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ja agora ninguem pode
maís duvidar de que o sr.

Getulio Vargas não é mes

mo candidato a furura pre

sidencia da Republica.
O snr. joão Alberto,

Chefe de Policia do Dis

trito Federal, proibiu um

comicio de propaganda
dos " queremistas

"

na ca

pital do pais e isto auro

risado pelo Chefe do Go
verno.

Agora, o General Gois

Monteiro, declarou em seu

discurso de posse, que o

sr. Getulio Vargas não é

candidato e que o exerci-

Sabiamos de sua ehe- perfurados e colocaram cio e carinho. [Trataram fo garenie eleições livres e

gada domingo ultimo, tres costelas de platina" igual aos seus e eu nun-
a posse do eleito.

mas não lhe: podemos "Tomei 3 lítros'tíe san- ca esquecerei isso."
Está assim o snr. Ge

falar, pois seguio logo gue, 10 litros de soro, - E agora, Afonso, que
nerel Gaspar Dutra livre

para o interior do muní- tudo por um canudo de vai fazer?
do unlco homem capaz

cipio, para abraçar os borracha, que pelo na- "Nada por enquanto. de lhe tomar o cargo por

seus parentes e amigos riz descia ao estamago Pois não posso trabalhar eleição.

e a pequena qui ali deí- e, para variar, 260 inje- em serviço pesado e aín-
-x-

xara. ções de penicilina." da sinto falta de desen- O partido comunista a-

Hontern o encontra- "Voei de avião para voltura nos movimentos, presentou seus candidatos

mos ainda com o uni- os Estados Unidos e dali especial no espinhaço e pera os cargos de depu-

forme de campanha e para o Rio." braço direito."
. tados nas proxirnas elei-

já sorridente e alegre, "E aqui estou, meu ca- "Continuo a dísposí- ções.

como um homem que a ro, rendendo graças a ção das autoridades mí- Vão os vermelhos ter a

ciencia arrancou das Deus, e implorando seus litares até que o caso s�a primeira decepção e-

garras da morte. favores aos medicos e fique resolvido."
leíroral.

Afonso Kath éra lavra- abnegadas enfermeiras O soldado Afonso
-x-

dor, filho dos finados americanos que me ar- Kath, com suas glorio-I Estão come�and? as

lavradores Germano e rancaram da morte." sas cicatrizes pelo cor- campanhas eleitorais em

Emilia Kath, residentes - Então vôce foi trata- po, pediu licença, per-
todos os Estados.

em Rio da Luz, neste do nos hospitais e por rllou-se fez uma contí- O snr. General Gaspar

municipio. medicos americanos? nencía, 'e lá foi sorriden-
Dutra falará ainda esre

Um abraço! "Sim. E lhe digo que te meio alquebrado, pe-
mês aos mineiros e pau-

"Cuidado com as .cos- os nossos não poderiam las tres operações que
listas.

telas, disse-nos' ele, que díspender maís sacrífí- sofreu.
O brigadeiro vai a São

agora as tenho de dois ����������������������
Salvador e depois virá

tipos". . .

l"
ao Sul, passando por Ioin-

Sempre alegre, foi res-
ville.

pondendo ao nosso in-
Os snrs. Galloti e Kon-

queríto, [à agora cerca-I
der chegarão no dia 16.

do das -autorídades 10-
O snr. Conego Tornàs

caes, que o crivavam de

I
Fontes anda pelo Vale do

perguntas.
Itajaí. O sr. Irineu Born-

Modesto, simples e ami-
hausen por Tubarão e o

go da verdade como o
sr. Aristiliano Ramos pela

são os nossos camponíos,
região da serra.

contou-nos em poucas
Enquanto isso o PSD.

palavras a sua historia.
está deixando que eles se

"Nasci em Jaraguá e
cansem.pera depois ir des-

daqui saí pela prímeíra
manchar os alinhavos fei-

vês na vida para servir
tos.

a Patria. Convocado pa
ra o 15'. B.C., fui trans
ferido para o 32'. e es

calado para o Corpo Ex
pedicionario" .

Segui no 2°. Escalão,
fazendo parte do iI" Re

gimento de. Infantaria,
que como o 6'. R. 1., deu
duro nos alemães.
"Tive 7 mezes de cam

panha e, quasi no fim,
em "Sopa," perto de

Monte Castelo, onde os

mais bravos soldados do Bancomundo pagaram copio
samente com a vida o

amor a esta terra bem

dita, fui ferido por tres

estilhaços de granada.
"CaL Isto foi no dia

21 de março, somente

voltando a nocão no dia

seguinte."
'

"Fiquei no posto de
saúde uns 20 dias e, já
em condições de ser

transportado, me leva
ram para um hospital.
"Tiraram-me um rim,

um pedaço do pulmão,
emendaram os intestinos

Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39

ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL Sabado, 11 de Agosto de 1945 Sta. Catarina N. 1.286

Chegou Afonso Kalh
o

It.es!ertor do Japão -.A bo�ba UM "PRAOINHA" GLORIOSO E OARO - 260 INJEÇÕES DE

otõmícc - O Fogo Símbolíco - PENIOILINA - 3 OOSTELAS DE PLATINA - SEM UM RIM

As baixas canadenses - Des- E UM 'PEDAÇO DO PULMÃO.
'

mobilização dê soldados
.

alemães

-1-
Milhares de soldados

alemães, julgados indís

pensaveís ao abasteci
mento e á administração
serão desmobilisados. Va

rios milhares já o foram

pelas tropas britanicas,
sendo que os que obtive

ram prioridade foram os

agricultores. Seguiram-se
a estes os mineiros, ope
rarios de usinas, de pro
dutos alimentares, empre

gados dos correios e re

legrafos, de estradas de
ferro e trabalhos publicos
assim como os emprega-

- i
- dos em repartições de in-

Assumiu o cargo de formações. Antes de re

Ministro da Guerra, no tornarem á vida::ci�il, os

dia 9 do corrente. o snr. desmobilisados são sub

General Aurelio Pedro de metidos a um' severo in

Goes Monteiro, que Ja terrogatorl0. A maior par

exercera esse cargo até te deles, usa ainda unifor-

1955. mor de campanha por não

O passe das funções possuir trajes civis e traz ----.------

teve lugar no Palacio da como distintivo um trian

Guerra, tendo compareci- �gUIO
amarelo no braço

do todos os Ministros de esquerdo.
Estado, Generaes e repre-

-

REVISTA DA SEMANA

------�o--------

r

sen rante do snr. Presíden-
Com a declaração de re da Republica, tendo Ia

guerra pela Russia ao ja- lado o snr, General Du

pão, feito no dia 8 do rra e o novo rítular,
corrente, esre país está _. I -

com seus ultimos días de A Ford Motor Cornpany,
luta. logo depois da guerra

.

O governo soviético, deix-ará de construir aviões
fiel aos acordos aliados paradedicar-se exclusiva
e tendo em viste apressar mente ao fabrico de au

o fim do conflito no Pa- romoveis. Tem ela a pre
cifico e tarnbern o poupar tenção de anualmente forne

de vidas humanas, resol- cer um milhão de carros.

veu entrar em luta com - I -

os amarelos, tendo já Minisrerio da Defesa
suas tropas invadido a Nacional do Canadá eca

Manchune e a Correa. ba de anunciar que as

Espera-se assim para baixas canadenses rotals

dentro de pOUCO·5 dies o sofridas durante esta guer-
fim da guerra. ra até 51 de maio de

- I - 1945 foram as que se se-

Mais sensacional do guern: mortos, trinta e se-

que essa primeira noticia te mil novecentos e qua
é a do lançamento da renra e seis, incluindo-se

bomba atômica numa ci- nesse numero os mil no

dade japonesa, por uma vecenros e sessenta e

fortalesa-voadora. quatro obitos verificados

Essa nova arma ameri- por causas naturais; feri

cana, tida como e maior dos: clncoenta e trés mil

invenção do genio hnma- e setenta e rrés: desapere
no, é de terriveis consé- cidos, dois mil, oitocentos

quenoíes, pois epeterdo de- e eessenta e seis, alem

200 quilos não deixa ser de nove mil e cincoenra

vivo uma distancia de 20 e um prisioneiros, inclu

quilometros. Todos mor- slve sete mil duzentos e

rem pela pressão e pelo sessenta e seis prlslonel
calor, ainda mesmo que rcs evadidos ou já repa

estejam dentro de casa. triados após haverem si-

A sua confecção sai a do libertados pelos exer

cerca de trinta milhões de citos aliados. Esse foi o

dólares, por quilo. Para a preço que o Canadá pa

indusrria, ela somente po- gou á liberdade dos po

derá ser usada em tem- vos.

pos ainda muito distantes,
ralvês de duas gerações,
até serem aperfeiçoados
os elementos químicos que
a cornpoem.

-l-
O «F o go ôlmbollco»,

este ano virá de Monte
Castelo onde tombaram
os braves expediclonarlos,
e será recebido em Natal

e transporrado até o Rio

Grande, num percurso de
maís de 5 mil quilometros.
A sua passagem por es

te municipio será prova
velmente no dia 26 de
corrente.

o mutucuno irá receber hoje Festivemente os

expec/icionarios Carlos Walter Hertel e Jorge Ersching
que retornam ao lar c/epois c/e uma gloriosa Juta na

Italia.

A politica do município
está calma. Cuida-se in

tensamente da qualifica-·
ção eleitoral.
Mas como dizem que

depois da calma vem a

borrasca, parece certo que
uma trovoada está se for

mando ao longe e que
sern se esperar, pode de
urna hora para outra cair

sobre o municipio.
E, quem não quizer fi

car gripado, vá tratando
de agasalhar-se...

•

do

o "Correio c/o Povo" os sauc/a eFusivamente.

B ras i I
Carteira de Creditos

\.

Em 1938 o Banco do
Brasil instalou a cartei
ra de credito agricola
e industrial, que o fa
culta a abertura de cre

dito sob penhor rural.
Essa modalidade de

transação tem auxiliado
em grande escala a pro
dução, embora o bene
ficio ainda não tenha

podido chegar em todo
o hinterland, dificuldade
essa oriunda da falta de
conhecimento dos interes
sados nesse ramo de em

prestimo e da precarieda
de de transporte e co

municações de toda es

pecie.
Em 1938/39' os credi

tos concedidos monta
vam em 395<milhões, e

já em 1944 orç�vam em

3.453 milhões, dos quais
3.311 milhões ('ram ru-

tros por mês, por mais
economico que o veicu
lo seja, não se pode via
jar mil quilometros. E
como me disse o Brede-

GASOLINA.
rodes, "eu s� quer�a sa-

ber onde esta a mma...

Seja lá o que fôr. A

.

Gasolina é palavra ma-

-

C?t�, fazendo concorren-J :�fi��d�oé ��:��iste §a
glOa nestes tempos de CHt aos velhos e morfe- t

.

neõro

guerra. Faz cair de joe- ti�os gasogenios,. a falta :�st�d� �o����l.al�' se

lhos qualquer potentado, arqda cresce malS. receb� mais do
uem

mesmo o mais orgulho- E de fato difícil de fa- 'sa
que pre

so e cioso da sua im- zer o controle. Difícil é ��es e a bassa nos co-

portancia e independen- um modo de dizer, por- Ma
e aá �m predço.

cia que, quando se estuda o .

s vaguem enun-

Agora, que os carros assunto a fundo, qual- ��� o esyec:ulador para
particulares voltaram a quer cidadão P?de s�-

se nao fIca a pe .. .

transitar, com ou sem ber que, com trmta li- J. JUSTO

rais.
Dos produtos benefi

ciados com creditos es

tá em primeiro lugar o

algodão, seguindo-se a

cana de açucar, o arroz

nho, por parte dos pro
dutores norte-ameríca-

I I
nos da referida droga.

e o café.
Aumenta atualmente a

A carteira de Crédito produção mensal de pe

Geral atingiu o total de
nicilina, e, em quantida
de cada vez maior. é

9.146 milhões de cruzei- ela embarcada para_.os
ros, distribuidos da se-

guinte forma: entidades países .da America 1jtfina.
br 6 9 7' b

Em Junho, os pr>,duto-
pu

.

lOas ._ 1, anc?s, res norte-america:sos da
212, p�oduçao, cornercI,? valiosa droga fabri1caram
e partIculares �.017 ml-

um total de I,
lhoes de ?rUZeiros. 650.000,000000' d' : ·d· �
A carteIra de expor-

.
e Uni a

tação e importação pres-
des, o. que represE7nt�,

tou assistencia de
aprOXImadamente, daals

584.126 milhões de· c·ru· d� um terço. da pro\du
zeiros naquele titulo e

çao de JaneIro do c�r-
111.018 neste.

rente an? \
, Os regIstros de expor,

tações da "Foreign Eco-
nomic Administration"

\,

dos Estados Unidos acu

sam o embarque de ...
135.000.000.000 de unida
des da produção de ju
nho para os países es

trangeiros, tendo sido
enviado mais de sessen-

ta por cento dessa quan
tidade para os países
sul·americanos.

Após serem preenchi
das as necessidades mi
litares e as civís com

(cont. na ultima pag.)

f

ß Penicilinf norte-ome
riCBnU uen�i�B em �UBOti
�8�e recor� paro os paí-
ses �n ßmericH lotion
Washington - (S.I.R.)

Os países latino-ameri
canos vão receber mais
de 82.000.000.000 de uni
dades de penicilina da

produção record de Ju-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO

Estofaria Cruzeiro
Iaragué do Sul, 11 de Agosto de 1945
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JARAGUA DO SUL
Estado de Santa Catraina

ASSINATURA ANUAL
Cr$ 25,00
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REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

GERÊNCIA:

ß Comercial U�H. CONTRUÇÃO DE UM AEROPOR10 -- Solda
dos do Corpo de Bngenharia do Exercito Norte-A
mericano rradalham com tratores na construção de
um novo aeroporto na ilha de Okinawa. - S, I. H.

o Brasil é o melhor freguês continental
e livros norte - americanos

Edital Edital

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmonisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de-

jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e casinhas, divans e estrados da melhor fabricaçãotapetes 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, 519 - Fone, 22
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U Á DOS U L

Imposto sobre Industrias e
De ordem do sr. Pro- Profissões

feito Municipal torno pu-
blico que durante o cor- De ordem do sr. Cole
rente mês de Agosto, ar- tor, torno punlico que
.recada-se na Tesouraria no corrente mes arreca
da Prefeitura Municipal da-ss nesta Coletoria. o
de Jaraguá do Sul e na imposto acima, referénte
Intendencia de Corupá, o ao segundo semestre do
imposto sobre Exploração I

exercicio em curso.

Agricola e Industrial. Os contribuintes que
Não satisfazendo o pa- não satisfizerem seus pa

gamento no referido mês, garnentos _no pr�,zo cita
ficará o contribuinte su-l do, poderao saiisíaze-lo
jeito á multa de 20% so- no mez de Setembro
bre a referida taxa no I com a D?ulta de 20%,
primeiro mês, sendo então Terminado

_

os pr�7,osfeita a cobrança judicial- marcados, serao extr�l�as Imente. as competentes certidões
Tesouraria da Prefei- de dividas, para ter 10-

'turá Municipal de Jara- gar a cob�ança executiva.
guá do Sul 2 de Agosto Coletoria Estadual de
de 1945.

'

Jaraguá do Sul, 1 de
Agosto de 1945,

FRANÇA VOSGERATJ Heleodoro Borges
Tesoureiro Escrivão

'-

NA ITALlA- Soldados da Feb examinam
rriunições capturadas aos nazistas na Itália

JOINVILLE

É UMA DOIlrNÇA .ftAvlaaUIA
MUITO ".RlcaOM "AftA A FA
MiLIA • "AftA A ftACA, COMO
UM BOM AUXILIAft NO TRATA
MIItNTO DbsE caftANOS: I'1..AcaELO

ue. o

Inf:1HII}I:m�I];IIU
A slFlua .. A.. ftESENTA SOB
INÚMEftAS !'ORMAS. TAl. COMO:

ftEUMATI....

II:SCft6FULAS
a.. INHAS

FlnuLAS
ÚLC....

1IC2:IEM�
F&:ftIDAS

.AftTft_

MANCHA.

lO ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ •• ANOS ,

VENDE-" lDtI TODA P'ARTE'

GUARAMIRIM flagrante de uma enfermeira norte-americana prestando os pri
meiros socorros num hospital de sangue, a um soldado ferido por
uma granada na ilha de Okinawa. S, de In'. do Hemisferio

::::::::::::::::::::+::Y::,*::"'::Y: :::::Y: :Y: :::::...: :'"': :...: :": :"': :y::::�::::::::�:::::::::::::::::::�

�B�����Ä�lllDo Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU
,AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, ltoupava,Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio

00

ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS
Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre
Á disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sern aviso até Cr$ 20.000,00 . , ... ,

Dep. inicial Cr$50.000,00 cjrerlredas sem. s/aViso Cr$ 20,000,00
Depositas com avisO-Reto diaria até e-s 1.000,00 3'/. p,_retiradas
m/aviso prévío de 50 dies 4'/,; 60 dias fr/.; 90 dias 51/2'/,; 180 dias 6'/, ::
Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 51/2'/ .; Por 12 rnescs 6'/,
Deverá ser dado o avlso prévio de 2 meses pera retirada,
Dep. populares-(limite até e-s 10.000,00), Dep. inicial e-s 20,00, com reti
radas semanais sem evíso até Cr$ 1,000,00 5I
Dep. IimitadOs-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com 00

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern aviso ,... 5 1/�:/,
Dep. EspeciaiS-(limite até cr$ 100000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

00retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeíros semanais, , . ,', 6'/ .

RECISA-SE

Uma moça para servi
domestico - Paga-se
Ifl. - - Informações à
ua Mal. Deodoro, na
inica Dentaria de A,
hulz.

iso DOS CaCHÚOreS
Proibimos terminante
ente a todas pessoas
caçarem em nossos

rrenos, não nós respon
bindo pelos prejuizos
e possaru recahir a

ssoas que desrespeita
m este a viso.

LENZI IRMÃOS
oizal, 26-7-1945 \

Vende-se
M TERRENO, na v i la
e Corupá, à rua 15
e novembro, com
rea de 9. 000 mz ,

om casa de morada
anchos e bemfe i to
as.

AURO CARLOS BLUNK
ar�orio Wal�emar
UZ. 3x2 .

Vende-se
ma 1 imous ine Ford
8 tipo 1936, 85
P. em bom estado
funcionamento,

m placa de aJu
ueL, - Preço á tra
r com Alfredo Zi-
rmann em

Washington - Sol. H. ,O apenas livros técnicos e
Brasil ocupa o primeiro médicos em idioma inglesolugar dentre as nações Presentemente seu 'stock"
americanas, que compram compreende livros ameri
livros nos Estados Uni- canos de todas as cate
dos, segundo revelou 're- gories, acrescenta a nora,
centernente uma nota do a qual termina: "Dois em
"Publisher"s Wecklz", or- barques mensais de livros
gão comercial amplarnenro são remetidos pare a loja
difundido, I situada á rua S. Bento,68A referida nota conssl- Novas remesses estão
dera São Paulo como a sendo aguardadas' pare
primeira das cidades bra- breve, A' Livraria Cosmo
sileiras importadoras de polita �'American Books"
livros impressos nos Es- de Adalberto & Cíe.Ltda.,rados Unidos cita a Livra- é a unica livraria do Bra
ria Cosmopolita - "Arnerí- sil cujas atividades se re
can ßrooks" - como uma sumem unicamente á ven
das rnals progressistas da de livros publicados
daquela metrópole. nos Estados Unidos, O,
Adalberto Marcus, pro- sucesso do snr. Marcus

prietario da mencionada constitue um bom augú
livraria, começou seu ne- rio pera o futuro de nos
gccio em 1941 vendendo sos livros no Brasil.

procure

OTEL TROCADERO
,. AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

Decreto de 27 de julho de 1945.

o Prefeito Municipal de
Jaraguà do Sul, resolve:

NOM EAR:
De acôrdo com o arr"
15, item II, do Decreto-lei
n@ 700, de 28 de outu-

bro de 1942,
Roberto Emmendörfer,

pare exercer o cargo de
Motorista Auxiliar, padrão
"C", do Quadro-Unico do
Municipio.

Comunique-se.
Portaria de 27 de julhO de 1945,
O Prefeito Municipal de
Iaraguà do Sul, resolve.

DESIGNAR:

De acôrdo com o art"
89 do Decrerô-leí n" 700,

de 28 de outubro de 1942,
Roberto Emmendoerfer,

ocupante do cargo de Mo
torista-Auxiliar, padrão
, C", .do Quadro-Unico do
Municipio, a exercer as

funções de Motorista (ca
minhão rr 2) em quanto
durar o empedimento le
gal do respectivo Moto
rista.

Comunique-se
Ass) - Ten. Leônidas C,
Herbster

Prefeito Munlclpa]

PET.OLIIR
111111:011

ColTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E !JEMAlS

llFECÇOE,S DO

COURO CABELUDO.
TÔNI;( o_.v.'Pl.!-Ä'R.
POR,_EXC EL ffNClA

..

Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,passes, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc.

!ooMANTEM: CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

======Serviço atencioso e rápido======
�.:;�s.::.::.::.s::_::.::,s:..:.::.5.::.5.::.::,����::::::::}:�g2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de um mll!Lãa

Tupinambá 3 X
Aliança •

Acaraí 3 X
Riachuelo ,O

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

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

c o R R [ I O O
.

O p O V O �d���;�;�:�;a�!::���;���?
�c���n�p=�=��I,�1�9���������!f�U�N�D�A�D�O�!E2M��19�19����������_Tcl�o� � 35 raa grande fé�a que realiza�se�A em u�

ANO XXVI

-- pocusinho - Santa Luzia, no dia 19, em bene-

_���_'�_JA_R_A_G_U_Á_D_O�S_UL����S�AB:A:D�O.:.,..:1.:1_D:B:_:A:g.::o:St:0�DB:._l:.:9�4:t'_:.._:ST�l\.�.�C�A�T�A:RI:N:A�:.��N�.�1�.2:85 Iicío da escola daquela localidade.

e Rubens' Cílo Manoel
Aviso - - Sabado, á noite do dia 18 do corrente baverá

Etti, Velh� e EÍpidio.
'
um grande baileJ que será abrilhantado por um famoso Jazz.

ge�ideóY:Jfo R�������� OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOO

pulsou Mani e Antonio
de campo por estarem Dr. LUIZ DE SOUZA.
usando jogo pesado. A D V O GAD O

as 6aixas norte-arneaoanas

ba�ashinfg�odn-s.I.H. - As do Exercito e o restan- não incluindo por con
ixas so rr as pelas for te, ou 119.752 da Mari- seguinte as baixas so

ta�darmadas dos Estados nha, inclusive o Corpo Irídas d�rante as fazes
TIl os, durante a guer- de Fuzileiros. finais da cruenta luta

ra, elevam-se 3: 1.023.453 De acordo com íníor- desenrolada em Okínawa.
segundo os ultímos com- macões colhidas no De
putos revelados pelos partamento de Guerra,
Depar�amentos de guerra os dados relativos ao E
e Marmha. xército se baseavam em
Esse numero inclue ., nomes individuais rece-

234:111 mortos, 620.032 bidos ate 14 de junho e Jogaram domingo pas

Ierídos, 50.864 desapare- que refletiam os aconte. sado nesta cidade Tupi
cídos e 117.846 prisionei cimentos verificados no nambá e Aliança, ven

ros de guerra, curso Ida luta, notada- cando o primeiro pela
Das baixas, 903.701 são mente no mes de maio justa e merecida vitoria
-:--------------------=-' de 3 tentos a 1. Tentos

/7lm·en to (7) .' estes conquistados por
Ui li. 71merlOana Etti e Velho (2).

Como vemos Velho

da bôa marca "ALPHA" foi o artilheiro com 2
tentos. Velho que neste

DE IMPORTAÇÃO UIRETA, VAMOS RE- dia completou 20 prima
CEDER EM BREVE _ F A ç A SEU

veras Iez [ús a data.
O quadro do Tuplnam

PEDIDO COM ANTECEDENCIA bà teve a seguinte cons-

tituição: Costinha, Pedro

_________E_n.=.g_en_h_o_R_a_u__ L_td_a_, I
e Mani; Balock, Marinho

Fuzileiro Naval Norte-Americano

Cliltrapassam

Fuzileiro Naval

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

PA•• "M.SSa .nl�lmWa 1.1«&1111.

MA!1WJ;MG. Eil Jilll.�'I�

Jogando em Joinville
no domingo passado o

Acaraí conseguiu supe-
-------- -----------I!!

ra�g �����h�:��l��:�O� Dr. Waldemiro MalUreC�en
dar detalhes deste pre-
Iío, pois não fomos con. �.IA .HE .AUBE
vidados a acompanhar Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
a delegação rubra.

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro.cauterizaçäo
Raios Intra-vermelhos e azuis.

Soubemos de uro crack
,,_.._�

�"_�_�_��_��-:

do G. E. Onze Herois, Gaitas Pianadas I
que este quadro irá

-

unir-se ao S. Luiz, for
mando. assim mais um

grande clube para esta
cidade. O novo quadro
neste caso contará com

otimos elementos como:

Cilo, Livinos, Costinha,
Nicolini, Ari, Rubens,
Vergundes, Ernesto, Pe- CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

dro, Helmuth, Maba, Er- Peçam preços ao Representante:

������������, Neitzel e PAU LO KOBS - SERBA ALTA � (ex-S. Bento)

�ril��:rrl4 j Caixa Postal, 39 - Linha S. Francisco - Sta. Catarina

o resurgimento do
G. E, Onze Herois

de 8 a 120 baixos

BANDONEONS

HARMONIOS - PIANOS

Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e .Jazz- Bands

da���I�I�;:S 1Ab�rg!�e�� OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$OOOOOOOOOOOOOO�OO

país sempre a venda na JE r 101 e s rr ([D ]Le s § m 21 Illi n
Casa Real--������------

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á

OOOOOO�OOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

�J!.\Wit����
Quereis

Comprar
Barato? .

Procure a conhecida

CASA SONIS

norte-americano,

sai do seu abrí-

go sob o logo
dos japoneses,

para alcançar

posição mais a

vançada,

(S.I.H.)

defronte o Cine Buh;

���J!.\Wit �

MAPA DO BRASIL
FISICO - POLITICO
As "Edições Melhora

mentos", de São Paulo,
acabam de publicar um

trabalho de grande valor
íníormatívo e interesse

geral. Trata-se de um

novo Mapa do Brasíl-Ií

sico-polítlco no formato
de 14lx124 cm., escala

1:4.500.000, impresso em

10 cores.

Êste Mapa do Brasil
contém as mais recen

tes inovações introduzt
das na carta geográííoa
do País, consigna os no

vos territórios, .e os prin
cipais acidentes geográ
ficos são visiveis A dís-

I
tância. Alem disso ofe
rece indicações das ci
dades brasileiras, de
acôrdo com as popula
ções atuais e as novas

denominações oficial
mente es'abelecídas e,
como complemento, traz
ainda um mapa político.
Eis uma obra indispen

sável para o. estudo da
Geografia do Brasil, e

que se destina aos esta
belecimentos escolares,
escritórios e gabinetes
de estudos em geral.

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

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

220 Volts, 50 ciclos.

•••RI�!lel 81 MI.D�ie
BOMBAS para uso domestico e fins industr.iais: Marca HAUPT, rotativas,

conjugadas com motores. monotasicos de 1/4 H�, ,
�arca LU..LA.

com valvula elevadora acionadas por motores tritäsicos de 1 HP

servindo até 50 metros de profdndidade.

Artng�§ 1E�etrnc())§ ID21r21 o tar
Sortimentõ completo e variado de LUSTRES, CASTIQAI�, GLOBOS

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e
.

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenrierá com presteza a '1.ualquer

pedido de instalação de luz e força.-----------------------------------_-------------------------------------------

" Que, não está fazendo LIQUIDAQÃO, "

porque não é época fazer liquidação, mas

que, apesar da constante alta nos preços
• da Mercadoria, está vendendo por preços

verdadeiramente baixos.

Poupe seu dinheiro, comprando
FAZENDAS E ARMARINHOS na

�Ala SGIlRI

� Retalhos e Sedas por

a preços Popul"res

� r.ßIU�lle. BWJI�a

�
Avenida Getulio Vargas, 146�

�t1l�m�� J!.\Wit��}'

�l!nhDríl! \

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

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

I

Produtos da' ICeM. 5A. Blumenau
Sobremesa deliciosa? PUDIM MEDEIROS!

Alameda Rio Branco -- Oaixa Postal, 47
-

-

•
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CORREIO DO POVO Iaragué do Sul, 11 de Agosto de 1945 4a. Pagina

rp:tX;Ruhl;r==p�� - PROPRIETARIO
, Rua Marechal Deodoro, 158

�ficina Autorizada ccFORD��
Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,

Combustivel e Accessorios.
Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.
Carvão e Lenha para Gasogênio
Si v_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por hábeis profissionais em mecânica,

, e elétromecânica g

�[l�mWl�m����-����
Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
Requerimentos despachados

726-Hugo Horst, bras. requer baixa do imposto
qne ache-se lançado sIAlfaiataria, estabelecido em
Tres Rios do Sul. Idem.
727 - João C. Stein lor. brasileiro requer' transferenela imposto de um terreno vendido a Rodolfo Horen
goso, com area de 817 mt2. sito a estrada JaraguáEsquerdo. Idem. .

728-Gustavo Pliss, bras, requer baixa do impostode Inds, e Profs. sI mercador de aves e crina de
animais, por não desejar maís courinner com este
ramo de negocio. Idem.
729--Catarina ôteimecher, brasileira, requer transfe
rencia imposto de um terreno vendido a Guilherme
Trapp, com a area de 5.000 m12' sito a estrada Jaraguä esquerdo. Idem.
750-José Tischner, brasileiro, requer rransf. impostode um terreno vendido a Oswaldo Pinrer, com a
area de 65.000 mt2. sito a estrada Rib. Alice nesre
municipio. Como requer.
751-Rudolfo Oestreich, bras. requer transf. imp. de
terreno vendtdo à Bruno Küster, com area de 8.812mt2. sito a estrada Jarag-uá Esquerdo. Idem,
732-Bernardino H. da Silva, bras. requer rransfe
rencía imposto de terreno vendido a João Franzener
.corn eraa de 10.000 mt2. sito a estrada Ieragué. Id
755-Tercilio Bagatoli, brasileiro, requer rransíeren
da imposto terreno adquirido do Dprninio Dona
Francisca, com area de 10i 1.000 mt2. sito a estrada
Rib. Grande do Norte. Como requer. ferencla pare o nome da requerente os impostos o734-José Teschner, húngaro, requer transferencia que estava suíelro o estabelecimento industrial deimposto terreno vendido a. Emilio Deschner, com Ricardo Bauer sito a rua Marechal Deodoro Ga Fonarea de 155.250 mt2 sito a estrada Rib. Alice. Idem. seca s.n. nesta cidade. Idem.755-Pedro da Silva, bras.: requer licença pare' esta- 765 Elvira da Silva, brasileira, requer licença perabelecer-se com pequena oficina de concertar calça- construir um rancho de madeira, nos fundos de suados, à avo Getulio Vargas n. 26, nesta cidade. Idem. propriedade a rua Presidente Epiraclo Pessoa, s/n.756-João Lange, brasileiro; requer baixa pera o se- nesta cidade. Idem, idem.
gund osernesrre imposto de Indusrrlas e Profissões 764-Antonio Arnoldo Schmitt bras, requer transfes. Engenho Central de Aguardente, à estrada Itapo- rencia imposto de uma bicicleta vendida a Dalilacusinho. por não desejar mais continuar com esse Koenig. Idem, idem.
ramo de negocio. Idem, idem 765-Elias Brunhago, bras. requer transferencia im-

pos(o de terreno l\endido a João Brunhago, com
area de 16.500 mtrs2. sito a estrada Vila Nova.ldem74« - Honorato Stinghen, brasileiro, requer transfr-, 766- Elias Brun.hago, brasileiro, requer tr�nsf. imp.rencia imposto de um carro de lavoura e um animal de terreno vendIdo a Anselmo Marangom, com avendido a f'redolino Schmidt. Idem. area de 35.000 mtrs2. sito a estrada Vila Nova. Idem.

749--Teodoro José Wolf, bras. requer transferencia Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguáimposto de uma bicicleta adquirida de Arno Müller. do Sul, 16 de julho de 1945.Como requer.
752-Helena Schmidt, bras. requer transferencia imp.terreno vendido a José Bockor, com a area dB 42.51 O
mts2. sita a estrada Jaràguá Esquerdo n. municipio.'A vista da informação como requer.

'

7M-Helena Schmidt, brasileirö, reqner transferencia
imposto de terreno vendido a Irmgard Voigt, com a
area de 124.000 mt2. sito a estrada Jaraguá Esquerdo. Como requer.
754-Francisco Lennert, brasileiro, requer transferen
cia imposto terreno vendido a Sebastião Lenner,
com a area de 125.000 mts2. sito ÇI estrada Ribeirão
Jararaca. neste municipio. Idem. ,

755-Helmuth Laube, brasileiro, requer transferencia
imposto de terreno adquirido de Artur Müllvr, com
area de �5.000 mts2. sito a estrdda Ilha da. FigueiraComo requer.

I756-Frederico Haffermann, bras. requer transferencia
imposto terreno vendido á Ricardo Schumacher, com
a area de 125.000 mt�. sito à estrada Jaraguá. Idem.
757 - Placido Satler, brasileiro, requer transf. impostoterreno vendido a Guilherme Konel, com a area de I2.620 mt2. sito a estrada jaraguá. Idem. .

758-lrmgard Voigt, bras. requer transferencia imposto de terreno vendido à Adriano Picolli, com a area
de 48.750 mtrs2. sito a estrada Rio do Cerro. Idsm.
759-Placido Satler, brasileiro, requer transferencia
imposto de terreno vendido a Valentim Staats com
a area de 5.745 mtrs2 sito a estrada Jaraguá. Idem.
761-Gerhard Bloedorn, bras. requer transf. impostodo auromovel de aluguel adquirido de Afonso Car
los Emmendoerfer. Idem.
762-Bauer & Schulze, firma brasileira, requer trans-

Em 6 - 7 - 45

(continuação)

Em 10 - 7 - 45.

EDITAL N. 1864
de 5-8-45

Ernesto Demarchi e Ana
Eichioger

Titulas, Eleitoraes -

Podem procurar seus títulos, no cartorio eleitoral,
os eleitores abaixo.

João Marcatto, Verdi Francisco Lenzi, Arthur Henri
que Germano Harbs, Maria Assis Pereira de Souza,Adolfo Bruch, Oswaldo Thiern, Jose Fodi, Rosa ve
ra Lídio Harbs, Ioanna Breithaupt BIosfeld, Asra Mar
quardr, Willy Patsch, Alwinp Hadlich, Bruno Keske,
Germano Adolfo Eiseie, Alice Pedri, Walther �artel,
Iutra Breithaupt, Octaviano Tlssí, RosiQa Demarchi,
Gert Breithaupt, Victor Maes, Octavío Piazera, Hila
rio Bona, Henrique Volkmann, Antonio Becker, AI
wino, Heidorn, Hermine Heidrn, Reinoldo Butzke,Artur Breithaupt, Paulo José Rocha,

.

José Henriqueôa de Miranda Pinto, Frieda Frentzhaff Soares, Jo
sé Carlos Gerente, Antonio Vallatte. Adelia Tribess,Meurilla Alaide Lenzí, Allrene Rerh, Jenny Haensch
Zastrow, Hilda Leitzke, Orilia Ersching Nicolini, Mor
genio Ribeiro de Campos, Reinoldo Soares, Orro
Hiendlmayer. Paulo Dornsbusch, Roberto Jose Milke
Maria Fagundee, Romilda Caldas, Silvestre ôrrzal
kowskl, Adão Wilcesky, Aurea Müller Grubba, Oti
lia Erhardt, João Bernardi, Alvaro Batalha, Manoel
F. da Costa, João Lucio da Costa, Ludgero Tepassé,
Waltrudes da Costa. Adolfo Barrel, OUo Krisanskl,
Alfredo Willy Luiz ßerner, Aifredo Vasel, Frederico
Barg, Eurico Orto Hornburg. Silvino Piazera, José
Donato Frutuoso, Andreas Fodi, Henrique Meyer,Arno Adolfo Germano Müller, Henrique Krause,Paulo Fodi, José Bruner, Antonio Athanazio, Erwin
Adam, Angelo Beneta, Arthur Oscar Müller, Acylinoda Costa, Adolfo Antonio Emmendoerfer, Pedro Zim
mermann Junior, Adolfo Adam, Eugenio Stier, Gui
lherme ßutremdorff, José Weiller, Erich Becker, Ar
rhur Guilherme Emilio Müller, Baltazar Stahl.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, no
"" lugar Rio Cerro, sendo fi

lho legitimo de Eugenio
Dernerchí e de Thereza
Picolli Demarchi.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente nesre distrito no

lugar Estrada Iaragué Es
querdo, sendo filha legiti
ma de Anronlo Eiehinger
e de Emma Eiehinger.

EPITAL N' 1865
de 7-8-45.

Antonio Angelo e Maria Donzilia
Dias.

Artur Müller, Oticial do
Registro Civil do r

" Distrito
da Comarca J araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim .de se habilitarem para
casal-Se:

Ele, brasileiro, solteiro,
operario, domiciliado e re
sidente nesta cidade de Ja
raguá do Sul, sendo filho
legitimo de Guilherme An
gelo e de Isebela Angelo.
Ela, brasileira, solteira,

operaria, domiciliada e re
sidente nesta cidade de Ja
raguá do Sul, sendo filha
de João Manuel Dias e de
Francisca Maria Dias.

E para que chegue ao co
nhecimento a todos, mandei
passar o presente edital li ue
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante 15 dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse o para os

tins legaes.
-

ARTUR MÜLLER-Otiêial

oooo�oooooooooooooo�oooooooooooooooooooo
I Adolt Herrn. Schultze I
00 MARCENARIA EM GERAL 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00

_ 00
00 INSTALAÇOES .CO.l1PLETAS DE: 00
00 Dormitorios 00� Salas, de 1 antar �� Copas zes
00 Escritorios 00
00 Moveis rusticos e outros. 00

� MOVEIS AVULSOS COMO: �� Cadeiras
�� Poltronas lixas e giratórias �

00 Mesinhas de centro � para radio 00
00 E entre muitos antros. a 00
00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
00 Afamada pela sua eticiencia, substite 00� indo as Caixas Registradoras du �

00 elev�usto.---------- 00
00 RUA. 'RIO maco, 964 - TBLBFONB, 75. 00

� Jaraguá do Sul Sta. Catarina �
0000000000000000000000i000000000000000000

Cópia recebida do Oficial de lIajaí
EDITAL N. 1865

de 1-8-45

Carlos José Bauer e
Gilda Baptista

Ele, brasileiro, solteiro,
bancário, domiciliado e
residente nesta cidade de
Jaraguá do Sul sendo fi
lho legitimo de José Bauer
e de Margarida Ferreira
Bauer.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada em

Itajaí e residente em Barra
do Rio, sendo filha legi
ma de Antonio José Bap
tista e de Rosa Cabral
Baptista.

Anunciem neste

Semanario

STOCK PERMANENTE DE

CAL ••

SCHULZ & CIA. LTDA.
.José Pereira Lirna

Secretario
--------------------------------, ,------------------------------------------------

�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo��oooooooooooooooooooooooooooooooooooo� . 00

ELOTHAR SONENNHOHLE00 - Rua Marechal Deodoro d� Fonseca 1\1. &4 - 0000 JARAGUÁ DO �U1L SANTA �ATARj[NA\ 0000
A�����������������������������������A 0000 ií-----------------------------------ií 00

; " NOVO SORTIMENTO " �00 "Casacos para Senhoras Casacos e Pul�rs de lã "0000" (ultima moda) Sedas e Casem iras "
00� "

(artigos finos) II �� 'I Capas de Gabardine �00 J (das melhores) Ternos Feitos n 00� n
S·

.

I IM' I EI' GIn �� n ICIC etas e peças em gera . alerla . elnco em era n �00 n Radios (das melhores marcas)
. n 00

� II acumuladores. .

Oficina Mecânica II �00 o���������������=�����������=�=�===o 0000 TUDO PORI PREÇ�� VA\NTAJO�O� E BARATj[S�IMOS ��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Convite�om�all�ia �aGional U� ���llros I�iran�a
AGENTES LOCAIS

A Comepcial Ltda.
/ARAOUÁ DO SUL
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•

A . Sociedade Esportiva e de Diversões
TUPINAMBÁ

Leva ao conhecimento de seus associados que dia

18 do corrente mez, promoverá um grande baile
abrilhantado pelo jazz Gadotti.

E, como ingresso. servirá o cartão de ãpresentação.

2x - 11·8-45. A DIRETORIA

Geraldo Ballock
ESCRITORIO DB RBPRESENTAÇÕES BM GERAL

Rceita Hupresenlocões em �uHlquer Ramo
DA--§JE R.JEFJER.:lleJS c!C][A§

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumero

Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina, .-. ...-

ii CLINICA.DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO

II DR. SADALLA
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

!! ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

!! «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

i::.:i:.
HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

_ .Joinville -

FRODUTO· Oft

Ill1l1ldlUl1§trn21
dle CaRc21dlij§

: G�§clhlJr!S��.�, §: A, I'JARAGuA DO SUL
SANTA CATARINA �"$ 'nYn "0 n "e WJ:h "f!!),�

C C "CI C ....s IliVtií-..,...

AMIN

Especialidade em ca

deiras de palha tipo
rustico, marca Indígena,
Artigo confortavel, ele

gante, acabamento es

merado, qualidade su-

P®'f@)®'f@)®Y@)®Y@)®Y@)®!@)®Y@)®1@®Y®®Y@)®Y@)@'r(§).t p:�i�� 1nf����çõ�;�i�g�
tografias a

� . Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e � ctIfJ�Â f::��g�)
� TODAS AS MOLEST�IAS D.O RPßRflH� RfSPIRßIÓRIO �.: End. �:r.��d��e��:
®5 Agente em Jaraguá do

;
Encontram alivio imediato com o uso do

�
Sul: Schulz & Cia. LIda.

. · I n C O ,ID p" a p a v e 1
.. R. CeI. P. Gomes de

,

de Oliveira, 99

� Pl!ilOfíll dI! nDOiro Pl!loll!Dll! � :-C.p_ostal_,12

_

� O PElI.TORAL MAlI.l§ CONB!E;J;lIDO MO RRAI§l!L � ��R�l fM
"@W@@,;@@,;@@M®@,;@@,;@@,;@@,;@@,;@@,;@@&§)@,;@.I �����
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II BANCO INOUSTIAS E COMERCIO DE S. CATARINASjA. ii
ii

DEPENDElelAS EM: íunda�o
e�

��:��:p;.";��:�;::OS5�:: S:���:���:��

.::::::�::::::::::!�f�::;!a�á AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

�:�t1��as end. Telegrafico "INCO"

Concordia
Caixa Postal, 10 - Telefone, 75

Cresciuma MATRIZ: I TA JA í
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Palz. como cobrançall. descontos.

:::.'::::.::::::':: GC�bluairrsrai�.ta�ib�aaonpoOsll'S .

empreslimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.

passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante ::

II jª�I�� Sul ��:i:;ã;?������le�;c\�:r:��oi�.o�o!o:,Soojm:: ::.:11:.
ii Laguna Depositos Populares, com limite d "" u

ii �!t�! dep. iniciais a partir de e-s 20,00 11
ii Orleans

e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% Ti
ii Piratuba Com Aviso de 100 dlas 5% ii

ii Porto União Prazo Fixo de 6 meses , 5% l!
ii .Rio de Janeiro tom Aviso de 120 dias 5 1/'l-°�o .i.i
ii Rio Negrinho

�� �!OF�aonJ��o do Sul
Prazo Fi�s :osls�o�:!�Sou capitalizados lIemestralmente

6%

�::1:::i�� �'a/6aquim A econom ia é a base da prosperidade
=:::"::::ii Tijucas Deposite as suas economias no

:: Tubarão Banco lndustri« e Comercio ele Santa Catarina SIA.

H Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

H Videira Aos sábados das 9 às 11 horas

"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::h

NUNCR EXISTIU IGURL

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

'-=

iii!ãi!!!!!!;!E!i!SU=Ui!!!i!!=ii=!!=ii=!i=!!=!!=-:!!=li!!!!!!!

III
iii t= r.. (Sezões, Malárias,

•reLJre5 Mal�i�1:� 1 Uf�:��deira U
III

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - iii
III "Capsu las Antisezonicas li
III Minancora" m
III ' III
i� É

Em Todas as Boas Farmacias III
m

um produto dos Laboratorios MINANC0RA iii
__E_oo_e_oh_o_Ra_u.;LI_da_'_--II l�!==!l=!l !':::!::!l�!��!::::ll-!l=I=!1

fa�rica �e Moveis
"São. Jorge"

5a. Pagina

Grande Empresa Americanópolis I

•

compramos em

qua I qu e r

quantidade

- Pe, Campos Goes -

O Padre João R. Ran- dío de vocações nas pa

dalI, diretor da "Socie- róquias providas de es

dade da Propaganda
.

da colas católicas, é oito

Fé", na Diocese de Ro- vezes maior que o ob

ehester, nos Estados Uni- servado nas paröquíäs
dos, realizou um inque- que não possuem 'suas

rito interessante nas es- escolas próprias.
colas católicas. O resul- A Diocese de Roches

tado desse trabalho re- ter tem uma população
vela que o número mé- de 230.321 almas, con-

tando atualmente com

352 padres seculares e

A propaganda atravéz 57 regulares, perfazendo
assim, um total de 389

o anuncio é muito mais sacerdotes.

eficiente do que se [ul-
De 1930 à 1944 esta

Diocese deu ao sacerdo-

ga.
cio e às congregações
religiosas femininas 1153

vocações. '

NOTA DA SEMANA

A agitação politica do momento dá a en

tender que o sentimento civico do nosso povo

está alerta. Todas as fações em luta programi-
z arn seus candidatos, mais ou menos dentro dos

postulados da Democracia. Entretanto, neces

sario se torna que o nosso povo saiba perce

ber, na hora do seu voto. onde se localizam a- I

queles que sempre olharam, dentro do nosso

municipio, pelos seus reais Interesses. Situá-los

não é coisa difícil. Jaraguá, numa grande copia
de sacrificios, alteou-se em certo momento, co

mo um dos municípios importantes dentro do

Estado. O esforço dos seus habitantes, ordeiro

e construtivo, mereceu esta situação. Portanto,

tem o direito, numa hora como esta, de exi

gir daqueles que teem em suas mãos os pode
res necessarios, a garantia do seu futuro. Co

nhece-se, de antemão, onde se acham os seus

legitimos representantes, por tradição na sua

historia evolutiva, ou por aquele trabalho, dia

I
a dia, estafante e digno de nota, no interesse

do nosso povo. A não ser assim, perderemoS a

melhor das oportunidades, seguindo-se opiniões
pessoais, criticas de ambito domestico, vaidades

sopitadas e outras coisinhas mais, que, no final,
redundarão. infalivelmente, num fracasso com

pleto daj nossa força como unidade do Estado,

que exige seus direitos, porque os adquiriu
pelo interesse e inteligencia dos seus filhos.

JOÃO DE BARROS
------------------------------------------------------------

Séde em São Paulo
R'ua Senador Feijó n. 205

S'. andar

Diretor-Praprietario

DR. AFFONSO DE O. SANTOS

A.gência no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n. 9

2'. andar

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

Resultado do sorteio realizado em 28 de _Julho de 1945.

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

\

1°. PREMIO: 5157 Nos L premio 137 Um imóvel no valor de:

3', premio 997 Cr.$ 100.000,00

2°. PREMIO: 4554 2'. premio 534 Um imóvel no valor de:

3'. premio gg-7 Cr.$ 20.000,00
5Q• PREMIO: 7991 4'. premio 144 Um imóvel no valor de

,

3'. premio 997 Cr.$ 10.000,00

4°. PREMIO: 5144 5'. premio 831 Um imóvel no valor de:
,

3'. premio 997 Cr.$ 5.000,00
5°. PREMIO: 4831 Centena 137 Cr.$ 100,00

Unidade 4 isenção da mensalidade de julho prox.

O sorteio do mes de agosto realizar-se-á no dia 25, às 16 horas,
na Séde, conforme decreto n.2891 de 20 de Dezembro de 1940.

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

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

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

Affonso de O. Santos - diretor-proprietário

o re

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Agencia de Corupá. O snr.
Luiz Maffezzolli, assumiu
a agencia do "Correio do
Povo" em Corupá.
Poderão assim, os anun

ciantes e assinantes daque-

Ele, brasileiro, soltei
ro, lavrador, domicilia
do e residente neste dis
trito, no lugar Garibaldi,
sendo filho legitimo dos
lavradores João Kars
tens e de Bertha Hass
Karstens.
Ela, brasileira, soltei

ra, lavradora, domicilia
da e residente neste dis
trito, no lugar Garibaldi,
sendo filha legitima de
Francisco Steierlein e
de Juliana SteindeI.

CASA BRANCA- Est. de São Paulo

RHEIO DO POVO
__C_a_ix_a_P_o_st�a�I,�1_9 �f�U�N�D�A�D�O�E�M�1�9�19� !�e N. 55

SABADO, 11 DB Agosto DB 1945ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL ST1L CATA.RINA N. 1.285

I Clinico �e OI�os, Ouvidos, nuriz, fiaruunta

I
Dr. Arn1linio Tavares

Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe QOS serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

Hospital de' Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex-Interno, por concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

I formado pela faculdade de Medicina �a
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU
.

STA. CATARINA
FIlii DA GUERRA

O Japão pediu paz
As ultimas noticias

dão a decisão do go
verno j aponez de
aceitar as condições
de paz feitas pela

America do
Inglaterra e

em Berlim.
As embaixadas

Suécia e. Russia

.

Norte, ceberam a incumben
Ohina cia de transmitir a

rendição uma vês fi
da I que no governo o
re- imper ador Hiroíto.

Artur Müller, Oficial do
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca raraguá do Sul. --------------------------------�
Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

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

([1Ulr§o Grat1Ulnto die
1[2l((]l1Ulngr21fna

li

II
ii

ii
!!
ii

II
ii
�.�:::: :::::::: :::: :: :::: :::::: ::::::: ::::: :. :::::: :::: :::�:.:

sr. dr Luiz de Souza, advo
gado nesta cidade e des

Ie distrito entender-se, so- tacado esportista.
bre quaisquer assuntos
desta folha, com aquele Aniversarios. No dia 6 fez
nosso amigo. anos a exma snra. Ana

Dr. Luiz de Souza. Para o Braga Herbster, esposa do
Rio de Janeiro viajou o

snr Ten. Leonidas Herbs-
ter, Prefeito Municipal..
Dia 8 os sns, Curt Sie

bert, digno gerenie do
Banco Popular e Agrícola
do Vale do lraíet, nesta ci-econclusão da :la. pag.) dade, e o radio tecnico

as mesmas relaclonadas, � (r.::..�..
.

�.. �.. Pedro Pedroni.
os fabricantes de peni- 181;� �;� 181;� �.� No dia 9 transcorreu a
cilina estadunidense pe- Cure seus males e poupe data natalicia da exma.
diram permissão à "War seu bom dinheiro com- snra. Julieta Pereira Oll-
Production Board", afim prando na veira, virtuosa dama da Cópia recebida do on-de disporem as quantí-

f
. nossa sociedade e esposa cíal do Registo Civil dedades restantes da droga, a rm a c I a· H o v·a do sr. Dr. Ary Pereira Oli- Guaramirim.em formas de dosagem, veira, digno Juiz de Direi Edital n, 1867 de 9-8-45tais como tabletes, cáp- de RORERO M. HORST to da comarca. Paulo Butschardt e Ericasulas, unguento e pre- I

Na mesma data fizeram Agnez Irma Schmidt.parados para dentifricios. a que dispõe de ma ior anos o snr. Ernesto Czer-
Com o emprego dessas sortimento na praça e ofe- niewicz, industrial e fa- Ele, brasileiro, soltei-
formas, a penicillina es- rece seus artigos á zendeiro no municipio e ro, domiciliado em Join-
tará mais prontamente preços vantajosos- dona Dora Neitzel, esposa ville, e residente em
disponivel para o uso do sr. Paulo Neitzel. Guaramirim, sendo filho
geral. Rua Mal. Deodoro, 3ß • JARAGUA Dia 10, o sr. Luiz 00- legitimo de João Buts-:

'�M.tn\ �!
..

tn\ r.i\!.tn\ r.i\!.tn\ mes, diretor da Empreza chardt e de Cecilia Er-
���� F n I � A O hardt .Butsohardt.re ze oJ_ ., e o sr. s-

. . .-

car Bornhold residente Ela, brasíleíra, soltei-

Pnrdnu • �n em Corupà, e 'no dia 12 ra, domestica, domicilia;I: I: .II: o jovem Adenor Paulo da em Jaraguá e resi

Wunderlich. dente no lugar Itapocu-
.

Dia 15 passará a data sinho, send_o filha �egit�
natalicia do sr. João Tos- ma de João �chmIdt e

sini, industrial- em Co ru- de Ema Schmídt.
pá e da senhonte Gerda
Rudolf.

.

Dia 15, do sr. Tarcicio
Motta, conferente ferrovia-

Vende -se rio e Presidente do S. E.
D. Tupínambá.

Notas Locais
EditaJ n. 1866 de 9-8-45.
Reinaldo Karstens e An

na Steierlein

(POR CORRESPONDENCIA)
Para propaganda do (mico método brasileiro, o

autor ensina gratuitamente p('r corresp09dencia.Cartas ao DR. LEITE ALVES

................................................................................... ;; .

...........................................................................................................................
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI<COPenicilina ...
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAs

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

E

SERRARIA

No cartorio do regis
to civil' foram inscritos
os seguintes nascimen
tos: Elfina Hornburg, f.
de Artur Hornburg; Re
nato Lux, f. de Francis
co Lux; Ivaldo Sacht, f.
-

de Walter Sacht; Lilian
Thomzen, f. de Sergio

. Thomzen; Ingo Waker-Semanarío hage, f. de Leopoldo Wa-
----------1 kerhage; Emilio Steinert,
la candidatura do Briga-/ f.. de �dolfo Steinert; Lu·
deiro Eduardo Gomes. ZIa Taít, f. de Alberto O Cemiterio BrasíleíTait; Delcio' Demathé, f.

Mais dois Jaraguaenses. Os de Atilio Dematé; Vi- ro de Pístoíajornais de Blumenau no- gando f. de Rudolfo Zíls-
ticiam que nos campos dorf.

.

I O ministro da Guerra
debatalha da Italía, fale- No mesmo cartório assinou um aviso man-
ceram em combate Alei- foram registados os se- dand_? o�ganisar a_tituloxo Herculano Maba e guintes obitos: Veronica provisorio, a s.eça.o d�Severino Mengarda, sol- Junckes com 31 anos guardas do cemíterío mi
dados do 32 B. C. e na- casada 'com Christian� litar brasileiro de Pis
turais deste Munícípío. Junckes; Lino Viergutz, toia, na �talia, que terá
Eleva-se assim a 6 o de 4 dias f. de Ervin a seu cuidado a guarda

numero de expediciona- Viergutz·' Celia Planins- e conservação daquela
rios deste Munícípío, que check, de 10. mezes, f necropole onde repou
morreram pela Patria de João Planinscheck; sam cerca- de 500 solda-
alem mar. dos .

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Dh'etor Médico do Hospital "São José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

:::::::::x:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Alvino Demarcki, de
9 anos, f. de João De
marchi; Frederico Suneit,
de 75 anos, residente a

estrada Itapocú.
CASAMENTOS

Realisar-se-hão hoje
na sala das audíencías
os seguintes casamentos:
Artur Reck com a senho
rita Clementina Thoma
zelli, filha do sr. João
Thomazelli e dona Ro-'
salia Piáz Thomazelli;
Ervino Behling com a
senhorita Irma Reinke,
filha do sr. Ernesto Rein
ke; Albrecht Alvin Carl
SeIl com a senhorita
Hertha Krueger, filha
do sr. Guilherme Krue
ger e dona Ernestina
Krueger; Erico Hornburg
com a senhorita Irm
gard Fischer, filna do sr.
Alberto Fischer e dona
Berta Fischer,

G'c�;;;i'�"d';'p'�;�'l
. Um recibo de carteira
profissional, pertencente
a Jorge Wiest. - Pede-se
a quem achou entregar
nesta redação ou na

A COMERCIAL LTDA.

::

Da"Ii ,WítoNttEiL ::.;i:.�REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

P '"' ACOS E AN!';:MICOS I

Tomem.
1/ INHO CREOSOTADO
··SILVEIRA"

l.prleMt _ ....
T�••e.
R•• fri.d..
BronQuite•
E.crofulo.e
Convllescenç••

VJNHO CREOSOTADO
é: UM GERADOR DE SAÚDIL

GERÊNCIA:

ß Comercial lt�o.

14 Lotes de Terra,
com Mato Virgem e
otima para plantação.
Preço de oca sião.
Situado em Jaraguä

Alto (Garibaldi).
Informações com

RICARDO WEEGE
Timbó

E para que chegue ao co

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

Conego Tomas fontes. Recebe- alg�em souber de algum im
mos esta semana a agra-/ redlmento acuse o para os

davel visita do rev. Co- tins legaes.
nego Tomás da Silva ARTUR MÜLLER-Olicial
Fontes, um dos mais brí
Ihantes sacerdote catarí
nense.

ôocío da Associação
Brasileira de Imprensa,
escritor de nomeada e
diretor da "Revista de
Cultura", dedicada a re

ligião. ciencia e letras, e
ditada no RiO, é tambem
o ilustre sacerdote um
orador sacro dos mais
notaveis, tendo até pou
co sido secretario do ar

cebispo D Jayme Cama
ra.

Atualmente esta em
visita ao seu Estado Na
tal, dedicando atividade
politica na reorganisa
ção do Partido Republi
cano e propugnando pe-

REGISTO CIVIL

Anunciem neste

...

Por motivo de molestia vende-se uma bem
montada serraria, quadro tipo Tissot, situada no
distrito de Ouaramirim, municipio de Ioínville. Alem
de cerca de 500.000 m2 de terreno com mata de
made.iras, existe moradia, instalação de 'luz propria,
carretões, uma parelha de burros e uma tunte de
bois, plantações, pastagens e uma atafona.

Força hídraulica para qualquer outra industria.
21 KI. de Iaragué do Sul.

Informações cem

A COMERCIAL LTDA.
Caixa Postal, 19 - Ieraguä do Sul

•1 -
Lavando-se com o SABÃO

s�ßÃ� �/RCfA-t
. "

ESPECIALIDADE

,�Y,(\O VIRCl:.J �DA e»: <;�
(�WETZH INDUSTRIAL
JOINVILLE "Virgem Bspectolldude"�

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

Poupa-se tempo, dinheiro e aborre.cimentos .

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