
3'. premio 2 O 8 Cr.$ 20.000,00
4'. premio 3 8 5 Um imóvel no valor de

,

3'. premi6 208 o.s 10.000,00
5'. premio 3 1 1 Um imóvel no valor de:
3'. premio 2 O 8 Cr.$ 5.000,00

Centena 474 Cr.$ 100,00
Unidade 4 isenção da mensalidade de julho prox.

3°. PREMIO: 52,08

4°. PREMIO: 4385

5°. PREMIO: 031 1

O sorteio do mes de julho realízar-se-á no dia 28 as 16 horas
na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Deze�bro de 1940.

'

---------
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SABADO, 14 OB Julho OB 1945 - ST�, CATARINAANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL

Os braaileiros, de um

e outro sexo, maiores de
18 anos, são obrigados a

alistar-se, salvo:
Ja) os inválidos;
b) os .maiores de 65-

anos;
c) os brasileiros a ser

viço do paiz no estran
geiro;
d) os oficiais das for

ças armadas em serviço
ativo;

e) os funcionarias pu
blicas em gozo de licen
ça ou férias fora de seu

domicilio;
f) os magistrados;
g) as mulheres que não

exerçam função lucrativa.
O cidadão que não for

alistado "ex-oficio" deve
rá requerer ao Juiz alei
toraI da sua residencia,
a sua incrição,
. O requerimento não
precisa ser feito do pro
prio punho do requeren
te, que é obrigado ape
nas a assina-lo O reque
rímento pode ser feito e

os seu claros preenchidas
por outra pessoa, à mão,

ALISTAMENTO
ELEITORAL -

à maquina, mimeografa
dos.
Ao requerimento deve

ser anexado um dos se

guintes documentos, que
lhe será oportunamente
devolvido: título eleitoral
posterior a 24 de feverei-
1'0 de 1932; carteira de
identidade; certificado de
reservista ou carteira pro
fissional.
Não possuindo o reque

rente nenhum desses do
cumentos, poderá juntar
certidão de idade ou d s

casamento ou qualquer
documento que prove ter

18 anos completos.
Se o alistando nasceu

antes de.T' de janeiro de
1889, poderá apresentar
certidão de batismo a

qual deverá ter a firrna
reconhecida. Tambem de
vem ter as firmas reco

nhecidas as certidões de
idade ou outras quando
expedidas em outra uni
dade da Federação.
As certidões ou doeu

montos para fins eleito
rais não pagam selos
nem custas.
O requerimento não

precisa ter a firma do

N. 1.283

alist á n d o reconhecida,
mas, em tendo duvida
sobre a sua identidade,
o Juiz pode exigir o re

conhecimento.
Os tabeliães (art. 128)

não poderão deixar de
reconhecer as firmas de

pessoas de seu conheci
mento ou das que se a

presentarem com dois
abonadores.
Uma vez assinado e

datado pelo Juiz e assi
nado pelo eleitor, o títu
lo lhe será entregue.
Nos.distritos onde hou

ver Preparador, o alis
tando poderá entregar-
lhe o requerimento e de
le receber o titulo, assi
nando o competente re

cibo.
, Nos cartorios dos ser

ventuarios da Justiça da
comarca. são entregues
formulas para preenchi
mento dos requerimen
tos e tambem na admi

nistração do "Correio do

Povo", indistintamente,
são entregues requeri
mentos impressos.

ALFAIATE
PRECISA-SE na "Alfaiataria Elite" em Caçador
Paga-se Cr$ 85 por paletó de frente costurada.
Mais informações na TIPOGRAJ:< IA AVENIDA.

Jaraguá do Sul,X2

Prováveis mudan

ças no mapa da

Europa
NOVA YORK, julho - (Por Neil Mc Neil) Os

proximos mêses, talvez vejam, uma mudança funda
mental no mapa da Europa, comu salientou recen

temente o sr. Josef Grew, secretario de Estado em

exercicio. "Um dos mats dlfícels problemas a serem

resolvidos nos proximos meses- declarou Mr. Grew
- será uma solução justa e equitativa de muitas

questões torritoriais que por tanto tempo dificultam
a vida dos palzes".

Embora não haja um quadro oficial dessas

questões, podemos citar por aqui algumas, na base
de reivindicações oficiais, feitas em varias oportuni
dades...

1) - Eupen-Malmed'y-Espera-se que esse terrl
torio belga, anexado pela Alemanha, volte

aperten-I.cer á Belgica; ,

. 2)-·Saar-Os aliados enfrentam o proberna de
dicídir se devem deixar esta área vital alemã ou

transferi-Ie á França;
3)-Ruhr-Parte integrante da maquina de guer

ra alemã, 'que põe os aliados diante da questão, dei
xa-Ia com a Alemanha, internacionaliza-Ia ou dividi
di-Ia entre a França, Belgica e Holanda;

4)-Schleswig-Holstein,-Já se propõe que esse

territorio capturado pelos alemães em guerras passe

das, volte a pertencer ii Dinamarca;
5)-Sudetolandia-Não resta duvida sobre a si

tuação desta área, que, tomada pela Alemanha sob

o pacto de Munich, está novamente sob a jurisdição
tchecoslovaca:

6)-Fronteira Austro-Germanlee - Os aliados re

rão de concordar sobre onde fixá-la;
7)-Tirol do sul e área de Bolzano - Fez-sé

uma proposta no sentido de que esre territorío, to

mado ii Austría e dado á Italia, volte a ser incopo
rado ii Austria;

8)-Nordeate da halia-As reivindicações ju
guslavas sobre Trieste, Isrrla e parte da provincia
de Gíulta-Venezla serão resolvidas na conferencia da

Paz, conforme acordo recente entre o marechal Tito
e os aliados;

9)-Banat - Este antigo te�ritorio ju�o�lavo, I
transferido pera a Hungria por HItler, voltara a Iu

guslavie;
10)-Klagenfurt .. Esta cidade está sendo relvln

dicada pela Iuguslavie;
11)-Silesia-Esta área será cedida pelos alia

dos ii Polonia;
12)-Alemtmha Oriental-Os aliados decidirão

tambem se concederão ii Polonia o terrírorío
'

até a

linha do rio Oder-Neisse;
.

15-Dodecaneso-A questão que cabe aos alia

dos resolver é se são lustíficodas as reivindicações
gregas a essas ilhas;

14)-Dobruja do Sul-ocupada pela Bulgaria
desde 1940, os rumenos estão ansiosos por que essa

area volte novamente a ser sua;

15)-Transilvania-Àrea dada por Hitler ii Hun

gria e recentemente voltou á Rumania, embora. sem
aprovação formal dos Aliados; e

16)-Prussia Oriental-Propoz-se que esse ter
ritorio seja dividido entre a Polonia -e a Russia.

• PNEU •

-,

STOOK PERMANENTE DE

··CAL •

SOHULZ -& OlA. LTDA.

PERDEU·SE
UM

J

para caminhão, usado, completo com aro

e roda, ésta de côr marron-averrnelhado,

32x&

GRATIFICA-SE BEM
A QUEM ENOONTROU OU DER QUAL·

QUER INFORMAÇÃO A RESPEITO

À FIRMA

w. Weege & Cia. Ltda.
Rio Cerpo

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
I .

OU NESTA REDAÇÃO.

Importante Estabelecimento de

ARBORIOULTURA E FLORIOULTURA

.deete Municipio, precisa de uni

APRENDIZ'
que tenha boa educação.

Informações na redação deste jornal.

j.Ä.MilitardeJaragná O
Leva-se ao conhecimento dos interessados

abaixo relacionados o seguinte: .

Carlos Ristow filho de Recien Frank Rístow

teve seu requerim�nto indeferido por ser insub

misso designado para o 9?O. B. C. Deverá apre
sentar-se imediatamente.

Ervino Richard Ernst Rux, deverá apresen
tar uma certidão de nascímensp com· firma reco

nhecida e pagar Cd 10,00 de Jaxa Militar.
Alfredo Schulz, idem, idem.

.

Antonio Taumaturgo Gomes, deverá apresen
tar uma certidão com firma reconhecida, 4 foto

grafias, 4 impressões do polegar direito e pagar
Taxa Militar.

Alfonso Leopoldo Vogel, filho de Frederico

Vogel, deverá apresentar-se a esta Junta até o

dia 20 do corrente.

Jaraguá do Sul, 12-7-1945.
.....

o Clube Aimoré comunica aos

presados associados a posse dos novos membros

da diretoria.

Dr. Waldemiro Mazureehen - Presidente de Honra.
Ten. Leônidas C. Herbster - Presidente
V\Taldemar Grubbe - Vice-presidente
Dr. Priamo do Amaral e Silva e Mario Tavares -

Oradores.
Dr. Francisco Cardoso Junior - Secretario
Curt ôiewerdr � Tesoureiro
Helio Westephalen - Seme Matter - Euzebio Nu

nes - Conselho Fiscal.

Ieraguä do Sul, 11-7-45.

FRANCISCO CARDOSO JUNIOR
Secretario

O��r�tos n� 1� U� junno U� 1�4�
O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, resolve:

EXONERAR:
De acordo com o artigo 92, letra G do
Decreto-lei n. 700, de 28 de outubro de

1942,
José Pereira Lima, do cargo de Almoxarife, padrão
"F", do Quadro-Unico do Municipio.

Comunique-se.
NOMEAR:

De acordo com o art. 15, item II, do De
creto-lei n. 700, de 28 de outubro de 1942

José Pereira Lima, pare exercer o. cargo de Secreta

rio Municipal, padrão M do Quadro-Llníco do Muni

cipio.
Comunique-se.

CONCEDER EXONERAÇAO:
De acordo com o arr. 92, § 1, letra A, do
Decreto-lei n. 700, de 28 de outubro de

1942,
A Luiz Gomes, do cargo de Secretario Munlcipâl,
padrão M, do Quadro-Unico do Municipio.

Comunique-se.
Ass) - Ten. Leonidas C. Herbster
Prefeito Municipal

Portaria n� 1� U� ju�no �� m4n
o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:

DESIGNAR:
O funcionario João da Silva Neves, pera interina

mente responder pelas funções de Almoxarife desta
Prefeitura.

Comunique-se.
Ass) - Ten. Leonídas C. Herbster
Prefeito Municipal

Fique
·Rico

Oomprando um bilhete da Loteria

Federal na Oasa Loterica à rua Mare

chal Floriano Peixoto, n. 58, onde se

pagará todos os premios írrferiores a

Or$ 20000,00, logo. apo? a confirmação.

Gait;s Planadas I
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS

HARMONIOS - PIANOS

Instrumentos para

Orquest'ras.Bandas
e Jazz- Bands

CORDAS, PALHBTAS, MÉTODOS

Peçam preços ao Representante:
PA U LO KOBS - SERRA ALTA - (ex-S. Bento)
Caixa Postal, 39 - Linha S. Francisco - ôta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��H�OOOOO�HOOOOL�rol,. O;����i:,��c�r:r.o���.' rlrulos, no cor�orio eleito- II LOTHAR SONENN II
Arno Kreling, Arthur Woehl, Lauro Carlos � - Rua Màrechal Deodoro da Fonseca N. 84 - 00

Blunk, Ioao Planinscheck. Roberto. Horst, Maria Hen- 00' JARAGUÁ DO SUL SANTA VATARmA 00riqueta, da Siiva
.. \yiIli Maffezzollí, Amabil� Piaze�a, 00 ' 00Manoe, de Oll��rn Alve� Jose An�n.lo Con�o,

�
���������o �

João Bailoni, Henrique Pedri, França Vosgerau, Os- II �' II �
waldo Verbinen, Carlos Tossini, Raul Massaneiro, II NOVO SORTIMENTO II ,{OO
Rodolfo Bosse, l":Jilo de Souza, Otavio Dana, Linda � - II II 00
Bleich, Luiz Gonzada Ayroso, Maria .da Graça Melo

� ., Casacos para Senhoras Casacos e Pulewers de lã 11 .. 00Fischer, Maria Madalena Lopes Santana, Santelina' (ultime moda', S das e Case
.

)1
�

Farias Leoní, Wendelin Schmídr, Helena Maria Ro- � II e m I ras �
cha, AIvina Karsten Schwedler, Maria Dinorá San- � )1 Capas de Gabardine (artigos finos) �

fana, J;:ci Mascarenhas, João José Bertoli, Wendall- 00 (das melhores) Ternos Feitos II 00
na ßusanello, Ellsabetha Papp, Leocadia Tomelin, 00 II II 00Marfha Baum, Oswaldo Buch, Nair de Castro Car- 00 J' Bicicletas e peças em .geral Material Eletríce em Geräl JI 00neiro, Generosa de Souza, Ingo Klitzke, Augusto � ,

. �
Woehl, Odete Costa, Alfredo Krause, Jorge Mielke, zes II Radios (das melhores marcas) .

II �
Harry Buchman�, Henrique T�lImann, A�zira Ferre.i- 00 II Acu muladores

'

Ofícíno MecaAníco II zes
ra d7 Paula, Juhan� Kolas. Velgas. CoutInho,. Sofia 00 II .

_ II 00
Pomlanowsky Len�, Paullna LUIZ do Nascimento, 00 �����������O 00
Cec!lia Pla�inschec�, Lílla �evi�ha Ayroso, João Ro- 00 TUDO POR PREÇOS VANTAJOSOS E :BA\RATI§SJUvIOS' 00mano Moreira, Marlene ôroínskí, Adalberto Haffner,�.

.

�
Antonio Esrenislau Ayroso, Anronla Cordeiro de �' .

�
-

zes

Oliveira, Almida Dalcanali Bertoli, Alzira Picolli, Ce- OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOO��OOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO
zarlna PicolIi, 'Carmen Portela Rocha, Garibaldina

'

'�:�:����ct�:g�:�!�: �ii:����;z:S���� �l���� Rm I � T �. � I � I L EDlTA}:7�5.185õ de ���:���::::���;���:g::�f���:g:;�::��:�f�g���f�:�:�:;�?;��:�;:��'il
ves, Edelvira Pereira, Edite Pereira, Iria Maffezzolli, Raulino de Araulo e Ma- li li n a-O �acc in!
José Lazaro Coelho, Lídia Cielusiwski, Maria Rocba Artur Mül'er, Oticial do ria Rosa Vargas. llH J � UH
da Silva, Alberto Tomelin, Eugenio' Toribio Soares Registro Civil do 1° Distrito Ele, brasileiro, solteiro', iili HH
Pereira, João RopelaUo, José Pasqualini, Maximiliano da Comarca J araguá do Sul, lavrador, domiciliado e re- li li suas compras, sem primeiro verificar o H ii
Baggio, Gercy Rodrigues Alves, Leopoldo Costa, Estado de Santa Catarina sidente neste distrito, no !! 1!

.

colossal sortimento de artigos finos !!!!
Carlos Iantsch, Arthur Ferreira de Paula, Dario Va- Brasil. lugar Itapocusinho, 'sendo HH da conhecida �n�
lencio Ignacio, Lauro Germano OUo Herbs, Walther Faz saber que comparece- filho legitimo dos lavra- iHi iiii
Ianssen, Carlos Welther Iensseu, Fritz Grossklegs, ram no cartorio exibindo os

dores Manoel Thomaz de li!! Casa Sonis ini
Alberto Siqueira, João Batista, Manoel João Betisre, d d I I' Araujo e de Auzusrlnha .1i.· !.·i.· :.= ,,! .i:.;ocumentos exigi os pe a ei e

Erwino Wischral João Gonçalves de Araujo, Frede- .

d h bili Gomes de Freitas. li li que oferece SEDAS e maís SE DAS, ii!!afim e se a 1 }tarem para .... ::::
rico Ponath, Alberto Hafermann. 'Walther Hun, Eu-

casai-se: Ela, bresileira, solteira, Hii por preços verdadeiramente baixos. liii
elides Vieira, Elisabeth Rüysam Gresinger, Gabriel lavradora, domiciliada e iHi Mantem sempre grande stock de Sedas - iiH
ôchulz, Paulo ôchíocher, Guilherme Rutzatz, Maria

7
- residente neste distrito, no gg Voals-Tricolines-Iêendas-Enfeítes de todä ini

Luiza da Rosa, Mathias Panstein, Roberto -da Veiga Edital n. 1.851 de 5- -45. lugar ltapocusinho, sendo, in! especie-Botões-Linhas-Fitas, e mil outros !11!
Coutinho, Malvino Guilherme da Silva, Frederico Erich Schwartz e Hilda filha legitima dós lavra- HH artigos, só na Casa Sonis. iiH
MueIler, Raul Mueller, Arthur de Araujo, Henrique Fiedler dores Manoel Vargas e 1111 li ii

, Roberto Mueller, Luiz Chrispim, Pedro Engel, Ema EI b '1' ltei de Maria da Silva Val' :::: PARA BREVE OFERECEMOS A NOSSA FREGUEZIA :::
.,.. õ e, rast elr?,

..
�o erro,

I
. \ .

-

iiii RETALHOS DE TECIDOS PÓR PREÇOS VANTAJOSaS iiHSchlupp Schultze, Ana Braga Herbster, Ricardo lavrador, domiciliado . e g"as. !!:i iiii
MueIIer, Otilia Schiochet, Hary Grubba, Herminia residente neste distrito, � ini Francisca Buch iii!
Murara Koehler, Maria Rosario dos Santos, Eugenio no lugar Rio da Luz, ED!TAL. N. 1854. !!�� 1n1
Orzechowsky.

.

sendo jilho legitimo dos Eugenio Vogel e LUCia HH Avenida Getulio Vargas n. 146 in!
lavradores Paulo Augus Kr�e�er.. . in! JARAGuÁ DO SUL

_ il!i
to Gu iIhe rm e Scwar tz e

I
EIed, b radS IIe I�� 'I' SilO I tel ro, ::::�:::::::::::::;:::::::::::;::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::f?:

de Bertha Augusta Ma- �vra or, omlc� la:-o e re- -

thilda Samp. sidenre ne.ste �Istnto, 0.0 _

Ela brasileira solteira lugar Garibeldl, sendo fí

lavradora, domiciÚada � lho legitimo dos lavrado
residente neste distrito res Carlos Vogel e de
no lugar Rio da Luz: Maria Spec.h _Vo!!el. .

sendo filha legitima dos Ela, brasIlelra� .s.oltelra,
lavradores Gustavo Fie- lavradora, domiCIlIada e

dler e de Hedwig Zum- residente �este. distrito, n?
mach Fiedler. .ugar Ganbaldl, sendo fi-

lha legitima- dos lavrado
res Carl Krueger e de
Emma Krueger.

EDITAL N' 1852 de
5-7-45.

Leopoldo Kuroli e Elli See
feldt

Ele, brasileiro, solteiro, co
merciario, domiciliado e

. residente no distrito de
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Guaramirim, municipio de

IE r ill1 p � 1} Irh 1.7[, _

P � � m cl] ll1l ill1
JoinviIle, no lugar Estra-

� � lL ,lJI � � 0) � <Ul I
da Schroeder, sendo fi-

_____________________
lho legitimo dos lavrado-
res José Kuroli e de Ma

. ria Reiner Kuroli.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e _

residente neste distrito, no
lugar Garibaldi, sendo fi
lha legitima dos lavrado
res Francisco Seefeld e

de Ellsabetha Pangratz.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOO�OOOOOOOO

Titulos Eleitoraes

Hemorróidas e Varizes
Tratamento sem operação
Pal'a varizes (nas pernas) e hemorróidas inter
nas, use via bucal. Para hemorróidas externas;

•

use a pomada e tome juntamente o líquido.
Nilo encontrando em Farmacias e Drogarias,
peça para a Caixa Postal 1874 - São Paulo.

Fabricação de Fernlmentas Agrícolas:
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

I

I
Rua Marechal DeoQol'o da Fonseca, 183

J A R A G U Á

4a. pagína

Edital
De ordem do sr. Prefeito Municipal, ficam avi

sados a todos os interessados pelas sepulturas, tu

mulos, carneiros, mausoléos, louças, cruzes ou qua
dros do cemiterio, interditado da Séde do �istrito de
Çorupà, situado entre a Igreja e o predio da inten
dencia, para no prazo de noventa' dias, contados
desta data, providenciarem àS suas remoções para o

atual cemitério.
Terminado o prazo acima referido, a' intenden

cia procederá a respetiva remoção para o ossaria
comum.

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei
passar o preserlte ('Qital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde ser�
afixado dU! ante 15 dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse o para os

fins legaes.
ARTUR MÜLLER-Oficial

.

Cumpra-se
Prefeitura MuniCipal de Jaraguá do Sul,

de Junho de 1945.

CARLOS TOSSINI -

Intendente distrital

em 15

Jose Pereira Lima
Secretário

1:1@®'f@)®'f@)®'!@)®'f@)®'f@)®í@@i'@)®'f@)®í@)®'f@)®1@@r@)�@� . ,

. -�

� Tosse, Asma,' Bronquite, �ouquidão,./ Resfriados e �
�' 'lI'@.PU AS MOILES'l!'üS D@ nPßRIlH� Hf8PIRßlORIÓ �
@

Encontram alivio imediato com o uso do
�

(@ IncoDlpap8vel @5

� .

P�iloríll d� Hooieo r�IOII!ßi� �
� O PEITORALMAIS CONH�C1[DO NO :BRA§IL �
@ - @
it®@).®®;'®®i®@;.@®;.®@).@®;.®®;.®®;.®@,i@�®;.®@)rNUNCR EXISTIU IGUr:lL

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

\
'

-

-

��nhDríl!
'--

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

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

Produtos. da ICeM. 5A. Blumenau
PUDIM M-EDEIROSI,

Sobremesa deliciosa?Alameda Rio Branco - Oaixa Postal, 47
-

.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De ordem do sr. Prefeito Municipal, levo ao

conhecime-nto dos interessedes que, não se tendo

apresentado candidato diplomado para o preenchi
mento do cargo de CONTADOR desta prefeitura,
de acerco com o edital de 1 de Junho do corrente

. ano, ache-se aberta a inscrição pelo prazo de 30

dias, para candidatos não dlplomados.
Os exames a que estão sujeitos, serão feitos

na Capital do Estado, no Departamento das Muni

cipalidades, conforme circular n. 39 do mesmo, em

obediencia lIO decreto-lei n. 2.416.

Secreraria da Prefeitura Municipal de Iaregué
do Sul, 1 de Julho de 1945.

Jose Pereira Lima
Secretario, padrão M

RKUMATI....

IEIICRÓFULAII
ESPINHAI!

FfSTUI.AII

ÚLCIERM

MANCHAI!

..EUIlI DE NOGUEIRA"
CONHIIICI_ HÁ •• ANOS •.

VIIN.,... _ TODA "ARTE •

compramos em

qua I qu e r

quantidade

Engenho Rau Lida.

�ã� �� m�I��r�� G
mai� �arat�s

... ..--..._----

,
,

FRODUTO Oft

TIIDldl1ill§trn21 de ([21]C21dl((})§
o

G((J)§cIffi Jrmäos §o Ao
CAIXA POSTAL, 11

Saudações de Chanceleres

o ministro das
Relações Exterio
res do Brasil, Pe
dro Leão Velloso,
saúda D comis
sarro para as

Relações Exte-
riores Russas,
Viacheslav Molo
tov.
(Serviço de In-

formações do
Hemisfério).

���' "..�.".."'..� ":":"'."."..����':����83

111=S:�·��·p·'··<>�I�...··;,�e··A�9·"·�·�-;I�= li1
II Do Vale do Itajal Matriz: BLUMENAU, lil

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

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

�i.1.:l ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS

� l Deposilos com juros� ti dispd'sição-(sem limite) retirada livre 2%

11::::1:::.
Á disposição conta especial�(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00 ::l
com retiradas semanais sern aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5% 1
Dep, lnícíal Cr$50.000,00 cjretiradas sern. s/aviso Cr$ 20.000,00 4% ::l
Depositos com aviso-ReI. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas 1

t:.:l:.
mjavíso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dies 51/2'/.; 180 dias 6'/.

� Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/.
\ ••

.• Deverá ser dado o aviso prevío de 2 meses para retirada.

III Dep. poPUlares-(limite até e-s 10.000,00). Dep, inicial o-s 20,00, com reri

II radas semanais sern evlso até e-s 1.000,00 5"j.
11 Dep. Iimitados"(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. ipicial"Cr$ 20.000,00 com ::

II retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/.

IJ
Dep. Especiais-(Iimi�e até ,cr$ i00.000,00) .. Dep. inicia� cr$ 50.000,00 com !H::l retiradas sern avise ate 2.000,00 cruzerros semanata . . . . . . 6'/. ::

::' Faz todas as operações bancarias, corno seJam: cobranças, descontos, ::

::1
passes, depositas em contas correntes, depositos de valores, etc.

etC'I::�1;
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

g�II
.

Serviço atencioso e rápido
. g

..

..

���f•••••:•••••��":':'f :••�r••��� Y
••�••

"
••

y �.:••T••••••••�:�
(!,.:,) *

••

*•••• ._••* J���•••* ,.
••

J•••* •••••:·.:..;..··,.··.··..:;,.:,;,:;..:��,:.;.··..:;.··!�C!)
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ii BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CAnRIHAS/A. ii
ii Fundado em 23 de fevereiro de 1935

H I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00

�:�: DEPENDENCIßS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

�f:::;n;�á AGENCI�: Jaraguá do Sul
Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

ii Caçador End. Telegraflco "INCa"
ii Canomhas Caixa Postal, 10 -Telefone, 7�
:: Concôrdia

U

ii Cresciuma MATR][Z::: I TA JA í
ii Curitiba Faz Iodas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. desconlos.

ii Curitibanos empresömos. financiamentos medianie caução dE!. tItulos comerciais.

:.':.' Floríanopolis passes. elc•• aceitando documenlos e valores em cuslodia, medianie
laxasmodicas.

ii Gaspar
:: Ibírarna Abona em C/Correntes os seguintes juros:
ii Indaial

'

A Disposição, sern avíso, com retiradas livres
2% ;:.;: Telefone N' 39 - C. Postol, 19

ii Ituporanga I JARAGU4 DO SUL
ii Jaraguá do Sul pare qua quer importancia

ii joaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres Estado de Santa Catraina

ii JoinvilJe de Cr$ 1.000,00 3°io

.:::::::ii:::::: A�ScIllrlA$TU�5",tll�lUAL.ii Laguna Depositos Populares, corn limite de Cr$ 50.000,00 II d 11

H }vf!�! dep. iniciais a partir de e-s 20,00
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
ii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% 1::i::. DIARR· TRUERsPMoU'�LsALvERELii Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%

II �l� ��Ji����o ���oAn:: �: t:om�i::s
5 1/2�� 1:::::.1:::::: Mar,'o TaRvaErDesATdoaRC. Mello

::::::
ii S. Francisco do Sul Oá juros são pagos ou capitalizados semestralmenle

!l f'a/óaquim A econorn ia é a base da prosperidade
ii Tijucas Deposite as suas economias no

!::::::.!::::::. ß GcoEmReÊrNciC8I,
A

:lt�D.
::

ii Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA.

ii Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas
ii Videira Aos sábados das 9 às 11 horas

ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a "�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::1 Iliiiii_iiii"iiii94iiii-iiiiÄiiii' 4iiiiX1_11

da Com. e Ind.

GERMANO STEIN S/A
J0111�VILLE

Prätos deliciósos e nutritivos
- Só com-as-

Massas Alimenticias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A comissao Organisadora do "Baile das Val
sas", convida a todos, por este intermedio, para a 1..-------------------
grandiosa noitada dançante, sob o titulo supra, a
ter lugar na noite de hoje, no Salão Buhr, confor
me ficou anunciado no numere anterior,

Considerando a grande procura de mesas a
Comissão solicita às pessôas ou famllías que por
ventura ainda não tenham adquirido mesa, o Ia- CIRURGIA PARTOS" MOLESTIAS DE SENHORAS

çam sem demora no Cine Buhr, antes que se es-' CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
gotem DOENÇAS DA PÉLE.

A todos que nos honrarem com sua grata
presença e seu inestimavel apoio, expressamos
antecipadamente nosso agradecimento sincero.

C'ORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 FUN D A D O E M 1919 Telefone N. 39������------------------������-�����---------------------------

SABADO, 14' DE Julho�,l_9_4_5__
-

ST_�_,_C_A_T_A_R_IN_A -N

__

• _1_.2_85-------------------------------------

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL

Nova lei de
acidenles

I

-
.

REACAO CONTRA
O COMUNISMO

NOTICIAS LOCAIS

Entrou em vigor no dia
t: do correnre a nova lei
de acidentes de trabalho.
Com referencia à mes

ma o sr. Dr. Priarno Fer
reira do Amaral e Silva,
recebeu o seguinte tele
grama-

rios, de que não necessi
tam de advogado para
plelrearcrn seus direitos
perante a Justiça, porquan
to o orgão do Ministério
Publico é o defensor na

to daquelas pessqps.
Esta minha recomenda

ção deve ter ampla publi
cidade, no forum e se for
possível na imprensa lo
cal. Saudações. (Ass.)
José Rocha Ferreira Bas
tos, Procurador Geral do
Estado",

v

)

"Fpolis, 7 de julho de
1945. Senhor Promotor:
Recomendo-lhe, com in
slsrencía, instruir as viti
mas de acidentes de tra

balho, ou seus beneficia-

balalha de Okinawa

I

E

o SABÃO
� I I..----�

A

(S. I. H.) FUZILEIROS NAVAIS
NORTE-AMERIOANOS �A FRENTE HE
OKINAWA OBRIGAM OS .1APONÊSES,
APESAR DA DESESP.ERADA RESISTÊN
OLA, A UMA RETIRADA OONTINUA,

(Serviço de Informações do Hemisfério)

3x1 FACÃO

ANIVERSARIOS

COMPRE O SEU FACÃO PREDILETO
DE QUALQUER TIPO, AÇO QUALI
FICADO E RESISTENTE NA

FERRARIA ERNESTO LESSMANN

Hoje fazem anos os snrs. Domingos Rech e
Bruno Mahnke; amanhã, dona Amanda Gumz, es

posa do sr. Bertoldo Gumz; no dia 16 a senhora
Cristina Marcato, esposa do industrial snr. João
Marcatto e o sr. Erico Doubrawa, digno agente
postal-telegrafico nesta cidade; aida em data de
16 do corrente passa a data natalicia da exma.
snra. d. Erna Mazureehen. esposa do Dr. Walde
miro Mazureehen, medico nesta cidade; no dia 18
a senhorita Olivia Wunderlich e a menina Tere
rezínha Peters; no dia 19, dona Paula Lima, es

posa do sr. Procopio Pereira Lima; no dia 20 a
exma. sra. dona Maria Grubba, esposa do sr. Ber
nardo Grubba do alto comercio local e o menino
Fausto. filho do sr. Artur Emmendoerfer.

De todos os recantos
do Brasil, o povo sensa

to está reagindo energi+
camente contra o movi
mento comunista, que
procura solertemente se

implantar no seio da po
pulação.
Nos, que sempre com

batemos as ideologias
importadas e avessas a

índole pacifica dos bra
sileiros, quer elas fossem
da direita ou da esquer
da, não podiamos deixar
de ser coherentes com
essa tradição, formando
ao lado dos que, repre
sentando mais de 40 mi
lhões de habitantes, for
mam a coluna defensora
do cristianismo e da li
berdade.

Os que crêm em Deus,
que têm amor à sua �a
milia, à um lar cristão,
não podem mais ficar

� emudecidos diante do
mal que ameaça as tra
dições e propria inde
pendencia da, terra de
Santa Cruz.
Um governo totalitario

como o do facismo e do
nazismo e, talvez mais
ainda, tambem é o do co-
munismo. t

É preciso que se dê
combate á doutrina so

vietica, pondo a salvo os

que ingenuamente. se

possam deixar desviar,
antepondo, no terreno A equipe do São Luiz
das ideias, o mal que E. C. esta se preparando
desse regimem nos podo pare o grande torneio, que
advir. se realizará, no día 15 do
Hoje, em São Paulo, a corrente.

Igrej a inicia, pela palavra O trio entrará no gra
de seu clero a doutrina- mado com os seguintes
ção anti-comunista. crãques: Lonjinho, Levino,
Será o grito de alerta, Neitzel, Mario, Mabba e

ao qual juntar-se-hão mi Ervino, Helmut, Ary, Ci
lhões .de vozes pela Pá- Iio, Vergundes e Tico.

tria afora, chamando à
razão os traúsviados e

esclarecendo os que, me

nos avisados, possam cair
nas teias perigosas desse
partido.
Falando a um jornal

paulista, ilustre industri
aI daquele Estado, bem
acentuou:
"É preciso que não

mantenhamos ilUSÕ8S acer

da de um regime q ue co

meçaria violentando os

sentimentos religiosos,
que são uma constante
da nossa formação, para
acabar suprimindo a li-
berdade dos indiv�duos Casamentos. Serão cele- Waldemiro, f. de Deocleanulando-os, e reduzllld�- brados hoje os seguintes cio Correia; Ema, f. de
os apenas, a mera condi- casamentos: Reinoldo Bar- Antonio de Souza; Belar-Ição de !ns�,rumentos de

I tel, Induetrlario, nestr ci- mino Ioäo.. f. de Joãoum partido . dade com a ssnhorita E- Raulino; Fernando, f. deUnam-se t�d?s os que ma Vogel, filha do casal Artur Mllbrarz; Werner
querem a f�hCIdade des- Rudolfo Vogel-Ema Lan- Walter, f. de Walter '<ruete povo ,che�o _?e bonda-

ge Vogel; Hermogenio Vi- ger; Valrrudes, f. de Ar
de, de fe crtstã, de amor cente Pereira com dona tur Mueller.
à Pátria, à família, à tra- Maria Vieira' Krutsch com No mesmo cartório to
dição e, sem medo, com

a senhorira Erica Ehmke ram inscritos os seguin�lti.vez, anteponham as
e Albrecht Hornburg com tes obí tos: Mathílde BoIdeias comunistas o se_n- a senhorita Cecilia Bruch. denberg, 74 anos, viuva,timento da democracia, residente a estrada Nova;

que é o regimem para o Registo Civil. No cartório Edíth Wutke, 20 anos, re-qual .convergem todas as do registo civil foram ins- sídente em Testo-Rega,nossas tendencias histo- crltos os seguintes nescl- muno de Blumenau; Mariaricas. mentes: Loni, f. de Rudol- Zeh, vluua, 74 anos, resi-Não é possivel que fo Prochnow; Mlrlarn, f. dente nesta cidade; Agatauma ditadura dessa mi- de Ubaldino de Oliveira Papp, viuva, 79 anos, re
noria, queira sobrepor-se Capote; Helio, f, de Eu- sidente a estrada Iaraguä;ao regirnen. que a maio- elides Vieira Garcia e do- Ervino Demarchi, 2 meria do povo elegeu. na Paulina Murara Gar- zes de idade, residente

ela; Tereslnha, f. de AI- nesta cidade; Germano
berto Junges; Santina, f. Reinke, 49 anos de idade
de André de Magalhães; residente em ltoupava,
Vitorio, f. de Marhias Ro-
sa; Nilda, f. de José Velo-
so; Cilca, f. do sr. Arno
Mueller e dona Lili Stahl Anunciem neste
Mueller; Ema Angela, fi
lha do casal Alvin Labes
dona Lilly Welss Labes;

Em Guaramirim
Festejaram sua data natalicia a 12 do vigente

a viuva Eliza Bertoli e sra. Amelia Bertoli Grütz
macher, residentes naquela localidade.

A COMISSÃO
Delorges B. da Costa
Augusto Schmidt
Angelo Piazera
Otto Mey
José Frutuoso
Antonio Zimmermann

Semanario

Convite

"Baile das Valsas"
ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii
ii DR. SAOALLA AMIN ii
II CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS II
li

.

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii
H HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 'ii

II - .Joinville - II

I clin:r�e�!�I!u:!O�!�:r��aHta 1
I

Professor Caledralico de Biologia do Inslittulo de Educaçãd de Florianópolis

IEx·Chefe dos serviços cllnlcos e-clrurgicos da especialidade no
Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.
Ex·lnterno, por concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

I
Formado pela Faculdade de Medicina da I. Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

"Virgem EspeaiaIidade"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - J-oinvile (Marca Registrada)

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez
........................................................1 ..

,�\)�O V/RCl;;,) �[)A� At
(� WETZEt INDUSTRIAL
JO/NV/llE

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
ellla DIEla. 1>1&

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças •
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauterização

- Raios Infra-vermelhos e azuis.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, n(sturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

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

s�ßÃ� 'f/RetA?
....

ESPECIALIDADE
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