
A inscrição eleitoral não -somente é obrigatoria para os ci
dadãos maiores de 18 anos, como é, acima de tudo, um de

inscrever-se por intermedio de qualquer partido ou pessoa, pois essa inscrição
nada tem que ver com o voto.

pesse do titulo, o eleitor votará livremente no candi
------------- dato de sua preferencia.

Brasileiros:
ver civico. O cidadão poderá

o ,

evoto secreto. De

Até agora não se sa-

be o fim que levou Hi

tler, pois nenhuma das
versões correntes sobre
sua morte foi confirma-
da.

..

Foi bem mais feliz do

que o seu parceiro Mus

solini, que os patriotas
italianos apanharam quan
do fugia para a Suíça .

Aliàs Mussolini sempre
teve sorte e, por um

triz que tambem não

escapou dessa vez,

Escapou da morte em

1917, quando ali 'foi in
ternado gravemente fe
rido num hospital.

Em 1920 teve um

desastre de automovel e

logo depois, o avião em

que viajava precipitou-se
no solo e ele escapou.
Em 1�55 um raio atingiu
o avião em que ele via

java e nada do hornen
morrer.... Não houve bom

.<> bas e nem atentado a ti
ros que conseguissem li

quida-lo.
Estão sendo julgados

os crímínosos de guerra.
Petain, o velho Marechal
da França, aos 89 anos

foi condenado a prisão
perpetua.
Na Bulgaria, meia du-

Em Santa Maria, Rio zia de generaes já foram
Grande do Sul, acabade fuzilados. Julga-se agora
verificar-se

.

mais Um Laval, o colaboracionista

drama comunista. Irancez e Quisling, o ho-

O medico Dr. Carlos men que entregou a No

Alberto Brenner era um ruega, aos nazisras.

fervoroso adepto do ore- Segundo se informa em

do russo, mas ultima- certos circulos, o juiz
mente comecou a di- Robert Jackson, repre

verglr de seus compa- sentante americano na •

nheiros, o que bastante coníerencla das quatro
o preocupava. potencías sobre crimes

Na dia 3 do. corrente, de guerra, talvez já te

o. inditoso. medico foi nha apresentado a lista

encontrado dependurado dos nazistas que serão

na escada do predio on. julgados em grupo. Se

de residia, com os pul- gundo informações,a lista
sos cortados e as mãos inclui os nomes de Goe'

atadas para traz. ring, Ribbentrop, Rudolf

A policia está ínves- Hess, o Marechal Keitel,
tigando o caso. Albert Speer, ex-ministro

da Produção de Guerra
do Reich, Hans Heinrich
Lammers, ex-chefe da
Chancelaria, Otto Meíss

ner, ex-ministro de Esta

do, .Walter Darre, ex-mi
nistro da Agricultura e

tres ou quatro outros. O
juiz Jackson espera jul
gar, ele próprio, o pri
meiro grupo de crimino
sos de guerra, entregan
do mais tarde as suas

funções a outros repre
sentantes das Nações U-
nidas.

ARTUR MÜLLERCAIXA POSTAL, 19 Diretor: Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39
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IAssociacões· Rurais
•

Nota da Semana
Não sabemos porque existe, na opinião de

muita gente que préga, abertamente, a necessi
dade da implantação da democracia no Brasil,
uma certa campanha com o intuito de impedir o
aparecimento da candíderura do sr. Getulio Var
gas. Pois si encarecemos o empenho do maior

esforço em prol da democracia, sabemos, tarn

bem, que a beleza desse regimen é o de haver
liberdade de qualquer cidadão ter o direito de
votar e ser votado, na expressão da preferencia
popular. Eleito o sr. Getulio Vargas pera se su

ceder, no governo do país, não ha quem possa
justificar o direito de que não seia empossado,
a não ser apelando-se, como seria absurdo, pa
ra o direito da força, hoje tão combatido. Assim,
não se póde nega; ao "querernisrno" o seu de
sejo da campanha em prol do seu candidato. A
voz daqueles que se enfílelram sob essa bandei
ra deve ser respeitada. Respeitada e acatada,
porque vem partindo, segundo se póde perceber,
de baixo para cima, da messe das ruas, da con

cíencla dos que sentem, dentro dos seus cora

ções agradecidos, a chama da gratidão. E é na

tural que isso aconteça, dentro do povo do Bra
sil. O sr. Getulio Vargas, na sua adrnlnlstreção.
chamou a st, como o melhor de seus trabalhos, a
defesa do nosso proletariado, até então sujeito

.

a todas as vicissitudes, esquecido por todas as

forças politicas, sem nenhuma expressão na co-
'

letividade nacional. Justo é que na hora das

Ipreferencias eleitoraés, o nome do velho, expert
mentado e arguto admlnlsrredor brasileiro apa
reça em cena, trazido por aqueles que rnaís be

neficiou, numa campanha com sintomas bastante
alarmantes, para todos os que pretendem derru
ba-lo. E Santa Catarina, por força de uma ana

lise conciente do seu progresso em todos os

seus quadros evolutivos, não póde esquecer o

sr. Getulio Vargas. Quando reconhecemos, com

justiça, a obra adminlsrrativa do sr. Nereu Ramos,
das melhores de todos os governos do nosso

Estado, devemos qualificar, nesses mesmos tlru

los, o sr. Getulio Vargas, com o prestigio e o'

encorajamento que sempre demonstrou, em torno

do nosso atual governo, pera que se projetasse
nesse panorama grandioso.

'

João de Barros

Dentro em pouco serà brança de todos, os fins I vir a uma cerreute par
dado a publicidade o re- que tiveram a Liga dos tidaria.

guiamento mandado ia- Lavradores, os Consor- Portanto, os lavrado

zer em obedieneía ao cios e a Sociedade de res, todas as classes ru

decreto-lei do Governo Lavoura Tres Rios dó rais, estejam bem aten

Federal, que manda or- Norte. Todas elas pros- tas na sua organisação:
ganisar, em cada muní- peraram, quando vive- á lei foi decretada para

cipio, uma associação, ram a margem da poli- 'defender seus interesses

rural. tica, guiados pelos lavra- e não qualquer politica
Este jornal já teve 0- dores, e sucumbiram partidaria.

portunidade de publicar quando passaram a ser-

diversos artigos dessa
importante lei, que mui-
to interessa as classes R

·

t drurais do paiz e especial- eVls a a
mente, osmunicipios que,

_.

como o nosso, tem sua . . .

base economica na agri- Em IJUl, Estado do RIO

cultura. I Grande do Sul,' 50 kg.
Quando publicado esse

de arroz. de 1a:._cust.am
regulamento, é preciso 55 crUZeIr?S, Ieíjão pr��
que a organisação des- to, 60 e trIg:o 78 cruzei

sa associação, tenha em
ros. O quilograma d,e

vista exclusivamente os
banha Cr$ 4,80, e o mel

[fins
a que se destina e 3,40: .

não seja um instrumento .

Ainda h� gente feliz

de determinado partido neste Brasil.

polítíeo, .. ,

A intromissão da poli-
tica em uma associação
que visa a defeza de
uma classe, onde todas
as correntes de opiniões

I estão representadas, só
lhe pode ser prejudicial
e até fatal.
A classe rural de nos

so município, para quem
os poderes publicos nos

ultimos anos tem sido

I
madrasta, precisa lutar
muito para sua defeza e

prosperidade comum.

Ja tivemos sobejas
provas de como a poli
tica, dentro de uma as

sociação, gera o germen
da discordia, passando,
não a defender 'os ínte-
resses para a qual foi "

instituida, mas exclusí- . � grave a. situação po
vamente de uma corrente lítíca argentI.na, o;nde o

de opinião politica. . pov� tem !eIto diversas

Ainda está na lern- mamfestaçoes cQ�lt�a o

governo, Tres mínístros

pediram exoneração dos
respetivos cargos e as

escolas superíores con

tinuam em greve.
O povo reclama elei

ões livres.

J. JUSTO

Sememe

Ante-hontem foi expe
dido o regulamento que
organisa as Associações
Ruraes no Brasil.

Na Carteira de Expor.
tação e importação do
Banco do Brasil existem
27.000 pedidos de cami
nhões. Até esta data a

penas chegaram 2 400
veiculos neste ano.

Debaixo de grandes
manifestações patrioticas
chegaram ao Rio, no

dia 23, os soldados que
compoem o 20. escalão
da FEB, composto de
6.200 homens. Em sua

maioria é composta do
Regimento Sampaio.

Foi suspenso o racio
namento da gasolina nos

Estados Unidos, em vis
ta das' forças armadas

O segundo submarino
alemão, que ha díns en

tregou-se as autoridades

argentinas, tinha registro
de 600 toneladas e 32
homens de tripulação. Em recente acordo Iír

inado entre o Brasil, Es
tados lfuidos e Argenti
na, os dois primeiros
comprometeram-se a for
necer ao ultimo, borra
cha para a fabricação
de 150.000 pneus.

PO LITICA
A agitação politica,

quanto mais se aproxi
ma da data do pleito,
mais violenta está se

tornando.
O comicio 'queremista',

realisado dia 20 no Rio,
para lançamento da can

didatura Getulio Vargas,
acabou em ataques pes
soais e depredações nos

[ornais adversarios.
E lamentavel que tal

aconteça, pois muito de
põe' contra nossa educa
ção politica.
Falaram diversos ora

dores, todos eles enalte
cendo a administracão e

figura do Presidente.
Depois rumaram para

o Catete, onde o. sr. Ge
tulio Vargas os recebeu
e manifestou maís uma

.

vez, o desejo de retirar.
se da vida publica, logo
que entregue o governo
ao eleito.

fim de falar ao povo bai
ano e, no dia 10. de Se
tembro em Belo Horizon

te, Eurico Gaspar Dutra,
falará pela primeira vez

em propaganda do seu

programa administrativo.

O Superior Tribunal
Eleitoral .concedeu o re

gistro provisorio ao P. S.
Democratico e ao Parti
do Republicano.

Passagem do Fogo Sim
bolico da Patria

CONVITE
r:

o Prefeito Municipal tem a grata sa

tisfação de convidar as autoridades, clero,
industria, comercio, sociedades esportivas,
grupos escolares e o povo em geral, para
a recepção da chegada a esta cidade, no

dia 26 do corrente, domingo, em frente ao

Paço Municipal, entre 18,30 e 19 horas, do

fogo simbolico da Patria.
'

Será tambem feito a distribuiçãc dos
DIPLOMAS aos atlétas que no ano passa
do tomaram parte na maior maratona do
mundo.

go de sub-delegado de
policia de Guaramirim o

snr. Antonio Pereira li
ma e nomeado em subs
tituição o sr. Antonio Zim
mermann.

-x-

Telegrama do Rio ao

sr. Presidente da Comis
são de Abastecimento no

Estado, comunica que foi
autorisado o embarque de
1.000 sacos de açúcar pa
ra a firma H. Douat., de
Iolnvílle, a 146 cruzeiros;
pera Carlos Hoepke, Blu
menau 42,00U quilos sal

grosso 218.000 quilos moi
do; para a Associação
Comercial de São Fran
cisco 500 sacos açucer re
finado e pera a Prefeitu
ra de Iolnville 700 sacos.

-'

PeloEstado
S. S. Pio XII, acaba de

distinguir a D. Joaquim
de Oliveira, arcebispo da

Capital do Estado com a

dignidade de Assistente
do Sólio.
Por esse motivo rece

beu aquele prelado uma

grande manifestação, na

qual foi orador o sr. In
terventor Nereu Ramos,
que produziu brilhante
saudação.

-x-

Foi exonerado do car-

Em lralaí foi pescada
uma baleia que medre
10 metros de comprimen
to, sendo vendida por
50.000 cruzeiros.

o snr. Brigadeiro Edu
ardo Gomes viajará ho

je para São Salvador, a

.precisarem menos 44%
de combustivel do que
durante a guerra.

Ern 1944 o saldo em depo
sito no Banco doßrasíl era
de 13.340 milhões de cru

zeiros, sendo o lucro li
quido de 147.877 milha
res de cruzeiros e o

Fundo de Reserva era

de 356.876 milhares.
No Rio, o numero de

funcionarios é de 2.147
e em mais 256 filiais so

be a 8.129, tendo eles a

mais ampla assistencia
social.

Naquele exercrcio o

Banco doou a diversas
instituições de caridade
8.287 milhares de cruzei
ros em vàrias regiões
do pais.
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Serviço Militar
Esclarecimentos Sobre as Novas

Disposições
Resumo do Dec.-Lei D. 1343 de 26-2-45 e das Instruções que

regulam o Serviço Militar:

STOOK PERMANENTE DE

CAL ••

SOHULZ & orA. LTDA.

NUNCR EXISTIU IGURL

2a. Pagina

de Therezia Ditz Koch.
Ela. brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e
residente rieste distrito, no
lugar Estrada Nova. sen
do filha legitima dos la
vradores Lorenço Kanzler
e de Alvina Sohn Kanzler.

Edital n: 1871 de 16-8-45.

Rolph Paulo Mielke e Cid
ra Haferman.

Ele, brasileiro, solteiro,
mecanico, domiciliado e
residente neste distrito di
go, no distrito de ôerra
Alta, sendo filho legitimo
de Paulo Mielke e de Ma- '"

ria Huth Mielke.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e
residente neste distrito, no '"

lugar Iereguä Alto, sendo
filha legitima dos lavrado
res Leopoldo Hafermann e
de Minna Gessner.

E para que chegue ao co

Edital N. 1875 de 21-8-45 nhecimento a todos, mandei
passar o. presente edital queVidal Ferreira e Rosa- será publicado pela Impren-lia Holler. sa e em cartório onde será

Ele, brasileiro, solteiro, afixado dui ante 15 dias. SI
lavrador, domiciliado e re- alguem souber de algum im
sidente em Rio Cêrro, sen- �eàimento acuse o para os

do filho legitimo dos le- íins legaes".
vraaores José joão Fer- ARTUR MULLER-Olicial

de Agnez Langer Köhler.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e
residente em Guaramirim,
municipio de Ioinville, sen
do filha legitima dos la
vradores Germano Sll
mann e . Gertrudes ôll
mann.

Edital N. 1874 de 21-8-45.

Arthur Lemke e Herta
Lindemann.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re
sidente nesre distrito, em
Rio da Luz, sendo filho
legitimo de Emilio Lern
ke e de Ottilia Bachmann
Lemke.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e
residente neste distrito em
Rio da Luz, sendo filha
legitima de Frederico Lin
demann e de Bertha Kes
ke Lindemann.

reira e de Maria Antonia
Ferreira,

. Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, no
lugar Garibaldi, sendo fi
lha legitima dos lavrado
res Antonio Holler e de
Clara Kleinschmidt Hol
ler,

1') - Todos os brasileiros natos e narurallsados,a partir dos 18 anos de idade, deverão:
a) - os residentes no interior do Estado, alistar

se na Junta de Alistamento Militar ou no Quartel doExército, si houver ne séde do Municipio;
b) - os residentes em Curitiba ou Florianopolis,na Circunscrição de Recrutamento local.
2') - Esse alistamento é considerado expontaneoentre os 18 anos e os 19 anos e 8 meses de idade,podendo ser realizados pessoalmente pelo alistado

ou por meio de um parente, procurador, etc., ou
ainda ..por meio de comunicação escrita. (Isenta de
selo)

3') - As repartições alístadoras ( juntas de Alis
tamento Militar, Quarteis e Circunscrição de J?_ecrutarnento), funcionam de t: de janeiro a 31 je De
zembro ( todo ano), pera fins de alistamento.

4') - O alistando deverá ao alistar-se apresentarcertidão de nascimento ou prova legal equivalente,Si não possuir nenhum documento dessa natureza, oalistamento é feito de acôrdo com as declareções
que fizer,

5') - Todo brasileiro a partir dos 19 anos, quenão estiver em dia com suas obrigações concernen
tes ao serviço militar não poderá:

a) - obter passaporte ou revalida-lo;
b) ser funcionaria ou empregado do govêrnofederal, estadual ou municipal ou exercer cargo público estipendíado pelo govêrno, por entidades peraestatarals ou subvencionados pelo poder público;c) - assinar contrato com o govêrno federal,estadual ou municipal;
d) - óbter carteira de identidade;
e) - prestar exame ou matricular-se em qualquer EDITAL N« 1869 de 16-8-45

estabelecimento de ensino; Artur ôtöwe e Hilda Todt.f) - inscrever-se errf concurso para cargo públí- \

co: Ele, brasileiro, solteiro,,

g) - receber premio ou favor do governo fede- lavr�d?�, digo, marc�neiro,ral estadual ou municipal; domlclll�do. e residente
h) - pleitear qualquer direito, favor ou prerroga- ne.ste. distrito, �o lug�rtiva, com fundamento nas leis trabalhistas. I J?mvllle, s��do filho legt-A partir de I: de janeiro de 1946 não poderá tírno de Guilherme Stowe

também: e de Augusta Arndrs
i) � obter carteira profissional, matricula ou ins- Ela, b-rasileira.' . �olteira,crição pare exercicio de qualquer função e licença lav�adora, doml�lha.da e

de Industrie e profissão; residente neste dlstr!to no
j) - adquirir, elínear, hipotecar imoveis, assim lllga� Estrad.a.ltapocu, sencomo figurar como outorgado ou outorgante em es- do filha !eglflm� dos Ia

crituras de anticrese, permuta ou troca de bens des- vradores Francisco Todt
ea natureza

.

e Ana Verch Todt.
6') - Todos os' brasileiros natos ou naturalisa-

I

d 16 8 45Edital n'" 1870 e - -

.

dos, nascidos entre l' de janeiro e 31 de Dezembro
de 1925, que ainda não forem reservistas, deverão
comparecer nos locais e épocas abaixo mencionados,a-fim-de serem inspecionados de saúde.

Blumenau, 32 B. c., 1· de Agosto a 30 de Se
tembro. Florianopolis, Hospital Militar, I: de Agosto a 31 de Outubro. joinvile, 13' B. C., t: de Se
tembro a 31 de Outubro. Lages, 2' Btl. Rodoviario,t: de Agosto a 31 de Outubro, Mafra, 2' Btl. Fer
roviarío, i: a 31 de Outubro. Porto União, 5' B. E.
M, i a 30 de Setembro.

OBSERVAÇÖES: - 1') - Os cidadãos da elas
se de 1925, deverão trazer consigo pera poderem
ser inspecionados de saude, o respectivo «Certidão
de Alistamento».

Aqueles que ainda não estiverem alistados. poderão alistar-se seja na Junta de Alistamento Militar
do Município de Residencia, seja num dos Quarteisdo quadro acima, ou ainda nas Circunscrições de
Recrutamento pera os moradores dos Municipios de
Curitiba ou Florianopolis. .

2') - Para essa inspeção de saúde, as despe
zas de transporre, estadia e alimentação, correrão por
conta proprio dos inreressados, não podendo ficar
encostados ás Unidades. do Exército.

Artur Müller, Oticial do
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca T araguá 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:

Edital n' 1872 de 16-8-45.

Alfredo Uecker e Irma
Krehncke.

Edital n. 1876 de 21-8-45
Carlos Boeder e Frie

da Glatz.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re
sidente. nesre distrito, no

lugar Rio da Luz, sendo
filho legitimo dos lavra
dores Henrique Boeder e
de Ana Zinke Boeder,
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, no
lugar Rio da Luz, sendo
filha legitima dos lavra
dores Hermann Glatz e

de Alvine Iunga,

CASA
Procure a conhecida'

SONIS

Poupe seu dinheiro, comprando
FAZENDAS E ARMARINHOS na

�.I� lemgl
Retalhos e Sedas por

,

preços Populares

Est. de São Paulo

(Clillr§(G Gr21tlillnt(G dle

1211Q1lillngr21fn21
(POR CORRESPONDENCIA)

Para propaganda do único método brasileiro, o
autor ensina gratuitamente pC'f correspondencia,Cartas ao DR. LEITE ALVES�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooooooooooooooo�·

iLOTHAR SONNENHOHLi00 - Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 84 - 0000 .JJA\RAGUA DO SUL SA&TA �ATARINA 00; �-----------------------------------o ;00 11----:---NOVÕ--soRTIMENTo-------1I 00; II Casacos para Senhoras Casacos e Pulowers de lã II �00 II (ulrirna moda) Sedas e Casem i ras
)' 0000 II Capas de Gabardine (artigos finos) I 00; n (das melhores) Ternos Feitos' n �00 n It

00� n Bicicletas e peças em geral Material Eletrico em Geral n
00zes n Radios (das melhores marcas) ni �����:���===========���!��=�������J i00 TUDO POR PREÇ®S VANTAJOSOS JE BAHIlATISSIMOS 0000 -

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Miguel Koch junior e Leo
nida Kanzler

Ele, brasileiro, solteiro,
alfaiate, domiciliado e re
sidente neste distrito, no

lugar Estrada Nova, sen
do filho legitimo dos la
vradores Miguel Koch e

'" Que, não está fazendo LIQUIDAÇÃO,
porque não é época fazer liquidação, mas
que, apesar da constante alta nos preços• da Mercadoria, está vendendo por preçosEle, brasileiro, solteiro, ,.. verdadeiramente baixos.lavrador, domiciliado e re

sidente nesre distrito, no

lugar Garibaldi, sendo fi- '

lho legitimo dc Alberto
Uecker e de Berta Uecker.
Eid, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliado e

residente neste distrito, no
lugar Garibaldi, sendo fi
lha legitima dos levrado
res OUo Krehnke e de Al
viria Krehnke.

Edital rr 1873 de 18-8-M;,

Augusto Fritz Guílher-

I me Köhler e Lily ôllrnann.
Ele, brasileiro, solteiro

lavrador, domiciliado e re-
sidente neste distrito, no

lugar "Itapocusínho", sen
do filho' legitimo dos la
vradores Paulo Köhler e

CASA BRANCA-

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÖES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

FESTA ESCOLAR
Convidamos a autoridades e publico em geralà comparecerem à festa em beneficio da Sociedade

Escolar de Itapocusinho, a realizar-se no salão
João Pessoa no dia 26 do corrente mez.

Haverá churrascada, café, doces, bebidas, ri
fas, etc" etc.

A noite grandioso BAILE.
A COMISSÃO

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.
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Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
Requerimentos despachados

Dia, 22-6-45.

674-�alter Jansssn brasileiro, requer licença pin
tura mterna s/ prédio na parte superior e substi-

. ",

tuír uma porta velha por outra nova, ao lado do
referido prédio, nos, 210 e 218, sito a Av. Getulio
VargtllS n/ cidade. como requer.
676-Rodolfo Zellmer alemão, requer transferencia
imp. de uma motocicleta vendido a Maximiliano
Baggio. Idem idem.
677-Guilherme A. M. Graffin bras. requer transf.
imp, terreno adquirido de Guilherme, Arnoldo e

Arlinda Hruschka, com a area de 55.000- mtrs2. si
to a estrada Rio Novo. Idem idem idem.
678, Delfina Demarcki bras. requer transferencia
imp. de uma bicicleta vendido a Erico Haerchon.
Idem idem idem.
680-Carlos Marquardt brasileiro, requer transfe
rencia imp. terreno adquirido de André Gressinger
e Rudolfo Horongoso, com a area de 12.500 mtrsã,
sito a estr. Jaraguá Esq. Idem idem idem.
,681-Hermes Raters brasileiro,requer transferencia
imp. terreno vendido á Alfredo Grützmacher, com

a area de 3.730,7 mtrs2. sito à estrada Nova Retor
cida. Como requer.
682-Adão Mabba brasileiro, reque transfereneia

imp. de uma bicicleta vendido á Afonso Lopes Idem:

684-Eugenio Floriani bras. requer transferencia

imp. terreno vendido á Alberto Floriani, com a

area de 117.500 mtrs2. sito á estrada Nova Hansa.
Como requer,

Dia, 30-6-45
679 - Carlos Oldenburg, bras" requer lic. p.

'constr. um rnausoléo na sepultura de Clara Bürger
Oldehburg, inhumada no cemitério desta cidade, como
requer.

684-joão Moreti, bras., requer transf. imp. ter
reno vendido ii Euclides V Garcia, Emanuel V. Gar
cia, Hercilio V. Garcia e Belmiro V. Garcia, com a

area de 2.000 mts2., como requer.
685 - João Planinscheck, bras., requer transf.

imp. de uma bicicleta vendida ii Geraldo ßrantz, co
mo requer.

687-Arnoldo Konel, bras., requer transf. imp.
de uma bicicleta vendida ii Herbert Radünz, como

requer. ,

688 - Guilherme Hruschka, bras., requer, baixa

do irnp. de Industrías e Profissões, s. Agiota, como

requer.
,

690-·Henrique Costa, bras., requer licença p.
construir uma cerca de sarrafos, como requer.

691-Hermes Raters, bras" requer lic. p, consrr.

uma casa de madeíra (zona rural), como requer.

693 - Luiz Glacomlní, bras., requer rransf. imp.
terreno vendido ii Egídlo Bianchini, como requer.

694- Curt Raünz, bras., requer transf. írnp, de
uma bicicleta comprada de L. Quentini, como requer.

695-Roland Víebrenrz, bras. requer transf, imp.
terreno comprado d. Otto Lipinski, como requer.

696-Antonio Klein, bras., requer transf, lmpos.
to d uma bicicleta vendo ii Luiz Mafezoli, c. requer.

697 -OUo E. Krüger, bras. requer rransf. írnp.
terreno vendido á Willy Koetzler, c. requer

698- Otto E. Krüger, bras. requer rransf, imp.
terreno vendido ii Francisco Koetzler, c. requer.

699-Antonio Winter, bras. requer transf. imp.
terreno vendido á Reinaldo Kíeper, c. requer.

?OO-Edmundo Bayer, bras" requer transf. írnp, Por motivo de molesría vende-se uma bem
terreno comprado de Artur Benkendorf, c. requer. montada serraria, quadro tipo Tlssor, situada no

701-Domingos Pedro Pesa, bras. requer transf. distrito de Guarernirim, municipio de Iolnvllle. Alem

imp. de Inds. e Profissões S. casa de generas ali-
de cerca de 500.000 m2 de terreno com mata de

menticios, vendido a Estefano Zepf, C. requer. rnadelras, existe moradia, instalação de luz propria,
702 - Guíiherme Melchert, bras. requer licença carretões, uma parelha de burros e uma tunte de

pera construir rnausoléo naesepulrura de Ernma Mel-
boí I t

-

t g ns e uma arafona
h t

.

h d lré
. ..

I OIS, P an eçoes, pas a e u u •

c er, In urne: a no c�mI eno murncrpar. �. requer: F hid ulica pera qualquer outra industrla.
703-Joao G. WIest, bras. requer baixa d. Im- •

orça I ra,
d uI

posto de Inds e Profis. S. sapateiro como requer. 121 KI. de [aragué _oS .

d E J b
'

B
. Informações cem

.

704-- Ro alfa
.

ggers nr.. ra�. requer, eixa A COMERCIAL LTDA.
irnp. de Inds

..
e ProfIS.,. s, Alfaiataria, c, requer.

. ." Cai a Postal 19 _ Iaragué do Sul
707-ReInoldo Stein, bras., requer transf. Im-

x,

posto de uma bicicleta adquirida de Adolfo Ignácio
da Costa, C. requer.

708-João Wolf, bras. requer transf. ímp. de
um carro, vendido ii Fidelis Maurissens, c. requer.

709-Vitorio ßassenl, bras. requer rransf. irnp.
terreno a Evaristo Aldrovandi, como requer.
710-Antônio Slavanitz, brasileiro, requer transfe

rencia imp. terreno, adquirido de Vva. Mana Sla
vanitz e Herdeiros, com a area de 183.227 mtrs2.
sito a estrada Rib, Alice. Idem idem.
711-José Slavanitz brasileiro, requer transf. imp.
terreno (vendido) digo adguirido de yva. Maria 81a

vanitz, com a area de 183.227 mtrsã, sito a estrada

Rib. Alice. Idem idem idem.
712-Deodoro Coelho Vieira bras. requer licença
para estabelecer para estabelecer-se com uma Bar

bearia a estrada Retorcida neste municipio. Idem.

714-Fidelis Mauressens brasileiro, requer licença
para estabelecer-se com pequeno negocio de secos

e molhados, á estr. Ribeirão Cacilâa. Idem idem.

715-Julio Zoelfeld brasileiro, requer licença para

consertar parede lateral e pintura externa, em s/
prédio. sito a rua Cél. Fernandes Machado (Coru-
pá) Idem idem idem.

.

716- Antonio Santos brasileiro. requer baixa do

imp. Ind. e Profissões s/ botequim, (2' sern.) lança
do Intendencia Corupä. Como requer.

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO

H DR. SADALLA AMIN
II CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS

ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA

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

H HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2·4 11
ii

_ .Joinville ",!"
ii

fi ii

SERRARIA

i!iiE!!m=!i=!i=:i=!!=!i=!!=li=m::!�;m=m!!!!!!m=!IR�Febres (S;��ea�'u�:��ias, m
m 1-� lJ.., .

Maleitas, Tremedeira II
i�

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

II
N "Capsulas Antisezonicas IIII M inancora" :::

m m-
::: Em Todas as Boas Farmacías IIIIII I A CODA

...

I E um produto dos Laboratorios MIN N [\. m
ii

_:_ Joinville - Sta. Catarina- m
!!!;E!!n�!=�;;;;;;;;i!=!i-li=ii=i!�i!;;!!Em=n!!!!ih_!:';

PERDEU-SE
Sabado a noite no Baile do
Acaral perdeu-se uma bolsa
contendo CrS 210,00. Pede
se a quem encontrou, en

tregar para a diretoria do
ACáral, mediante boa grati
ficação.

OOOOOOOOOO��IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

IE Ir n e s t «l) Le s §m a Iill n

José Pereira Lima
Secretario

FERRARIA.

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SeGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

•• � •••••••�•••••4••4••4••4••4••4••�••
4
••
4
••
4
••
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4
••
4
••
4
••�•••••••••••"'•••••••••••�••�� ••

I! '"'··�����'��';�"··�:e�ji���·'·"�!·11 AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, 11

�� Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio jj ��&;t�-rn Vende _ se

�:•• j:. ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS
.... Edo.tal

Artigos !Ie madeíra, tr�- Uma limousine Ford
balhos fmos de apertei- V-8' "tipo 1936, 85

�::
Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre 2% .. çoado acabamento, tem

H. P. em bom es"tado

:: í dispOSição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 Imposto ���frss�::Dstrias e
sempre em estoque a

de funcionamen"to,

:: com retiradas semanais sem avlso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%••
C n I com placa de aJu-

.. Dep, inic:al Cr$50.000,00 c/retiradas ·sem. s/aviso Cr$ 20.000,00 4%.. De ordem do sr. Cole- asa t-(eo guel. _ Preço á "tra-

..

Depositos com avisO-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 3·j. P. retiradas tor, torno pUblico qu� "tar ·com Alfredo Zi-

rn/aViso prévio de 50 dias 4'/.; 60 dias 5t/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/. ..

no corrente mes arreca- defronte o Oine Buhr mermann em

•.

Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 mes�s 6'/. da-se nesta Coletoria, o , GUARAMIRIM

Deverá ser dado o aviso previa de 2 meses para retirada.
.. imposto acima, referénte ���� líí1

..

.. ao segundo semestre do
Dep. populares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inic1al Cr$ 20,00, com reti-

exercicio em curso.

::
radas semanais sem aviso até Cr$ 1.000,005'/. :: Os contribuintes que ��s:z..������1Ii���������00
Dep. limilados-(Limite· até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com. I não satisfizerem seus 'pa-

����������I§:��������

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

gamentos no prazo CIta- 00 Ad If H m Schultze 00

..
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

•. do, poderão saiisfaze-lo fi O er. 00
:: retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. no mez de Setembro

� MARCENARIA EM GERAL 00

::1
Faz·todas as; operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,

com a multa de 20%' � Oferece móveis "CIMO" de todos os tipo:> da 00
:: passes, depositos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc... Terminado os prazos � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �

II MANTEM CORRESPONDENTES D,IRETOS EM TODAS �S P'RAÇAS DO PAIZ ll1 marcados, serão extraidas �. �
:: Serviço atencioso e rápido :: as competentes certidões 00 _ �
::

.. de dividas, para ter 10- 00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE: �

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'
••�••�•••••4••.-::-r.:•••••-.:::•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� b t' � Dorn11'torl'OS �

. · · ..·c....:;...·
..

·

· .. · · .. · · · · .. ·· .. · ..
·................................. gar a co rança execu Iva.

�
u �

Coletoria Estadual de 00
Salas de Jantar 00

1Itr.li\������������@j)!
Jaraguá do Sul, 1 de

00
Cópas �

��'�!m,��.��.��.�\SI.�\SI.�\SI.��.I;\,��.��.�\SI.��;�
.

@) Agosto de 1945.
00

Escritori?s ,

�

I Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �
.

Hele'l;���?�orges l:!!l
MOVEIS AVULSOS c�:�,

m""o, e out,",.

I
. Ç@. TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßHnH� Hf8PIHßmRIO @. FRAC0s,.!.:�MlCOS I I Cat�il���nas tixas e giratorias �

(@) ...
. @ VINHO CREOSOTADO 00 Mesinhas de centro e para radio 00

I
Encontram aliVIO Imediato com o uso do

�
.. S I L V E I R A • • 00 E entre muitos ontros. a 00

I 1
· . hIpNpII- 1IiI_ 00 Caixa Registrador� marca "RECORD" 00

.

n C O m p a p a veTos... 00 Afamada pela sua eticiencia, �ubstite 00

� Pl!ilOfal dI! Hogiro Pl!loll!Oll! � ::::.= � jn:le:�d�·::�o.�egi""do"'_du�
� @. Eacrofulo.. 00 RUA RIO BRACO, 964 TELEFONE, 73 00

(@) O PEITORALMAIS CONHECIDO MO BRASIL @ Conv.l..c... 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina �
ê> . \ @ VINHO CREOSOTADO 00 �

2t@@..i.®@).®@J@@).@@).@®;"®@).@@).@@;.@@.i®@).@@).@@Jí
et UM .PADOR DIl sAClD" OO�OOOOOOOOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOO

Rua Marechal. Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á
•

OOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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I�����OOOO�OO�OOI Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

�C_a_b_a_P_o_�_a��_1_9����������F�U�N�D�A�D,�O�E�M�1�9_19�����������Tclclooe � 35 EMri�r�: Mal. Decdoroda Fonseca,210-T�. 34-

Resideneia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
SABADO, 25 DE Agosto DE 194� - STIL CATARINA N. 1.28R

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO·Plan�ja-se Proncreícncr
aoMundo oConhecimen-

.

.

lo Cienlífico da Indúslria

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL

DEUS

fabricando mobilia de
escritorio, sala de jantar
e quarto de dormir quepoderia ter um mercado
pronto nos Estados Uni
dos se os produtoressoubessem como tratá-la
adequadamente para evi
tar que sofressem danos,

Deus, que me infundis
tes o amor da beleza,da verdade e da
justiça; que povoais da
vossa presença a� minhas
horas de arrependimento,de perda e de segurança
na vossa misericordia, queha dezenas de enos me
descobris os meus erros,
me reergueis dos meus
desalentos, me conduzis
pelo vosso caminho: dai
me, ligara mais do que
nunca, 'o animo de não
mentir mais aos meus se
melhantes, de me não cor
romper nos meus. inreres
ses, de não temer amea
ças, não me irritar de in
jurias, não fugir a responsabllldades. ôe a mercê
da salvação da nossa li
berdade e da nossa fortu-

na, da nossa paz e da
nossa honra, postas nas
vossas mãos onipotentes,
exigir o eacrlficlo de um
em satisfação das culpas
de todos, não os detenha
senhor, a miséria dos res
tos dos meus dies can
çados e inuteis. Mas não
permitals que as maqui
nações do egoísmo de
alguns prevaleçam ao bem
de um povo inteiro, que
a barbaria senhoreie de
novo a nossa Patria, que
os semeadores de violen
ela e desunião vejam pros
perar outra vez a sua fu
nesra sementeira nas re
giões benditas, sobre cu
jos céus ascendestes a

constelação da vossa
cruz.

WASHINGTON- (S.I.H.) minicana, Inglaterra, IsA "Smaller" War Planls landia, França, Grecia,Corp." está auxílíando o Indía, Holanda, Nova Zedesenvolvimento dos pe- landía, Noruega, Perú,quenos negocios espalha- Polonia e Africa da Sul.dos por todo o mundo. Algumas dessas naçõesA S.W.P.C. consiste no ja possuem o Serviçoprocesso de estabelecer- Tecnico Consultivo.
se como uma admínistra- Costa Rica, por exemçãottecnologica para re- pIo, informou que estáunir e distribuir infor-
mação da tecnica indus
trial entre as diversas
nações. Desse modo, a

repartição poderia au- De ordem do sr. Prementar ate à escala in- feito Municipal torno puternacional seu progra- blico que durante o corma existente, em prol da rente mês de Agosto, arassistencia aos pequenos recada-se na Tesourariaprodutores norte-ameri- da Prefeitura Municipal1II=P----------------aI!!!!!!!! canos.
de Jaraguá do Sul e naO seu Serviço Tecni- lntendencia de Corupá, ocOlConsultivo não pes- imposto sobre Explo['açãoquiza, mas dirige um Agrieola e Industrial.serviço de perguntas e Não satisfazendo o parespostas, tomando in-
gamento no referido mês,dagações desde as pe- ficará o contribuinte suqúenas empresas atê as jeito á multa de 20% sograudes corporações e bre a referida, taxa :

noinstituições educacionais primeiro mês, sendo entãopara solução. feita a cobrança judicial-Dezenas de nações in- mente.dicaram que gostariam Tesouraria da Prefeide possuir esse serviço. tura Municipal de JaraEntre elas inclue-se o guá do Sul, 2 de AgostoBrasil, a Republica Do- de 1945.
-----'----1 FRANÇA

Rui Barbosa

t UMA DOI!NÇA .RAvfsaiMA
MUITO nRIGOIIA "AftA A FA
MfuA I: "AltA A RA-;A.. COMO
UM BOM AUXIUAR NO TRATA
MI:NTO Dbsi! GI_NDII: fI1..AGlELO

u •• o

uiOlill]l:mffl] iHhl
A sfPlUB _ APftESENTA aOB
IH6M_ JI'OftMAS. TAl. COMO:

IUEUMATI....
ESCRÓFtA.A8
EllPINHAS
PlIJTUl.AII
6Lc:1IRMI
IICZItMAS
l'IUtiDAS

.ARTRoe

MANCHAS

A diretoria do Clube Aimoré fará realizar nodia R (sebado) baile em homenagem a data 7 deSetembro.
Convida todos os presados soclos e exmas.íamilias pera comparecerem á sua séde social ás20 horas do mesmo dla.
Roga-se as distintas senhorttas para apresentarem-se em traje de baile e os cavalheiros de

escuro.
O baile será abrilhantado pelo jazz local, queexibirá um repertorio de musicas novas.

FRANCISCO CARDOSO JUNIOR
Secretario

Cio. Internacioßul de
Cooita1 ilDCãO

Esteve nesta cidade o
sr. Romeu Gomes Perei
ra, lnsp. Viajante da Cia
Internacional de Capitalização, que veio trans-

Convite

.. ElIXIR DE NOGUEIRA"
CONHIICI_ HÁ IS ANOS •

V_DE__ ... TÔDA .......TE •

ferir a carteira da mes
ma, dos Agentes Mey &
Fischer para o sr. Eríco
Bruhns, novo agente des
ta conceituada Cia., com

_

quem devem ser trata
dos todos os negocios
nesta praça, referentes
à lntercap.

Geraldo Ballock
ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

Rceno Reoreseotocßes em �uolquer Ramo
IDÁ-@E R.EFER.JltN C!C][,A§

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

COUftA CasPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

rnURO CABELUDO.
TONI.CO��Ail,f;,çR.
P9R. EXC ELf;NCIA

Edital

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::a·ii BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINASjA,��

IFundado
em

�:p�:�e�7;��:�;A;;5 CR$ 6.000.000,00DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00
. �f::::;a�á AGENCIA: Jaraguá do' SulBrusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115�:��1�has End. Telegrafico "INCO"Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 73Cresciuma

MATR1[Z:: I T A JA ÍCuritiba
Curitibanos 'Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobrançall. descontos.emprestlmos. financiamentos mediante caução de tltulos comerciais.

�� "'C:8

�
florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante ,,_ fi� :MJ�� �t1i{����� ....

Gaspar taxas mcdíccs,Ibirama Abona em C/Correntes os seguintes juros:

P t R b·
· FAUSTINO P RUBINI

Indaial
A Disposição, sern avtso, com retiradas livres � O5 O U In I

· g
li Ituporanga

� - PROPRIETARIO':.::::� '::.1::. ��Jrra�l:fÇe�r:aaatnlrs�
do Sul

::;os�:;:o P�::�!1:�;@:;:::r�::�:O,OOO,M :í: �

Oficina Á�torizad':u,c:;:��:;O' I í 8 •

dep. iniciais a partir de Crê 20,00 Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 14% Combustível e Accessorios.

1:::.:.. 1:::.' :T�a�i�bt,1�ª:�:0 Sul
���: :�)� �.tr�liso. _�B=d� •__••� 1/�� CL���:�O:O����O:ê��;a ca��:��atm;l,l�nhsia_Oo,A econom ia é a base da prosperidade Si V_ S. necessitar de um concerto no seuTijucas Deposite as suas economias no OU automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,!! 0��:::�ga Banco l�c:I.ustria e Comercio de Sant!3 Catarina SI A. que será atendido por hábeis profissionais ém mecânica,

.ii Videira HORARIO. Das 9,30 ás lUD ç das 14 as 15 horas ii
e elétromecãnica gii

_ ���..�.�.�.�.���.. :::.. �.�.:..�.�..���:� il �
._._�__ li]a .. ··· ·· · .. · ..·· ···..·· .. ·· · .. · ···· · .. · .. ·

· .. ·· ..a [T�f1l:�,gU��� l'e�:����

Onde
COMPRAREI BONS ARTIGOS POR

PREÇOS VERDADEIRAMENTE BARATOS�
Pois isto V. S. só poderá conseguir na

casa Erico Bruhns
JARAGUÀ DO SUL
Rua CeI Emilio Jourdan N 62

VOSGERATJGrande Fe'sta de Igreja em ®Y@@Y@)®r®®Y®.

J Cure seus males e poupe

Ga ·b Id· seu bom dinheiro com-ri a I prando na

Tesoureiro

MILHO
"

amarelinho

Temos a satisfação de
convidar o povo em gerai pare a tradicional fes
ta de igreja (Klriteg) que
se realiza em Garibaldi
no dla 2 de Setembro
proximo. Não faltará o
afamado "Strudel", chur
rasco, frangos assados,

farmacia Novadoces, café e bebidas em
geral, etc.
Portanto, não deixem de

comparecer á festa queterá por continuação à
noite, com um grandebaile no salão Wolf.
Abrilhantará boa rnusi

ca.

de ItOBERO M. BO RST

CarneSeca
a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4
@i® @i® @).@) @).@)

recebeu novamente
O PRESIDENTE

Garlbaldl, 15 de agosto de 1945. EngenhO Rau LIda.
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De acordo com o art. 72, item 1. do Decreto- A P MIT I R:
lei n. 700, de 28 de outubro de 1942,

CORREIO DO POVO

Prefeitura MunicipHI de ]lrHUuó do Sul
Decretos de 2 de Julho de 1945

o Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, resolve:

NO M E A R:
De acôrdo com o art. 15, item II, do Decre
to-lei n. 700, de 28 de outubro de 1942,

fma Scheibe], para interinamente exercer o

cargo de professor padrão "B", do Quadro-unico
do Município, para a escola isolada "Lauro Müller"
de Rio Paulo, no distrito de Corupá.

Comunique-se

CONCEDER EXONERAÇÃO:
De acordo com o art. 92, § 1., letra A do De

creto-lei n. 700, de 28 de outubro de 1942.

A Alzira Ferreira de Paula, do cargo de

professor Complementarista, padrão "C", do Qua
dro-unico do Municipio, Escola isolada "Rui Bar
bosa" de Pedra de Amolar, do distrito de Oorupä.

Comunique-se - Ten. Leônidas C. Herbster
Prefeito Municipal

REMOVER, EX -OFICIO:

Linda Bleich, ocupante do cargo de profes
sor provisório, padrão "B", do Quodro-unico do Mu

nicipio, da escola "Princeza Isabél' da estrada Pe

dra de Amolar Alto, para a escola "Osvaldo Cruz"
de estrada Isabél Alto.

Comunique-se

REMOVER EX-OFICIO;
De acordo com o art.'72, item 1.' do Decreto
lei h. 700, de 28 de outubro de 1942,

Maria Hencke, ocupante do cargo de pro
fessor complementarista, padrão "C", do Quadro
unico do Município, da escola "Darcí Vargas" de

Gr6ta-Funda, para a escola mista "Princeza Isabél"
de Pedra de Amolar Alto.

Oomunique-se-Ten. Leonidas O. Herbster
Prefeito Municipal

Decreto de 3 de Julho de 19,45

O Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, resolve:
Conceder Exoneração:

DQ acôrdo com o art. 92, § 1. letra A do

creta-lei n. 700, de outubro de 1942,

A Alfredo Moser, do cargo de Oontador

Municipal, padrão "L", do Quadro-unico do Muni

cipio, a contar' de 15 de maio do corrente ano.

Oomunique se - 'I'en. Leônidas O. Herbster
Prefeito Municipal

Bertoldo Franz, Artur Hornburg, Andreas Weiler,
João Kitzberger, Albrecht Zick, Alfonso Kluge,
Helmuth Lernke, João Zipf. José Schwartz, Otto

Lernke, Alwin Kreysig, João Woiller, Jose Steilein

Junior, Willy Zick, Eugenio Gascho, Frederico Hat

Iermann, Leopoldo Luy, Ricardo Weise. Floriano

Olechka Artur Haussen, Alexandre Zirkowsky, Julio
Olska, Jorge Eduardo Rabock, Rudolfo Ersching,
Pedro Leithold Junior, Antonio Horongoso, Anto

ass.) Ten. Leônidas C. Herbster nio Kitzberger, Eugenio Zick, João Schwartz. Oar-
Prefeito Municipal los Steimacher, Rudolfo Zick, Georg Johan Gustav

-------------------- Becker, Erich Volkmann, João Karsten, WiIly Ges-
- ner, Erich Sprung, Augusto Nienov, Inacio Salarnon

Olívio Murara, Armelinda Franzener, Leopoldo Rei.

ner, Venancio Nicolluzzi, Alfredo Murara, Bruno

Buttendorf. Gotlieb Carlos Alberto Roessler, Harry
Max Hiendlmayer, Olemente Schiochet, Antonio Zipf
Helena Leir Binter, Ricardo Priebe, Miguel Lennert
Cristina Mathias, Oarlos Wolf, Alais Zipf, Inacio

Schwartz Junior, Elvira Erzinger, Aurelia Ferreira

Eugenio Panar, Marciano Silveira, Primo Segundo
Lunelli, Geraldo Bagatell. Martha Stueber Krueger
Reinaldo Stein, Ralf Heinrich H. Marquardt, Bento
Juvito Garcia, João Lorenzi, Clemente Catoni, Vic

toria Nagel, Sebastião Murara, João Batista Flori

ani, Paulo Horongoso, Oarlos Burger. Ricardo Schu

mann, Waldemar Rau, Florinete de Souza, Roberto

Murara, Felipe Maur issens, José Pedrotti, Alvaro

Bertoldo, Paulo Krueger, Hilario Floriani, Edmun

do Kloeger, Celeste Danna, Hugo Erdmann,

Angelo Floriani, Reinaldo Lunelli, Pedro Candinho

dos Santos. Artur Oorreia, Adelia Moretti, Lucinda
Vieira Garcia, Jose Vieira Garcia. Norberto Fran
cisco Primm, Antonio Primm, Hercilio Pedrotii,
AugustoHackbarth, Afonso Stricker. Vitorio Lazza

ris, Francisco Sseferdt, Henrique Augusto Guilher

me Kenke, Januaria Budal Silvestre, Francisco

Mueller, Wilhelm Brandt, Frederich Brandt, Ludo
vico Kitzberger, Ervino Kressin, João Ersching,

��Ié'fÊJ81���iêI8lil18äl!!!
Angelo Voltolini, Maximiliano Hiendlmayer, Miguel

Aviso Leir, Maria Stenger, Antonio Slawanitz, Elly Elfri
da Drossel Hadlich, Antonio Müller, Antonio Sch
war tz, Francisco Leithold, Jose Leier Junior, José

Wolf Junior, Arnoldo Krause, Jose Dalcanalli, Jo
se Voltolini, Norberto Pedre Rauch, Egídio Volto

lini. Jandyra Westtalen, Udro Modro, Hildegard
Maser, Jose Olaudino, Aleixo Bertoldi, Oandido

Zanghelini, Valeriana Zanghelini, João da Silva,
Ricardo Luiz Floriani, Leone Ropelato, João Cor
reia Netto, Erwin Krause, Germano Giacomazzi,
Vitorio Moretti, João Trentini Junior, Estevam Lu

nelli, João Tiburcio Rocha.

O Prefeito Municipal de Ieragué do Sul, usan-

do da atribuição que lhe confere o art. 12, item III, Podem procurar os seus titulos, no eartorio

do Decreto-lei n. 1.20l>, de 8 de abril de 1959, eleitoral, os seguintes senhores:

DECRETA:

Iaragué do Sul, 26 de Agosto de 1945

Decrete de 10 de Julho de 1945
O Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, resolve:

POR À DISPOSIÇÃO:
De acordo com o art. 12, .letra b, do Decreto
ler n. 7.586, de 28 de maio de 1945, combina
do com o artigo 96, letra D, do Decreto-lei n.
700 de 28 de outubro de 1942,

Do Juiz Eleitoral da 17a. Zona, Geny Cos
ta de Oliveira, extranumerària mensalista, exercen
do a função de AUxiliar da Secretária Municipal.

Comunique-se-Ten. Leonidas O. Herbster
Prefeito Municipal

Portarias de 10 de Julho de 1945
O Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, resolve:

ADMITIR:
Com o salário mensal de Or$ 300,00, correndo
a despesa por capta da dotação 9.31.1, do or-

çamento vigente.
.

A Elzira Vosgerau, para como extranume

raria mensalista, exercer a função de Auxiliar da
Tesouraria Municipal, a contar de 1. de Julho do
corrente ano. /

Comuniqne-se

Com o salário mensal de Or$ 300,00, corren

do a despesa por conta da dotação 9.31.1. do

orçamento vigente.
A Geny Costa de Oliveira, para como ex

tranumeraria mensalista, exercer a função de Au
xiliar de Secretária Municipal, a contar de 1. de

Julho do corrente ano.

Oomunique-se-Ten. Leonidas C. Herbster
Prefeito Municipal

De-

Art. 1. - Ficam criados, a partir de julho do
corrente ano, pare terem exercicios, respectivamente,
na Tesouraría e Secretaría Municipal, dois cargou
de extra-numerários mensalistas, com 05 salários de

(Cr$ 300,00) tresentos cruzeiros mensais.
Art. 2. - Este decreto entrará em vigor na da

ta de sua públicação, revogadas as disposições em

contrário.

Decreto N.69

Nova Remessa, do pratico
e utilissimo livro de "Do
na Benta". Recebeu a Tip,
Avenida.

_-::::::::::::;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i
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Correio do Povo II
Estofaria Cruzeiro Ave. Getulio Vargas • 350

Nos apreciados moveis "Cruzeiro" o presado amigo encontrará os meios índíspensaveis para harmo

nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e sa�as �e
jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melh�r fabricação

tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchoes,

---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

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

Oficina á R. Marechal Deodo;o da Fonseca, 136. - J A R AG U Á O O SUL

Telefone N- 39 - C. Postal, 19

JARAGU4 DO SUL

I! Estado de Santa Catraina

!! ASSINATURA ANUAL

!: Cr$ 25,00
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FRODUTO Df\
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Indnstrta die ,Cal�çaldl((})§
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•

CAIXA POSTAL, 11

JARAGUÁ DO SUL
SANTA OATARINA Im

�e 'emD �e;e
wo "3 "@de�;; ;; ...,. ;; _ c ;; z .,

Proibo terminantemente
a todas as pessoas de
passarem em meu terreno
e deixarem seus animais.
Não me responsabilizo
por prejuizos que não sai
bam respeitar as proprie
dades alheias.

Vva. THOWE
Garibaldi, 16-8-45.

I•

��m�annia Na�i��al U� ���ur�s I�ira��a
AGENTJiJ§ LO�AI§

A Comercial Ltda.
/ARAOUÁ DO SUL

Serviço Eleitoral

�I!nhoríl!
/

Suas compr-as não estarãq completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em

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

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

Alameda Rio Branco - Caixa Postal, 4-7
-

lIi& . -
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Edificio Cristo Rei
Iniciamos hoje a publicação dos bemfeitores

que subscreveram para a ultimação da construçãodo Edificío Cristo Rei, maís uma grandiosa obra
que está sendo levada a efeito pelo rev. P. Vigario,com o auxilio da população.

Subscreveram o "Livro, de Ouro" as segulníespessoas:
João Franzner
Padre João B. (São Paulo)
José Emmendoerfer
Clemente Schmitz
Pedro João Meurer
Faustino Rubini
Revdos. Irmãos Maristas
Leopoldo Gerend
Bernardo Rengel
Tte, Leónidas Herbster
Mario NicoIini
Frederico Moeller
Paulo Wunderlich
Francisco Fischer Inr.
Artur Mueller
Mario Tavares
Ney Franco
Dr. Luiz de Souza
Nestor G Luz
Joaquim Piazera
Anonimo M. M.

Caixa Postal, 19 FUN O A O O E M 1919 Telefone N. 550������----------------����������--------------------
SABADO, 25 DE Agosto DE 194é N. 1.23R

- JARAGUÁ DO SUL
ANO XXVI

r: STIL CATARINA

Homenoqem aos

Expedicionarios
NOTAS LOCAIS Cr$ 2.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1:000,00,
700,000
500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00-
100,00
100,00

Tára ou imbecilidade? O sr.
Euclides Vieira Garcia ins
petor de quarteirão em
Nereu Ramos, apresentouO Iokey Clube de Iara- ha dias as autoridades do

guá vai homenagear os municipio uma menor, de.

nossos brevos expedlclo- 12 anos de idade, restden
narlos, dedicando-lhes te naquela localidade e
uma tarde hlpica no die acusada de haver es rran-16 de setembro, onde cor- guiado duas criancinhas,rerão diversos pareos e uma de 2 anos e outra de
os melhores animais do 5 mezes, filha de um .comunicipio. lono, em cuja casa] éra

pagem.O páreo principal vai Ha cerca de um mês, oser dedicado ao jokey colono encontrou mortaGuilherme Humberto Em- uma filha de 2 anos, penmendoerfer, o "Willi", co- sendo ser a morte produmo é geralmerite �onheci- zida por um ataque qualdo nas ro�as turfísras, e
quer. Tres dies depois,que devere: regressar com outra filha do casal, de 5o 5. escalão da F.E.B.

I mezes de idade, apareceu
= tambem morta e com os:===:

mesmos cararertsricos da----------------------------------�-------

dlas o sr, Tenente Rui
ôrokler de ôouza, brílhen
rs oficial da Força Poli
clal, que aqui ja exerceu
os cargos de 'Deíegedo
Especial de Policia e pos
teriormente, Prefeito Mu
nicipal.
Durante sua estadia no

municipio, onde conta com
muitos amigos, o sr, Te- I
nente Rui de Souza rece
beu a visita e cumprimen
tos de seus admiradores.

José Bauer. Acompanhadode sua exma. senhora es-:
teve em Iaraguà, visitan
do velhos amigos o sr,
José Bauer, que 'aqui já
residiu por muitos anos e
ocupou elevados cargos,
entre os quaís o de Pre
feito Municipal.

Registo Civil. No cartório
do registo civil foram ins
critos os seguintes nasci
mentos: Marli, f. de Artur
Planischeck; Max e Mau
ricio Hermann, gemeos f.
de Kurt Hermann; Tunila,f. de Oito Manske; Val
trudes, f. de João Iahn;
Elvira, f. de Antonio Ho
rongoso; Lourivaldo, f. de
Guilherme Koegler; Matil
de, f. de Luis de Goes;
Almiro, f. de Albreehr
Gumz e dona Alzira Gumz;
Cristina, f. de Julio Olsha;
Pedro, f. de José O. Ma
chado.. Alvaro, f. de Pedro
Gerent e dona Maria Klein
Gerent; ôonia Helena, f.
de Silvino Piazera e dona
Elvira Fachlnl; Almiro, f.
de Serafino ôatler e do
na Una Demarchi ôatler.
- No mesmo carrorío fo-
ram inscritos os obi tos de

ILeonardo Stein, lavrador,
com 44 anos, residente
em Itapocusinho; Guilher-
mina Karsten, de 40 anos,

•casada com Leopoldo
Karsten, residente a es-

_rreda [aragué; Inês ôtin- If:Sti:h�na�odof�:e0::� Dr. Wald8miro Mazurech8ßlina ôrínghen; Arnoldo
�.e_ Jll!\\\1I1' má.uftbE'Martins, de 5 "anos, f. de �W�R W1t!it ��9gmLaura Martins. Rua Mal. Floriano On. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creançasCom a senhorita Linda - Partos' Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtasTobias, filha do sr. An- - Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçãotonio Tobias, comercian- - Raios Infra-vermelhos e azuis,;. 1 .
te nesta praça, contratou
casamento o sr. Julio
André, residente em Por
to Alegre.

- continua -

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

Dr. Alvaro Batalha - MiÉDI�Oprimeira.
Agora, outra menina

que presenciara um es
trangulamento contou o
fato, tendo a acusada con
firmado, declarando que
as estrangulara porquenão gostava das creançàs.
A menor em questão fi

cou em observação medi
ca no hospíral desta ci
dade.

Tenente Rui de Souza. A ci
dade hospedou por alguns

Politica leiro, pera resolver sobre
as candidaturas presiden
clals, pois parece que ha
correntes, "querernlsras"
dutristas e do brigadeiro.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

E

Estiveram em Iaragué
os snrs. Dr. Wanderley,
Major Pedro Cunha e sr.

Virgilio Moura, do direto
rio da U.D.N. em Floria
nopolís e o sr, Aristides
Largura, do Partido Tra
balhísra Bresllelro em Ioin
ville.

- Eletricidade Médica-Renderam-se, todas
as forças japonezas
Já se renderam todas

as tropas japonesas quelutam fora do territorio
metropolitano, isto é, as
que lutavam na Manchu
ria contra os russos, na
China centra os chine
ses e nas diversas ilhas
contra ingleses e ameri
canos.
No dia 31 do corrente

na baia proxima a To
quio, a bordo de um en-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

- RAIOS x- I
Diretor, Médico do Hospital "São !José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Está causando extra
nhesa que até agora não
tenha sido concedido o

registo do Partido Comu
nista no Superior Tribu
nal Eleitoral.

couraçado americana se
rá assinado o termo de
rendição.
Já começou a ocupa

ção do Japão pelas tro
pas aliadas, tendo se re
tirado dos locais as for
ças amarelas.

Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiaruanta
Dr. Arnlínio Tavares

Professor Catedratico de Biologia do lostittulo de Educação de FlorianópolisEx-Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade noHospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

Ex-Interno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Ja",eiro

No dia 26 terá lugar
no Rio, a Convenção do
P. Trabalhista Bresl-

o Incêndio de Kobe Formado pela Fac�ldade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

NOIVADOS

I

esposa do snr. Oito Wag-
ner; dia 27 o sr. Paulo
Horst; a menina Charlore,
filhinha do sr. Afonso
Buhr e a senhorlta Maria
Ferreira da Silva.

Eiehinger e Arno Gutz
com a senhorita Walli
Maass,Ajustaram nupcías, em

Guaramírim, o senhorWal-, Dr. Alvaro Batalha. Fez anos
no dla 19 do corrente, o
sr. Dr. Alvaro Batalha,
ilustre medico nesta clda-

Ernesto Lessmann. Amanhãde e diretor do Hospital
São José. ' passa a data natalícia do
Às ínurneras felicitações nosso amlgo snr, Ernes-

to Lessmann, grande inque recebeu nessa data
dustrlal nesta cidade.juntam-se as do "Correio
Ao aniversariante apre-do Povo".

sentamos nossos votosAniversarios. Dia' 26, a se-I de felicidades.nhora Hedwiges Wagner,

dir Luz, com a senhoríta
Geni do Rosario, dileta fi
lha do snr, Agostinho do
Rosario - Marta Osowski
Rosario.

Casamentos. Hoje, na sa
la das audiencias, serão
celebrados os casamentos
dos srs. Ernesto Dernar
chi com a senhorita Ana

Importante base naval de Kobe, no Japão, está envolta em chamas depois de receber verdadeira chuva de bombas lançadas por aviões Norte-Americanos (S. I. H.)
............................1
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,,�\\�O VIRG�.J �OA.� �(� WETZEt INDUSTRIAL
JOINVILlE "Virgem EspeaiaIidade"

stt.ßÃ� ylRCfAt•••
Esp ECIAlIOAOE

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

.... pois conserva e desinfeta a roupa .
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