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Palo Esta�o Política A Ação � Católica a a PoliticaRavista da Samana

-.-
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Encerrou-se a reunião assistencia religiosa às

que no Rio, sob a pre- classes armadas e aos

sidencia de D. Jaime hospitais, tudo sob as

Camara, e com a pre- bênçãos de Deus, cujo
sença de diversos arce- nome os católicos invo

bispos e bispos' realiza- cam, sempre nas gran
va a Comissão Especial des decisões de sua vi
da Ação Catolica, cujos da.
trabalhos duraram 4 dias. Não é só nisto que os

Os assuntos tratados católicos estão empen

especialmente foramuma hados.

homenagem ao Santo Preocupa-nos, funda

Padre, a situação politi mentalmente uma reter
co do ponto de vísta ca- ma social que atenda às

Anda em grande atíví- tolico e a reforma dos justas aspirações das

dade politica pelos muui- estatutos da Ação Cato- classes trabalhadoras e

cipios da Linha S. Fran lica, ja enviados a Ro- às necessidades - que

cisco. o sr. Irineu Born- ma, para- aprovação. são grandes - do nosso

hausen, destacado ban-: Referindo-se ao em- povo.
queiro e industrial, pro"" polgante problema poli- Impõe-se resolver a

cer da U. D; Nacional e tico nacional no que se questão do bem - estar

dizem que vai ser candi- relaciona .com os cato- das populações brasilei

dato ao futuro governo licos, disse o arcebispo ras. E desejo da Igreja
do Estado. do Rio de Janeiro: - que, por toda parte, os

S S. esteve em São "Fomos solicitados nu- católicos se movimentem

Francisco onde organizou merosas vezes, durante numa poderosa ação so

o diretorio da U. D. N. e os dias numa de nossa cial, - fóra de partidaris
em Joinville, onde presi- reunião, a dizer uma pa mos politicos, ação que

diu a instalação da Co- lavra sobre o momento vá, desde agora, pelos
missão diretora daquele grave que os nossos bra- campos e cidades, aten

partido e que apoia o síleíros estão vivendo. dendo, numa fase prepa-

Brigadeiro Eduardo Go- As nossas posições já ratória e imediata, aos

meso estão tomadas. As atítu- anseios legitimos do po-
Dia 26, acompanhado des dos catolicos brasi- vo, para que amanhã

dos srs. Dr. Placido 0- Ieíros têm sido muito este trabalho ligado ao

Iimpio e Gustavo Schos- 'claras, através dOR vá- que se tem feito até

land, visitou este muni- rios movimentos dirigi- agora, resulte numa ba

cipio, entrando em enten- dos pelos arcebispos e se para a verdadeira or

dirnentos com destacados bispos nas suas dioce- dem social, estável, justa
Até 26 do corrente importações totais do elementos' do comercio" ses, alem do impereci- e cristã.

o� Paraná inscreveu- Brasil. tndustrta: 'Ir opsrariado veí documento- que foi o De resto, uma grande
121.464 eleitores e Santa De acordo com estí- local, para organização manifesto do Episcopado força; a maior de todas

- Catarina 195.363. mativas oficiais do Mi- de um diretório, o qual Brasileiro, sem esquecer com que contamos, será

-.- nisterio do Trabalho, In- será instalado dentro de outras palavras de or- a garantia da vitória dos

Durante a guerra a dustria e Comercio do pouco tempo, em sessão dem dos senhores bis- nossos ideais.

marinha brasileira pro- Brasil, viculadas pelo publica. pos, divulgadas larga- Ésta força é a oração.

tegeu 233 comboios com Bureau Comercial Bra- mente no terrítorío na- Deus ouvirá nossas pre-

2.926 navios, sendo o sileiro, em NovaYork, as cionaI. ces e salvará o Brasil".

maior composto de 26 importações dos Estados cruzeiros. Estamos dispostos a to-

naves com 6 navios de Unidos, durante os qua- -.- dos os sacrííícíos para AVIAÇÃO
escolta. tro primeiros meses de O Brasil vai exportar conservar as tradições

-.- 1945, totalizaram 66435300 para a Inglaterra 200 mil cristãs de nossa Pátria.

O Brasil restabeleceu dolares, As exportações caixas de laranjas, pa- Essas tradições se con-

o serviço postal com to- do Brasil para os Esta- gando aquele pais 50 fundem com a própria Da firma H. Douat & Cia••

dos os paises do mundo dos Unidos, durante o eruzeíros por caixa de história do Brasil. recebemos a carta seguinte:-

exepto O Japão. mesmo periodico, atín- 200 a 250 frutos. Os católicos já foram

-.- giram o valor de 87753750 convocados para a ba-
A nova delegacia de dolares, em comparação Vão entrar em círcu- talha livre e pacífica das

economia popular da po- com os 92.703.250 dola- lação 11 milhões de no- eleições. Ha uma verda

licia carioca, autuou 48 res verificados no ano tas de 20 cruzeiros e 3 deira mobilização cristã

firmas que agiam no passado. A tonelagernde milhões de 200 Ipil reis, em todo o território na

cambio negro com gene- embarques para os Es- estas ultimas não serão cionaI. Ninguem ficou
ros alimenticios. tados :Unidos subiu de carimbadas como se vi- isento de deveres nesta

Diversas buscas e a- 408.965 para 506.284 to- nha fazendo, por ser esse convocação.
preensões foram feitas, neladas metrioas. (S.I.H.) serviço muito demorado A Líga Eleitoral Cató-
tendo sido encontrados -.- lica, fóra e acima de
só em um armazem clan- O Arcebispo de Mu- O Estado de São Paulo qualquer .atuação parti-
destino 3.000 sacas de nich, Cardeal Faulhaber vai importar 600 noví- dáría, sob a direção dos

arroz, 1.500 de farinha e em nome da herarquia lhas argentinas para re- Bispos, orienta a cons-

100 caixas de banha pa- Católica Romana da A- vender aos criadores. ciencia eleitoral dos ca-

ra serem vendidos no lemanha, apresentou a- -.- tólícos, para a defeza

cambio negro. gradecimentos à admí- Parece que os cinco dos postulados católicos,
A Coordenação Econo- nistração da propríeda- ministros do exterior com a permanencia do

mica, tambem mandou de e negocios da igreja dos graudes paizes, atu-I ensino religioso faculta
abrir inquerito para a- pelas autoridades de 0- almente reunidos em tivo nas escolas, o casa

purar as negociatas Ieí- cupação norte america- Londres, não chegaram mento indissoluvel, a

tas nas concessões de nas e britanicas, tambem e não chegarão a um a·

prioridades, licenças.quo- manifestando a satísía- cordoo

tas, etc. ção do clero com os As exigencias russas A Cidade
Tambem já era tempo! planos para a restaura- são o principal motivo

.

-:- =<, ção gradual do estado do impasse, visto que, a

Vai ser baixado novo normal nessa fase da e- America e Inglaterra não
.

decreto de aumento de xistencia nacional,(S.I.H.) querem, ou querem límí-
ordenados civis e mili- -:- tar a influencia mosco-

tares. A Associação Comer- vita em certas zonas e

cial do Rio e as empre- não concordam com a

sas de navegação estão exigencia de Moscou em
tomando serias medidas que a Italia pague in
contra os roubos úos demnisação de guerra.
portos e navios, onde os

mais espertos estrata
gemas estão sendo usa

dos no furto de merca

dorias.
Só no cais do porto

carioca os roubos atino
giram mereadonas no
valor de 25 mi1hões de

-

.: Do sr J. Batista Pe-
reira, diretor da lmpren
sa Oficial do Estado, re
cebemos amavel cartão

agradecendo as referen
cias que lhe fizemos por
ocasião de sua data. na
talicia.

-

Hoje as 21 horas, o sr

General Eurico Gaspar
Dutra, candidato do P.S.
D., fará o seu 3' discur
so de propaganda, que
serà realizado em São
Paulo.
Esse comicio está sendo

esperado com grande in
teresse, visto que o. can

didato vai focalizar im
portantes assuntos de seu

programa de governo.

-

O snr. gerente da Ford
Motor Company, no Bra
síl, declarou que até fim
do ano chegarão ao pais
os novos automoveis.

O novo veiculo motor

V-8; de 100 cavalos, pos
sue grandes aperfeiçoa
mentos, continuando tam
bem a fornecer esses

carros com motores de
90 cavalos. Na nova fa
brica em São Paulo, a

companhia vai dispen
der 100 milhões de cru

zeíros.

Em Canoinhas, onde
atualmente residia, fale
ceu o sr. Willi Keusgen,
habil artista, tendo con

feccionado as Armas da

Republica que enciman
o predio da Prefeitura

. Municipal de Jaraguá,
É grave a situação na bem como as obras de

Argentina, onde irrom- 'arte dessa prefeitura, das
peu nova revolução, ten- de São Francisco do Sul
do sido decretado o es- e Canoinhas,
tado de sitio e presos Seu falecimento deu-se

grande numero de oíí- no dia 24 do corrente.
ciais do exercito e po- �.-

liticos, entre os primei- Terminou a greve dos
ros o General Rawson. ferroviarios em Blume-

Quatro dos maiores [or- nau, sendo concedido o

nais foram fechados. O aumento de 20 a 40% e

povo continua a clamar salario-familia de 20 cru

por eleições e governo zeiros por filho.
constitucional. A despeza será cober-

-.- ta com o auinento dos
Foi pedido aos aliados fretas.

o reconhecimento do go- -

verno do sr. Rener, da

I
No Tribunal Regional,

Austria, com a delimita- deu entrada o pedido de

çã ode fronteiras eretira- registo do P. S. Demo
da forças de ocupação. cratico.

-.-

Rio., Joinville

Prezados senhores:

É com a maior satlsía

ção que, abaixo, trans
crevemos os dizeres da

carta, que nos foi diri
gida, em data de 21. do
corrente, pelos Serviços
Aéreos Cruzeiro do Sul
Ltda.

'

"Temos o prazer de
comunicar-lhes que pre
tendemos iniciar na se

gunda quinzena de outu

bro, novas linhas para
essa região, devendo ser

executado dois vôos se

manais entre S. Paulo e

Curitiba, um vôo S. Pau
Io-Joinville e um vôo
Rio-Joínvílle,
Os voos executados

com base em S. Paulo,
tem ligação de e para o

Rio por intermedio de

Festejou em 21 do voos de carreiras das
corrente maís um aní- outras linhas.
versario o nosso brilhan A presente comunica
te colega /IA (ielaele ele ção é feita somente a

8lumenau", que se edita titulo de iIiformação, es

no vizinho municipio. tando esse serviço su-

No seu vigésimo se- jeito a alteração no que
gundo ano de existencia, diz respeito aos voos

pode bem orgulhar-se previstos, bem como no

da honrada trajetoria que se refere a data do

percorrida, toda ela de- inicio. Oportunamente
dicada ao progresso do lhes daremos maiores

vale do Itajaí. detalhes sobre esse par-
A aniversariante, na ticular."

pessoa do seu digno di- Em se tratando de

retor, Dr. Achilles Bal- auspiciosa noticia para
sini, os nossos cumpri- a população desta cída
mentos. de e da realização de

-.-

• Sob o ponto de vista
do comercio mundial, os
Estados Unidos são o

melhor tregues do Brasil,
tendo adquirido deste 97
por cento de suas ex

portações totais, durante
os quatro primeiros mê
ses do ano em curso. De
modo 'semelhante, os Es.
tados Unidos concorrem
com 9� por cento das

-.-

Os Estados Unldos e

Inglaterra não entregan
rão o segredo Ida bom
ba atomica a outro pais.
E' isso o que assegura
ram as fontes militares.
Ele é uma segurança da

paz fntemacíonel.

Um nosso colega de
Joinville noticiou que
hontem teria lugar em

Jaraguá, no Clube Aimo

ré, importante reunião

para fundação de uma

agremiação rural sob a

tutela da Prefeitura, que
viria dar aos nossos tão

desprotegidos colonos se
mentes, reprodutores
bovinos, instrumentos a

gricolas, defesa contra
o fisco, instituição
da «Casa do Lavrador»
combate as pragas e a

inda «muitos outros fa
vores».

Na hora aprasada fo
mos ao local, e não vi
mos uma viva alma ali.
Sim senhor, como "tro

te" essa é Doa!

HOMENAGEM í FEH. Amanhã,
na pista Jockei Clube, a

estrada Nova, terá lugar,
a tarde hípica, que essa

associação dedica á FEB
A t: corrida, dedicada

a Feb, será dos animais
de 1/2 sangue, Tostado
e Rosilho, respectivamen
te de propriedade dos
snrs. Bruno Besecke e

João Marcatto. 400 me

tros-dotação Cr$ 2.500,00.
l' páreo - dedicado ao

Willy Emmendoerfer, o

jockei expediclonario. 14
horas, 400 metros - Dota

ções Cr$ 1.500,00 e 500,0
animais: Tarzan, de Ba
tista Olinger; Dubli, de
Ernesto Czerníevis e Re
duto de Ricardo Bauer.
2' páreo - dedicado a

Carlos W. Hertel. as 15
horas, 300 metros, -dota

ções Cr$ 750,00 e 250,00
animais: Cigano, de Au

gusto Pereira; Invicto de
Ernesto Ozernievicz; Mi
mosa, de Bruno Besecke
e Grillo, de Gerhard Brei

thaupt.
3' páreo - dedicado a

Jorge Ersching. 300 me

tros - dotações 600 e 200
cruzeiros. Animais: Tra
viata de Max Fiedler,
Pingo, de André Pavane
lo, e Polaca, de Leopol
do Fiedler.
Diretor das corridas,

Artur Müller. Juizes da

partida,Ernesto Czernie
vicz e Germano Ehrnke
Filho e da chegada Mai:
Fiedler e João B. Olin

gar. Da pista: Waldemar
Grubba, França Vosgerau
Augusto Pereira, Roberto
Horst e Afonso Buhr. -

Apostas: Luis Gomes e

João O. Muller.

uma antiga e justa aspi
ração do comercio e in
dustria desta zona, soli
citamo-lhes a especial
fineza de darem a maior
divulgação a este acer

tado empreendimento de Inossa representado "Ser
viços Aereos Cruzeiro
do Sul Ltda.", que, esta
mos cértos, baseou-se
no reconhecimento das
necessidades ptogressís
tas deste torrão e visa

corresponder ã simpatia
e preferencia que aqui
sempre lhe foram dis
pensadas .

Congratulande-nos com
VV. Ss. pela notável rea
lização, que vem contrí
buir para o maior inter
cambio entre esta região
e os demais centros, fa
cilitando á industria e

comércio regular e rá
pida comunícação com

os graudes mercados
consumidores do paiz e

do exterior, apresenta
mo-lhes nossas cordiais
e muito atenciosas

Saudações,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Brasil. Encontram alivio imediato com o uso do

� IncolDpaPBvel �
� Pl!ilOfíll'dI! nogieo Pl!loll!Oll! �
� O PEITORALMAI§�ONDE(jIDO MO BRASIL �
�@ß®�@)..@@)..@�@.i®@).@@)..@@;@�@;@@).@J.

Meditando curto espaço de tempo,
V. S. lembra-se que tem necessidade
de algum artigo.

l�lue"s' CHADEOS, CAMISA, ORAVATA,. U • 1 BOM CORTE DE CASEMIRA,
1 DAR DE MEIAS, etc, etc.

Após lembrar-se do que lhe falta
V. S. dirá:-!

"Onde comprarei um artigo bom,
igual ao melhor, e um pouco mais
barato?? ?"

Cavalheiro!
A resposta que V, S. encontra é esta:

lavradora, domiciliada e

r...a.-'it
� �--'ii!o ......a.....a....a.

residente neste distrito,

��C'"AG,: LczCoa-AGD'"l�O"�S'"��,no lugar Itapocusinho,
sendo filha legitima dos
lavradores Manoel Flohr, a

e de Ida Heiden. I �
Edital 1898 de 21-9-45. I,' I R G O IManoel Flohr e Hilda Koehler.

� "It

Dr. LUIZ
Edital 1896 de 21-9-45. lavradora, domiciliada e I I

A D V O GA D O
Adolfo Schneider e Rosalina Flohr residente neste,distrito no

•

FROO-l'
•

'0- O

.

Escrito.rio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 •lugar Itapocusinho, ssn-

sendo filho legitimo dos E para que chegue ao co- (G((})§cJln. KJrID21([J)§ §a A.
"

lavradores Pedro Anto- nhecimento a todos, mandei
CAIXA P?STAL, 11

o o
;;

F IOUE, R ICOnio Schneider 'e de Ra- passar o presente edital que _

chel da Cunha Schneider. será publicado pela Impren-

�
JARAGUA DO SUL

•

sa e em cartório onde será SANTA CATARINA � "

.

Ela, brasileira solteira, f' d d di S' - Compre um bilhete da Loner ta Federallavradora, domiciliada e
a ixa o ui ante 15 115. I

I b di' ria Casa Lot.erica à rua Marechal Flori-residente neste distrito, a guem sou er e a gum Im-

no lugar Itapocusinho, pedimento acuse o para os rS'ß'&_,�;"ô;iilÍe#:zi"'''\� ano Pe ixot.o n. 58, onde se pagará t.odos
íi I os premios inferiores a Cr$ 20 ..000,00,sendo filha legitima dos InS egaes.

.. logo apoz a confirmação.
�a:rea���ek�����l Flohr, ARTUR MULLER-Oficial I OO�OOOO�OO�OOOOOO��OOOOOOOOOOOOOOOOOO _

lE][,lllie§t� le§§matllli� �����Quereis :

Comprar
.

t?Sara o ...

Edital 1897 de 21-9-45.
_�'" ��Malhias Schneider e Laura Flohr I

�: ��
, . . Artigos de madeira, tra ..

Ele, brasileiro, solteiro, balhos finos de apertei
lavrador, domiciliado e çoado acabamento tem
residente neste distrito, sempre em estoq�e a
no lugar Itapocusinho,
sendo filho legitima dos Casa nea Ilavradores Pedro Anton- M
nio Schneider e de Ra
chel da Cunha Sch'neider.
Ela, brasileira, seIteira,

Faz saber que comparece
ram no cartorio' exibindo os

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

Edital 1895 - 20-9-45.
.

Copia recebida do oficial
do Registo Civil de Co
rupä.

Angelo . Tomanini e Veneranda
Lenzi.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
no lugar Retorcida, sen

do filho legitimo dos la
vradores Domenico Ta
manini e de Catarina Ta-
manini.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente em Oorupä, sen
do filha legitima dos la
vradores Lourenço Lou
renzi e de Rachel Lou-
renz i.

x = co�pr�rxeconomia = Cfi8fi-lO R I fi 8artigo bom
:! .

Tudo o que eu quizer, qualquer artigo para
homem, senhora ou criança, encontra-se à
venda na CASA-TOBIAS, pelos menores pre
ços da praça, alem de grandes abatimentos especiais.

CASA-TOBIAS R. Prs. Epitaeio Pessoa, 652,
, Jaraguá do Sul

J A R A G U Á
Procure a conhecida

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

CASA SONIS

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

"Medicação' auxiliar
no tratamento da

sífilis"

Que, não está fazendo LIQUIDAÇÃO,
porqúe não é época fazer liquidação, mas
que, apesar da constante alta nos preços pz:Q
da Mercadoria, está vendendo por preços �

verdadeiramente baixos. . �

" Poupe se.u dinheiro, comprando �
FAZENDAS E ARMARINHOS na ��.I. lemH-I·,

� Retalhos e Sedas por
� preços Popul::lres '"

�. 1!I.MI!;lI�f;f& g��!1
� Avenida Getulio Vargas, 146�
��]YE���

(X)�""""""""""""""""""""""""���82

1r1'."
....

B��
....

p�.��í:;�=�=A�.�r;;�J;
....

!I!�� Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU g
..

..

=::=::
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, f=:::.:.·�Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio dQ Sul

f �

:.:. ABONA JUROS' ÀS SEGUINTES· TAXAS

2% �.�.'�Depositos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre �
A disposição conta· especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100,000,00 ..

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

.• Dep. inicial Cr$5'O.000,00 cjrerlradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 4%

Depositos com aviso-Reto diaria até e-s 1.000,00 3'/. D. retiradas
.. mjavíso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dies 5'/.; 90 días 51/2'/.; 180 dies 6'/.

I:::: Dep. a prazo lixo-Dor 6 meses 51/2: I.; Dor 12 meses 6'/.
Deverá ser dado o aviso prevío de 2· meses para retirada.

..

Dep. populareS-(Iimite até Cr$ 10.0'00,0'0). Dep. iniclal Cr$ 20,00, com refi-
.. radas semanais sem evíso até Cr$ 1.000,00 5·j.
.. Dep. Iimitados-(Limite até Cr$ 50.000,0'0) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com ..

:: retiradas de 2.000,90 cruzeiros semanais sem avise .... 51/2'/.
:: Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.00'0,0'0). Dep. inicial cr$ 50.'000,00 com

..

:: retiradas sem aviso -até 2.000,00 cruzelros semanais. . . . . . 6'/. ..

:: Faz�_tod�s as operações bancarias, corno sejam: cobrança.s, descontós,
••

"·1
passes, depositas em contas· cor,:entes, depositas de valores, etc. etc. :: .�

:: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ
::�

11 Serviço ateflcioso e ,rápidO m
.

--------��: :_:--�r..........................'

,

-

..
-

..
- -

..
-

..
-

,
. ·����··��··v·····J!····*··*······..::;..··.;:,:c··,.··.,.··v··+··+·�v··*··*··��.:;················ . .::)

----��--------------------------------

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

1apNpi."_
To....
R•• frl.do.
Bronquit••
Eacrofulo••
(onn lesc.nç..

VINHO CREOSOTADO
e.é: UM GERADOR DE SAÚDIL

_.

·��nhDrí1! Suas compras não. estarão completas si faltar o �ERMENTO MEDEIROS. Tenha também em

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

Produtos da ICeM. 5A. Blumenau ,

PUDIM MEDEIROS!Alameda Rio Branco - Caixa Postal, 47
, Sobremesa deliciosa? -

-

,

-
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ÄNO XXVI jARAGUÁ DO SUL SABADO, 29 DE Setembro DE 19�

A TERRA 'E A

OI

Colonizacão
, .

Argentina
.no

Povoar e incorporar tares as terras conside- ridade, as razões pelas
as suas terras ao esfor- radas de boa qualidade quais é' uma preocupa
ço util para a civiliza- para outros cultivos a- ção dos governos argen
ção tem sido um funda- gríbulas, e em 88 milhões tinos tudo o que seja pa
mental problema para a as que se podem destí- ra o desenvolvimento
Argentina, desde os prí- nar para o gado.

I
das possibilidades que o

meiros dias da sua exís- Esta 'superficial refe pais oferece neste cam-
,-tencia. Favorecida por rencia, mostra com ela- po.
condições geograficas
extraordinarias para di-
fusão ganadeira e ex

tensos cultivos, dispõe
para tais industrias ba
sicas e enorme superlí
cie de 279 milhões de
hectares, dos quais só
se cultivam atualmente

,;

uns 30 milhões, ou seja
10,7 por cento do total.
Dedicam-se ao pastoreo, Isegundo cálculos feitos
pelo Ministerio da Agrí-'
cultura, 115 milhões de
hectares; uma superíí
cie de 90 milhões de
hectares são de montes
e bosques e uma area

de 45 milhões está com

posta de montanhas, la
gos, rios e campos de
sertos.
As terras especialmen

te aptas para a produ
ção de cereais e olea
gínosas alcançam a 50
milhões de hectares, quer
dizer, duas vezes e meia
mais das que são atual
mente destinadas a esses

cultiv-os; que chegam a

uns /20 milhões de hec-
/

Iustí"'a��--I
so prevlo num total de

y 27 mil cruzeiros.
Ouvidas as primeiras

do testemunhas, desfavora
veis ao reclamante, foi fei-

Trabalho to um acordo por Cr$
2.110,90.

-�........._-

Em bom estado uma

charrete com cavallo e

arreio por preço
- de

ocasião.

Ver e tratar no

Hotel Jaraguá"

CAIXA PoSTAL,19

TELEFONE R. 39
•

N. 1.295STIL CATARINA --------------------

Edital
De ordem do sr. Pre

feito Municipal torno pu
blico que durante o cor

rente mês de setembro ar

recada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
df' Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Oorüpä, o
imposto sobre Industria e

d S
Prosfissões, relativo ae

Yen e- e '2° Semestre.
Não satisfazendo o pa-

gamento no r-eferido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20% so

bre o imposto' no

primeiro mês, sendo então
feita a cobrança judicial
mente.
Tesouraria da Prefei

tura Municipal de Jara
guá do Sul, 3 de setembro
de 1945.
FRANÇA VOSGERAU I

Tesoureiro

Realisou-se no dia 20 a

sessão de julgamento da
reclamação trabalhista fei
ta por Eugenio Harbs,
contra a firma Max Wil
helm.
O reclamante pedia ho

ras exrraordlnarlas, indem
nísação por falta de avi-

Quéreis cOnlprar barato?

Fabrica

""São

Procure a ----------_--------

AVENIDA GETULIO VARGAS - 26

de D a D t e S c h i o c h et

. Preços barati••inlos ! ! !

de Móveis

Jorge"
Especialidade em ca

deiras de palha tipo rus

tico, marca INDIGENA.
Ãl'tigo confortavel, ele

gante, acabamento esme

rado, qualidade superior e

preço módico.
Peçam informações e

fotograflas a

fichiles Sanffinna
CORUPÁ - (ex-Hansa)

Santa Catarina
End. Tel. "Indígena"
Agente em Iaragué do Sul:

Seholz &; Cia. Ltda.
Rua CeI. Procopio Comes

de Oliveira, 99
C. Postal,. 12

(Antiga Peters)

Calçados das melhores fábricas

j.

E�RESA CONSTRUTORA UNIVERSAL :;r�d��':�90� f�����:s�it�m�� C��nt��
da vila de Gueramírirn.
Tratar com o proprietario - ACYLINO DA COSTA

I t a p o cus i n h o 3x1

Os Preceitos do Dia
fUMO E SAÚDE
O uso constante do fu

mo produz uma intoxica
ção ou envenenamento
crônico, que se manlfesta
por Irrítabilldade, nervo

sismo, falta de apetite, pal
pitações, pulso írregular,
ataques de falsa angina
de peito, transtornos da
visão, além de outros sín
tomas.
Lívre-se de numerosas

pertubações orgarncas,
ebendonende o hábito de
fumar, ou, pelo menos,
restrlngindo-o aominimo.

SNES.
( PROVA DECISIVA
Há pessoas nas quais o

exame clínico maís apu
rado nada consegue des
cobrir: Os raios X'I entre
tanto, podem revelar, nos

-------

pulmões, lesões tubercu-

A t e n ç a- o I. loses, graves e extensas.
São casos de lesões mu-

das, mals freqüentes do
que se pense.
Quando se sentir doente
e o' exame clínico nada
revelar, faça examinar,

Ieregué do Sul, 25-9-45 imediatamente, os pulmões
D,.t1������R��'�r�•.��.��F�A�U�S�T�I�N�O�P�.�R�U�B�I�NII� I :-5_X=1===============À=C_·-YL=I_N-_O--_-D,=A=_C-_O-.S-_T=A==pe=lo=s=r=ai=os=_X_.==_S-N=E=S�.
Peste DuIDI- Rua ��,�J,�IEl,����. r,8 I

Tendo:-

I

Comunica a seus amigos e clientes que ten
do sido assinado o Decreto que regularlsou a sela
gem de seus titulos, encontram-se novamente à dis
posição dos mesmos, em todas as nossas Agencias
e com os nossos inspetores os titulos do nosso

plano UNIVERSAL "H".· I
Esses títulos são sujeitos ao selo federal de

Cr$ 4,00, além do de Educação, atualmente de Cr$ 0,40.
Iaragué do Sul, 29 de Setembro' de·"1945.

.

ERICO BRUHNS - Agente

"Correio do POVO"
- 9Engenho de Arroz

i,

'Vilela,Goulart&Cia.

I
Rua Benjamin Constant. 328

,�OFERECE==-
J J

milho

Pedimos aos nossos

presados assinantes que
estão com o pagamento
em arrazo, o efetuarem
ate 0_ die 50 de Setembro.
Os que residirem tora do
municiplo poderão reme

ter as importancies pelo
correio, descontado o res

petivo porte.
Requeremos ao Deper

ramento Nacional 'de In
formações, autorização p.
publicar o jornal duas
vezes por semana, o que
tencionamos fazer domês
de outubro em diante.'

�---------------------------------------

DE Ia.
AMARELINHO e

AMARELA0
......................................�

CoKTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

llfECÇOES DO

taufto CABELUDO.
TÓNICo.S;A'P:I,!-Kil,
POR E.XCÉL�,'bjCIA

Oficina Autorizada ccFORDn

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasógênio
Si v_ S. necessitar de um concerto no

�

seu Oaminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por habeis profissionais em mecânica,

e elétromecânica

Dr. Wal�emiro Mazurec�Bn
e.IA� BE SAU8E

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

- Raios Infra-vermelhos e azuis.
-- I �

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO' !!
ii DR. SADALLA AMIN II
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
H ESTADOS PE SANTA CATARINA E PARANÁ. H
II «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS H

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

..

• .Joinville -

��m�allnia �aGiolial U� ���llrOS I�irall�a
AGENTES LO€cA_j[§

A Comercial Ltda.
/ARAQUÁ DO SUL

Responsabilisarei civ!l e criminalmente a quem
entrar sem meu consentimento ou causar qualquer
dano na checara de minha propriedade, sita na vila
de Guaramirim.

BANHA - FECULA -,CONSERVAS - TAPIOCA - �

Para exportar; -PREFIRAM:

Maciel, Fonseca & Cia.- Rio �e Janeiro
Rua Leandro Martins, 6 - (armazem)

Telegramas L E I C A M -- Telefone 25/1598
m Conlas rapidas, preços reaes do mercado e amplos inlormes bancarios

���-------------------------------------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- CORREIO D

Prefeitura Municipal de ..IaraguA do Sul

REOEITA ORDINARIA
TRIBUTARIA

a) Impostos
O 11 1 IMPOSTO TERRITORIAL
0'12 1 IMPOSTO PREDIAL
0·17 3 Imposto sobre Industrias e Profissões

O 18 3 Imposto de Licença
O 25 2 Imposto sobre a Exploração Agricola

e Industrial
O 27 3 Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
1 21 4 Taxas de Expediente
1 22 4· Taxas e Oustas Judiciarias e Emolumentos

1 23 4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos

I 24 1 Taxa de Limpeza Publica

PATRIMONIAL

2 01 o Renda Imobiliaria
2 02 o Renda e Oapitais

REOEITAS DIVERSAS

4 12 o Receita de Cemitérios

REOEITA EXTRAORDINARIA

6 12 O Cobrança da Divida Ativa
6 21 O Multas
6 23 O Eventuais

I SOMA OR.$
'\

Saldo disponivel do Exercicio de 1944

Or$ Or$ Cr$

22.399,30 82,20 22.481,50

41.600,00 41.600,00
108.387,80 46,00 108.433,80
169.152,70 4.372,30 173.525,00

857,70 146.558,50 147.416,20
1.053,30 153,00 1.206,30

2.382,00 254,00 2.656,0�
4.044,90 449,00 4.493,90

8.102,00 1.852,00 9.95400

12.989,90 12.989,90

1.230,00 1.230,00

7.968,00 822,50 8.79050

1.614,40 307,00 1.921,40
3.507,00 91,80 3.598,80
1.512,00 1'512,00

386801.00 154.988,30 541.7.89,30

167.222.30

709.011,60

Oontadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,

10 de Setembro de 1945.

EDGAR PIAZERA
Oontador

\

Visto: - LEONIDAS O. HERBSTER
Prefeito Municipal

Balancete da Despeza Orçamentaria, referente ao mes de Agosto de 1945

Oodigo
Local s.,.,-:

DESPEZA ORÇAMENTARIA

Anterior
h

Do mes Total

O
O 2

ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNO

o 20 Pessoal Fixo

O 20 1 Subsidio ao Prefeito
O 20 2 Representação
O 22 Material Permanente

O 22 1

O 23

Aquisição de veiculos, moveis e utensilios

Material de Consumo

\ O 23 1 Aquisição de combustivel para o automovel

O 24 Despezes Diversas

O 24 1
O 24 2

o 24 3

O 4

O 40

Ousteio de veículos, moveis e utensilios

Despesas de Transporte do Prefeito

quando em viagens administrativas

Diarias ao Prefeito quando a serviço fora

do Municipio

Art. 2 - Este decreto-lei entrará em vigor na
4.000,00 data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrario.

1.164,00 Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, 20

de setembro de 1945
a) Ten. LEONIDAS o. HERBSTER

Prefeito Munjcipal

Or$ Or$ 0r$

3.500,00 500,00

1.16400

348,00 340,00 688,00

8.117,40 8.453,40

256,80

336,00

256,80

2.975,00

ADMINIST�AÇÃO SUPERIOR

Pessoal Fixo

O 40 1 Beeretario - Padrão M

O 43 Material de Consumo

O 43 1 Impressos e material de expedisnte
O 44' Despeze« Diversas

O 44 1
O 44 2
O 44 3
O 44 4
O 44 5

O 7

O 70

O 70 1
O 70 2
O 7013
O 70 4

O 73

O 73 1

O 74

O 74 1
O 74 2
O 74 3

O 9

O 90

Serviço postal
Serviço telefonico
Serviço telegrafico
Publicação do expediente
Assinatura de jornais oficíais

SERVIÇOS TEONIOOS E ESPEOIALIZADOS

Pessoal Fixo

Oontador - Padrão L
Almoxarife - Padrão F

Agente Municipal de Estatistica - Padrão J
Auxiliares do Agente de Estatistica (2)
Padrão F à Or$ 4.Roo,00

.

Material de Consumo

Livros e impressos .

Despezas Diversas

Desp, de transp. de funcionarios q. a serviço
Díarias a funoienarios em viagens a serviço
Diarias e transportes ao interior do Munici

pio do Agente de Estatística

SERVIÇOS DIVERSOS

Pessoal Fixo

400,00 3.375,00

5.850,00 900,00 6.750.00

4.134.00 4.134,00

250,00
641,00
303,40

1.500,00

3,20
250,00
644,20
303,40

1.800,00300,00

3.350,00
3.120,00'
3.960,00

728,00
480,00

1.440,00

4.078,00
3.600,00
5.400,00

4.786,60 960�00 5.746,60

106,80
350,00 20,00

106,80
370,00

133,00 .133,00

1.000,00
6.200,00
450,00

1.170,00

70.000,00

35.000,00
4.400,00
2.100,00 .

139.968,00 '

b) Especial:
De seis mil e cinquenta e tres cruzeiros e

setenta centavos (Or$ 6.053,70), destinado a atender

as seguintes despesas:

a) - Para o pagamento de um balcão

para o serviço eleitoral

b) - Idem, dois portões para a cadeia

publica
c} - Idem, de diversos impressos

-

d) - Idem, de ampolas anti-aftosa

541,70

1.250,00
2.210,00
2.052,00
6.053.70

Decreto-Lei N.70
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

usando da atribuição que lhe contere o artigo 12,
item III, do decreto-lei n. 1.202, de 8 de IV de1939

D E C R E T A:

Art. 1 - Fica criado nesta cidade um curso no

turno, para aprendizagem de musica, percebendo
o respectivo professor uma gratificação mensal,

correspondente ao' padrão de vencimento letra "D"

correndo as despesas pela dotação 3.30.1,
Art. 2 - Este decreto entrará em vigor na da

ta de sua publicação, revogadas as disposições em

contrario.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

1 de Setembro de 1945.
a) Ten. LEONIDAS O. HERBSTER

Prefeito Municipal

Decreto
- �e 1 �e Setembro da 1945

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
resolve:

NOMEAR:
I

Wenceslau Fonseca, para reger o curso no

turno de musica, criado pelo decreto n. 70 de 1 de

Setembro de 1945, percebendo a gratificacão con

signada em lei.
Comunique-se

a} Ten. LEONIDAS O. HERBSTER
Prefeito Municipal

FELICIDADE, FARTURA E RIQUEZA
Quereis �udo isso?

Ide a Casa Lo t.er f ea que é a.L i na rua

Marechal Floriano Pe ixot.o, 58 e compre
8.617,90 lá um bilhete da Loteria Federal.
2.700,00

"Seriedade absoluta e máximo sigilo"
520,00 Endereço Telegrafico "LOTERICA"

Telefone n. 57

O 90 1 Motoristas: 3 a Or$ 3.600,00 - Padrão D e I
idem auxiliar a Cr$ 3.000,00 - Padrão O 7.537,90

O 90 2 Porteiro - Oontínuo - Padrão D 2.540.00
1.080,00
360,00

o 94 Despezas Diversas

O 94 1 Serviço de limpesa da Prefeitura e Intendencia 460,00 60,00
,

- Continua no proximo numero -

()Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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edital, afim de que no a.····••••._ .•.•.•.••.••.•...•..••••••..••..•••.•••.•..••..•..•....••..•••••••..•.•••••..••••••••••.•••••••••.••••.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

�:���s��n1���;!��:����� fãiN-cfiNõ"ÜSTRij-·E"C·ÕMER·ciõ-õE"S. CATARINAS/A. ii
ra todos os demals termos ii Fundado em 23 de fevereIro de 1935

e atos da causa, até final ii
.

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 :::i.!::.tudo na forma e sob as li DEPENDENCIAS EM: RESERVAS" CR$ 4.000.000,00

����: �� ��i. p��tr�si�e� ii �[:�a:n��á AGENCIA: Jaraguá do Sul i::.'.:i:poimento pessoal do ôu- ii Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
plicado, sob pena de con- ii Caçador End. Telegraflee "INCa"
fesso, a 'inquirição de res- ii Canoinhas Caixa Postal, 10 -Telefone, 75
temunhes nesta e na Co- gc�u:rsl.CtCol_ib�a�: !::!::marca de Iolnvílle, para Faz todas as operações bancarias no Palz. c�mo cobrc;mças. descontc?s.

d d
'

expedida Curitibanos empreslimos. financiamentos mediante cauçao de Iltul0!l comer�ials.

fón�im�����aS�!�� PJ���= ?��blu�drp:a�oil.����aOnPgOal�S ��::=
..

z: ;;�=��;::Q�:es;:g:;::;��:::�::li::::I:::::mentes e tudo o mais que

I A Disposição, sern aviso, com retiradas livres
neoessarlo se tornar ante

jaraguá do Sul pare qualquer importancia 2°10
a defeza que for feita pe- !! joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres

l:::i:::lo Suplicado, inclusive ii joinville de Cr$ 1.000,00 5°/.
perícias. Tem a presente, ii Laguna Depositos Populares, com limite de Crê 50.000,1)0
para efeitos fiscais, o va- �� M'��! dep. iniciais a partir de e-s 20,00 1::1::lor de Cr$ 1.000,00. Acom- ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

r:���:;;en�o d�r;�����aç�� II ��:t�bUnião ��:Zo An:: �: J�e�!�S 5�� 1:':::.1::::.uma certidão de casemen- ii Rio de janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
to e uma carta, alem da HI �:� ��gs��ho Prazo Fixo de 12 meses 6%
prova do pagamento da ii S. franciscó do Sul

'

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente IItaxe judiciaria. Às íntima- l.l. TS'al)o?aquim ,A econom ia é a base da prosperidade :.:'.!ções para o advogado
d d

- ii Tijucas Depqsite as suas economias no ii
stgnatarío esta, po erao ii Tubarão Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA. ii
ser dirigidas nesta Co- ii Urussanga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ��
marca, pera a Rua Mare- li Videira Aos sábados das 9 às 11 horas ii

56 N T li li

��ab.De��b��' �Oi"� s�lo� 1:1-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a
Estedoaís, sendo um da

_

taxe de saúde de um cru
zeiro e um de dois cru

zeiros, o seguinte: - Iara
gué do Sul, 4 de Setern
bro de 1945. -(assinado)
Paulo Medeiros. - 4-9-45.
4-9-45. Na petição acima

descrita, foi pelo dr. Juiz
exarado o seguinte des
pacho.- A; Como requer.
fixo em trinta dlas o pra
zo do edital. Em 10-9-45.
(assinado) - A. Oliveira"
E pare que chegue ao

conhecimento de Sosino Es
tevo, se passou o presente
edital, que será afixado Linhos para vestidos
ás portas do forum, no C O R TIN A DOS
lugar de costume, e publi
cado pelo .Díarío Oficial
do Estado", de floriano-
polis, e "Correio do Po- Tob r a 1 c o

vo", que se edita nesta Brins, Riscados, Casemiras, L i n h o s, Albene,
cidade. Dado e' passado Chapéos, Camisas, Pijamas, Capas e Blusas p.
nesta cidade de Iaragué homens e senhoras, Astracam e os demais
do Sul, aos doze dias do artigos existentes na loja, com 10% de desc.
mes de Setembro do ano

de mil novecentos e qua
renta e cinco. - Eu, Ney
franco, Escrivão o subs
crevi. - (assinado) ARY
PEREIRA OLIVEIRA -

Juiz de Direitoda Corner-
C"asa ERICO BHUHNSce". Esrà conforme o ori-

ginal do que dou fé. Rua Cei. Emilio Jourdan, 62
Iaregué do Sul, 12 de JARAGUÁ DO SUL

Setembro de 1945;
O Escrivão: @!@ (§)'1@) ®!@) ®y@ Canetas Tinteiro

NEY FRANCO {varias marcas)
i Cure seus males e poupe à venda na TlP. AVENIDA

------�------------- seu bODI dinheiro com-
, � __

prando na

EDITfiL
O Doutcr Ary Pereira

Oliveira, Juiz de Direito
da Comarca de Ieragua
do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma
da lei, etc.

Pelo presente edital, com
o prazo de trinta(50) dias,
cita a SOSINO ESTEVO

para_Qs. termos de uma

Ação Ordinaria de Des

quire, requerida por A
MANDA ESTEVO, nos ter
mos da petição inicial e

seu respetivo despacho,
abaixo transcritos: -

Petição Inicial: - Exmo. ônr.
Dr. Juiz de Direito: Amanda
Estevo, nascida Koster, bra
sileira" de prendas domes

ticas, casada, domiciliada
eresidente nesta cidade .por
seu procurador bastante,
o advogado que a presente
subscreve, vem, com o

devido respeito, propor,
como efetivamente óra

propõe, centra Sosino Estevo,
brasileiro, casado, moto

rista, atualmente em lugar
incerto e não sabido, uma

ação de desquite na qual
provará: ,i=j-Que a Supli
cante é casada com o Su
plicado, havendo o casa

mento sido celebrado aos

12 de setembro' de 1942\
neste 1. Distrito de Iara
gua do Sul, tendo o ca

sai uma unica filha de no

me Peggi Estevo, que tem

um ano e seis meses de
ídad e; 2) - Que deseja des
quitar-se do Suplicado,
porque este teve procedi
mento injusto com a su

plicante, o que determina
a necessidade da separa

ção judicial; 5) - Que as

sim é que o Suplicante
abandonou o lar, fugindo
com uma rapariga, sevi
ciou a- Suplicante e inju
riou-a gravemente, confor
me se vê pela inclusa car

ta que fica fazendo parte
integrante deste "provará";
4') - Que nos melhores de
Direito devem os presen
tes artigos ser recebidos

e, aiinal, julgados prova
dos pare ser declarado
judicialmente o desquite
entre os conjugues, com

fundamento no artigo 517
ns. I e III, do Codigo Ci
vil, considerado o Supli
cado como conjugue cul
pado e a Suplicante como

conjugue inocente, como

motivos da entrega da fi
lha do casal á suplicante
e derermineção da respon
sabilidade do Suplicado,
pelos alimentos para a

Suplicante e sua filha.
Nestes termos a Suplican
te pede a V. Excia. d ci

tação do Suplicado, por

A�i J'�fSe a

'!.)-,�Natureza Falha
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É UMA DOIINÇA .RAvI••UoIA
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u •• o
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�ELIlI. DE NOGUEIRA"
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O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

- JOINVILLE

lirílndl! LiqUidílC�
lOMBRIGUEIRA MINANCOPAdurante 60 dias

DE 10 DE·SETK\1BRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO

Com grandes descontog de 10%, 15% e 20%.
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA 9,UALQUER IDADE, CONFOR-

ME o n, 1, 2, , e 4 .

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
, MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

Sedas, brinquedos.
PERFUMES
Artigos de inverno

"

, CASACOS DE LÃ (p/senhoras)
Lãs em metro para casaco

com 20% de desconto

RISCADINHOS
Lumier

TRICOLINELamé
TERNOS FEITOS L i non

VOAL cl 15°/0 de desconto

Y cl um motor a gazolina para
en e-se carregar baterias, e para
eletricidade particular.
Um Radio marca MONARCKA de ondas

curtas e longas com baterias e a eletricidade.

Informações na Farmßcia '·Jaraguá"

EM JOINVILLE
procure

HOT�L TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

Aproveitem o grande desconto
. durante estes dois meses, isto é,
comprarmuito pl pouco dinheiro

Anunciem neste

Estofaria' Cruzei�o
\

Semanario farmacia� Nova
00 000000100 0000000000000000 de ROBERTO )1. HORST

�oooooooo 00 00
. 00 a que dispõe de maior

00 Adolf Herrn. Schultze 00 sortimento na praça e ofe-

00 MARCENARIA EM GERAL 00 rece seus artigos á

� Oterece móveis "CLMO" de todos os tipos da 00 preços vantajosos.

00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA

; INSTALAÇÕES �O.MPLETAS DE: � @.i.®� @.i.® @.i.®

00 Dormitorios 00 AVISO� Salas. de Tantar 00� Copas 00-00 Escritori?s , � PROIBO terminante-
00 Moveis rustIcos e outros. � d
00

'

00 mente a to as as pes-

00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00 soas de passarem em

� Cadeiras 00 meu terreno, como

� Poltro�las fixas e giratorias., 00 tambem seus anim a.i�.� Mesl11has de c,entro e para r��l0 � NãO me responsabIh-00 E entre mUItos antros. a � 1
. .

00 Caixa Registradora marca "RECORD:' 00 zo pe os pre]u_Izoe

I
Afamada pela sua eticiencia, !'ubshte 00 que possam r�c"aIr a

indo as Caixas Registra,doras du 00 pessoas que nao sou
elevado custo.---------

00 berem respeitar este
-

� aviso.
00 RUA RIO BRACO, 964 TELEPONE, 75

;�� Jaraguó do Sul Sta. Catarina VARGINIO OIEPLUG

�OO���IOOOO�M�OO i���4t'Anta, em

I •

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presad� a�igo encontrará. os meios indispe�sav�is para harmo

nisar a decoração do seu lar, dando-lhe eleg�ncla e c�)ßforto .. DIspomos de dormltortos e sa!as �e
jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritonos e cO�ll,1has, dlvan� e estrados da melh�r fabncaçao

tapeteS de diversos padrões, tapetes congohum, passadeIras, espelhos e colchoes.
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA 'O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

Exposição, vendas e es'critorio, á R. Mal. DeQdoro da fonseca, 51? - fone 22

Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U A DOS U L
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- NOTAS LOCAIS - Confirmação de
Sentença

Edital n. 1.901 de 25-9-45
HUMBERTO PATSCH e

ALICE GARTZ

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente, neste distrito, no

lugar Estrada ltapocu, sen
do filho legitimo dos la
vradores Bruno Patsch e
de Elia Zeh.

.

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e
residente neste distrito, no
lugar Estrada Irapocu, sen
do filha legítima dos la
vradores f'rensclsco Garrz
e Bertha Garrz.

Edital 1899 - 25-9-45.

EMlL PRIESE e FRlEDA
SPECHT

I CIiI:r!e�!�I�:�O�!�:r��UIIU
. Professor Catedratico de BiolQgia do .Iostittuto de Educação de Florianópolis

.

Ex·Chefe cios serviços· clinicas e cirurgicos da especialidade no

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

Ex·interno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Artur Müller, .Dticial do
Registro Civil do r" Distrito
da Comarca T araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina
Brasil.

EGISTO CIVIL. No cartório Alfonso Gatscher, de 5
do registo civil foram meses, filho de Miguel
inscritos os seguintes Gatscher e Nelson Erd
nascimentos:- Nelson, f. man, de 3 meses, filho
de Erich Kuehn; Ilsa, f. de Willi Erdmann.
de Helmuth Briese; Ilo-
na, f. de Carlos Bublitz; PoliticaValtrudes, f, de Henri
que G. Mielke.
OBITOS-No mesmo car
torio foram registrados
os obitos de Antonio Ti
moteo Gomes, operário
com 38 anos, residente
nesta cidade; Augusta
Mathias, domestica, com
64 anos, casada com o

sr. Ernesto Daniel Ma
tias, residente em Rio
do Cerro; .Carolina Sten
ger, 57 anos. residente
em Itapocusinho; Teodo
ro Volski, com 62 anos

residente em Itapocú; _ •

Rudiberto Lange, filh.o II festo �o Prlmouerode Gustavo Lange, resi-

dente em Itapocusinho; Nos amplos salões da
Sociedade de Atiradores,
terá legar sabado vin
dóuro, dia 6 de Outubro,
a festa em beneficío dos
filhos dos lázaros, pro-

I

movida peja Associação
Pro-Preventorio.
Com os salões rica

mente omamentades. abri
lhantada por ótima or

questra a Festa da Pri
mavera será um aconteci
mento social que marcará
epoca em nOS5a cidade.
Dado o altruistico fim

a que se destiná a Dire
toria da Associação Pró
Preventorio, por nosso

interrnedlo faz veemente
apelo a todos os cora

ções generosos desta ci
dade para que cooperem
com as organisadoras da
festa e compareçam pres
tando assim seu indispen
savel concurso para tão
nobre quão necessarla
empreza.

Em grao crescente con
tinua a campanha pro
Constituinte e não elei
ção presidencial, cons

tando mesmo �ue o de
creto ja se acha redigi
do.

,

Continuam os integra
lirtas a se coordenarem
para registo do seu par
tido, colhendo-se em to
do o pais assinaturas
para esse fim.

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 15 dias, Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legaes.
ARTUR MÜLLER·Olicial

Antonia Schneider Schreiner
Causou profunda consternação o falecimento de dona

Antonia Schneider Schreiner, viuva, residente nesta cidade.
A falecida contava 60 anos de idade, era progenitora do

sr, João Schreiner, comerciante nesta praça e filha do fundador'

da Casa do Aço, em Joinville, sr. Carl Schneider.
. "

O sepultamento teve lugar no dia 25 do corrente, saindo

o enterro da residencia de seu filho para o cemiterio desta cida.'
de, com um grande acompanhamento.

, Á enlutada familia, apresentamos nossos sinceros pêsames

Edital n. 1.902 de 27-9-45 rIrn§n�IDlellIr�§ ]êalIDlO1IllC§C§99
BONIFACIO CARLINI e UM SOLDADO NORTE - AMERICANO VIGIA UM

_________ GRUPO DE PRISIONEIROS JAPONESES - - S. I. H.

E I.
E!e, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re-

I
sidente neste distrito. no

lugar Rio Luz, sendo fi
lho legitimo dos lavrado
res Bernhard Priese e de
Maria Zibell.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distriio, no
lugar Garibaldi, sendo fi-

'

lha legitima dos lavrado-
>

res Gustavo Specht e Mar-
g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; garida Lombard i .

�--------------------�------.�����----------�

Faz saber que comparece
ram .no cartorio exibindo os

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

FÕrmado pela Faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
13L U MENAUSTA. CATARINA

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

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

,- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-R.AIOS X-

Diretor Médico do Hospital "ão Jos é"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

EXIJAM O SABÃO

"Virgem c ·

I
·

cl cl ,,', �\)�IRIA NACIO
� 5 P e f'f I a I a e

.

\����\.\1llINDUSr,fI.4�4t\..í ........., JOINVILlE .........

,�\\ÄO VIRC/:">.J �OA�t.;�
O�WHZH INDUSTRIAL
JOINVILlE

s�ßÃ� 'fIRGCAt
. '.

EspECIAlI DADE
(Marca Registrada)

,

. o ideal para a cosinha, lavanderia e lavadeira .

..----�----------I..------------....--....----...I..--------..------.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


