
anglo-saxonios no custo
de uma batalha ou de
uma batalha ou de uma

invasão. A invasão da

Europa tão longamente
preparada pelos ingle
ses e americanos obede
cia única e simplesmen
te aos objetivos de ple
no éxito e de econômia

ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL Sabado, 20 de Outubro de 1�45 Sta. Catarina N. 1.296 de vidas humanas. Os ria-
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pre alardearam o des

prezo' pela 'Vida alemã,
nas campanhas da aírí
ca e da Russia. (O.E.C)
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.A Grã Bretanha pos-

,. ... Os colonos so pediam duas cousas:
A indicação, por decreto, do sr. Getulio Var- sue a agricultura maís

• gas, para que se realizasse, no dia 2 de dezem- mecanizada do mundo
ESCOLAS E ESTRADAS bro proximo, a eleição tambem para governado- inteiro e graças a esse

ESTRADAS E ESCOLAS". res e câmaras estaduais, estarreceu a muita gen- íatôr é que vimos o es-

Getulio Vargas
te. Tudo se esperava 'do chefe do governo, menos plendor de auto-suíícíên
esse ato, revolucianando as facções em luta, pon- cia com que se condu-

Alguns dias de chuva, depois de muitos anos de bom tempo, do-as em atitude de se definirem, completamente ziu durante os cinco lori

vieram demonstrar a fragilidade do revestimento das estradas municipais por este ou aquele lado. A se definirem, porque, gos anos de guerra. En

e mesmo o descaso que a maioria dos municipios votou a tão importante mesmo existindo dois partidos, em nosso Estado, quanto que outros pai
problema. que se apresentam, francamente, no campo elei- ses sofreram e sofrem

Já dissemos e repetimos, que os municipios não resolveram e toral, com programas e candidatos indicados para ainda os horrores da íal

nem vieram ao encontro de nenhum problema rural, do qual :tambem as a sucessão do sr. Getulio vargas, ainda se teme ta de mão de obra. não

nossas vias de comunicação fazem parte. nestes poucos dias para a realização das eleições obstante a fertilidad-e e

Agora, com a aproximação das eleições, voltam-se os edis urba- do golpe pleiteado pela corrente da Constituinte. abundancia dos seus cam

nistas á zona rural, procurando reparar o mal ou pelo menos "prometendo" Agora, com o recente decreto presidencial, não
pos de cultivo, a Ingla

pagar uma velha divida para com a classe que é o esteio economico do se admite mais tibiezas nessa luta eleitoral. Exi- terra atravessa uma Ia

municípío.
-

ge-se definições completas e resolutas. As deban- se auspiciosa no que se

As- administrações municipais, com exceções é claro, dedicaram- dadas serão numerosas. E estas virão logo apos refere á sua vida agrí
se a fazer urbanismo, querendo embasbacar os viajantes com as praças a escolha dos diversos representantes, nas cama- cola. Mesmo durante a

jardins e outras obras, necessarias é verdade, mas que de Iorma ras iederaes e estadoal onde não é possivel se
guerra, os ingleses estu

alguma deveriam se antepor aos problemas íundamentaís das comunas es- acomodarem todos aqueles que desejam ingressar daram e íabrtcaram no

sencialmente agricolas como é a nossa. nas mesmas, para satisfação dos seus interesses vos instrumentos para
Temos uma aparencia na cidade, de bem estar e progresso, no pessoaes. Os boatos, nesse sentido, surgem contí- incentivar a mecaniza

entanto, a produção rural em' quantidade e qualidade decaiu por Ialta de nuadamente. Os desgostosos já vão aparecendo, á ção agricola de seu país.
assístencía tecnica e material dos �poderes publicos municipais que eram proporção que os horizontes se desnuviam. e se Essa é uma necessidade

por elas responsaveis. apo�ta esse ou. aquele nome na preferen?la da imperecivel do Brasil no

.'
.

Não fosse o alto preço desses produtos oriundos da escassez, e chefia dos partidos para esses cargos eíetívos. E, momento atual. Através-

que levou os lavradores a se dedicarem ao plantio de determinados artigos então prenuncla-se debandadas tremendas. Os samos uma- grave crise
de generos alimenticios, seriamos já um municipio em decadencia agricola. plumitivos adhesistas, de ultima hora, as forças que, tende a acrisolar

.
Dos problemas rurais, queremos hoje tratar das estradas de ro- governamentaes, se encontram em posição ínco- nossas já enormes difi-

dagem do municipio, que neste momento e com esta pouca chuva, ficaram moda, diante da pressão do eleitorado local, em culdades si não provi
em estado lastimavel e quasi impedindo por completo o transito. fazer valer a sua opinião. sem opressores para a denciarmos ímediatamen-

Durante anos que o revestimento das mesmas com saibro ou sucessão estadoal. Marcadas as eleicões federaes te o reerguímento da
areia do rio não foi renovado e, as chuvas, levaram o que governos ante- e estadoaes para/a mesma data, a' campanha mu- nossa agricultura.
riores haviam feito. Dai elas não resistirem ao transito de veiculos quando dou muito de figura. O que se ouvia ate então

molhadas. dentre o eleitorado, era uma. especie de alheia-

Essa situação [à foi reconhecida pelo proprio governo estadual, mento pela sucessão do sr. dr. Getulio Vargas.
que está auxiliando as municipalidades com verbas de 20 até 50.000 cru- Mas, na outra, naquela que nos diz respeito dire-

zeíros para reparo das estradas e pontes. Consta que para Jaraguà do tamente, outros galos .oantaríam . sÓ,

'.

Sul tambem virão 30.000.
. A administração alega a falta de braços para o serviço e, os co-

lonos a falta de verbas adequadas ao custo de reparações nesta época de
vida cara.

Vejamos o que o munícípío já gastou e pretende gastar neste
ano em conservas de estradas, pontes e ruas, baseando-nos no ultimo ba-
lancete: -

.

Para estradas e pontes; consignação no orçamento
Reforço dessas verbas, decreto n .. 143
Material para serviço de estradas e. pontes
Reforça para esse, fim, decreto n. 143
Combustível para o transporte de material e pessoal

",
. 0'.

,

TOTAL "

Cr$ 92;601,70
70.000,00
34000,00
35.000,00
15.500,00

246.101,70

"

"

"

"

G ..

Para conservação de ruas, praças e jardins
Material para o mesmo serviço
Combustivel para o transporte do pessoal e material

TOTAL GERAL

e-s 30.00r,00
" 17.000,00
" 6.000,00
" 299.101,70

. ' .. ' Devemos arescentar que a verba primitiva, para conservacão e

matería! de estradas, pontes e ruas já foi toda ela gasta. não havendo, des
de agosto ultimo, mais um centavo para dispor, o que obriga a novo pedi
do de verbas.

.

O orçamento geral para o corrente ano é de 01'$ 620000,00 e até
agosto já foram gastos quasi a metade desse orçamento somente em con

servação de estradas e ruas. O que restará para os ultimos mezes e para
as grandiosas obras que se prometeram nas vesperas das eleições?

Seja o que Deus quizer, mas o que precisamos é de estradas

para todos os dias e todos os tempos.
O Presidente Getulio Vargas, em seu memoravel discurso em Blu

menau em 1940, declarou muito felizmente: "Aquilo que os colonos de en

tão pediam era o binômio de cuja resultante deveria sair a sua prosperida
de. Só pediam duas c_?usas:

Escolas e Estraàas
Estroôas e Escolas".

O Estado deu-nos as escolas. De-nos o municipio as estradas
Não é muito para quem tanto cobra.

A PALAVRA DO EXÉRCITO
O snr. Cmt. do III/20' R. L, sediado em Itajaí, recebeu do exmo.

sr. General Comandante da 5' Região Militar o seguinte telegrama:

•.De Ouritiba - Nr. 10 - PIs. 52 - Data 16 - Hs. 9,40
Nr. 223 B de 16-10-45 pt -- O I R C U L A R -

Afim desfazer boatos tendenciosos em torno questão elei
toral vg em nome Exmo. Snr. Ministro Guerra vg podeis afir
mar que eleições gerais serão realizadas dois Dezembro proximo
vg afastada qualquer possibilidade convocação constituinte pt

Gen. Ary Pires - Omt. 5' R. M."

Fundado em 1919

Politica
O snr. general Eurico

Gaspar Dutra, candidato
do P.S.D. a futura presí
dencia da Republic� v�

presidida pelo sr. Adolfo
Konder que já está per
correndo o norte do Es
tada.

O candidato mais in
dicado para essa vaga é
o sr. Dr. Placido Olim

pio de Oliveira.

Pierre Laval, conde
nado a morte, foi Iusila
do na manhã de 15 do'
cörrente, no pateo da'
prisão onde estava deti
do
Não permitiu que lhe

colocassem a venda nos

olhos e foi morto de íace
voltada para o pelotão
executor.

Os aliados requisita
ram 300 Iabricas de pro
dutos quimicos da Alle
manha.

O . P. S. D. requereu o

seu registo definitivo no

Tribunal Eleitoral, ins
truindo o pedido com ..

27.360 assinaturas assim
distribuidas: Distrito Fe
deral 2.000; Piauí, 2.870;
São Paulo, 2.520; Minas
Gerais, 2456; Geará, 2320;
Maranhão, 2.340; Sergipe,
2.120; Paraíba, 1.920; Ala
goas. 1,800; Santa Catari
na 655;. Estado do Rio
de Janeiro, 640; e Per
nambnco, 560.

Segundo foi divulgado
pelo primeiro ministro

. I
da Inglaterra, sr. C1e-

sitará no dia 20 Porto ment Attlee, os alemães

Alegre, no dia 2 Floria- tiveram desde 1. de se

nopolis e no dia 23 Cu- tembro até 10 de maio

Iritiba, pronunciando em de 1945 um numero su

cada uma dessas cida- períor à 7.400.0ro baixas,
des um discurso politico entre mortos, mutilados
em propaganda de sua ou incapàcitados perma-
candidatura.

'

nentemente. Esse fato
-x- que aterraria qualquer

Dia 24 terá lugar em povo democratico e a

Floríanopolís a conven- maute da paz em nada

ção do P.S.D., para es- impressiona os alemães
colha dos candidatos a que acreditam ser sua

governador conselheí- missão a de lutar pela
ros, deputados e con- expansão economica a

gresso Iegislatívo. travez o mundo. A vida
humana na Alemanha

A U.D N. realizará dia não é como na Ingla-
25 uma convenção re- terra ou nos Estados

gional para escolha do Unidos considerada de
candidato a deputado valor inestimavel. Nunca

por esta zona, sendo os alemães meditaram,
provavelmente a mesma como aconteceu [com os

Revista Se
manal

Rudolfo Hess, que es

petacularmente voára
durante a guerra para a

Inglaterra, está sen

do processado como

criminoso de guerra.
O substituto de Hitler

está se apresentando co-'
mo louco e foi submetí-:
do observações medicas,;
pois declara que não se

'

lembra de cousa algu
ma passada a maís de
10 dias.

A Russia fez retornar'
o seu embaixadora Was

hington, o que é dado
como indice de que queí.
ra reiniciar as conver

sações dos ministros do'
exterior cuja conferen
cia de Londres fracas
sou devido sua íntransí
gencia.

Já está em mãos do
governo o projeto que
aumentará os vencímen
tos dos funcionarios ci
vis e militares da União.
Essa majoração vai de
40 a 100%. ,

Tambem diversos go
vernos estaduais, e en

tre esses o de Santa Ca
tarina, estão em vespe
ras de decretar aumen

tos de. vencimentos.

Portugal, estabeleceu
a liberdade de imprensa
e vai decretar as elei
ções gerais, saindo as

sim da ditadura.
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joinville
Cánoinhas

São Francisco

Mafra
BIumenau

Porto União

CONTRA CaSPA,
GUEDA DOS CA

BELOS E gEMAIS

AFECÇÕES DO

tOURO CABElUDO.

t:� r..
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viagens.

244.651

Conduzido por. bu
.Ieeiro perfeito conhe
cedor dos estabele
cimentos e

residencias da praça.

TOTAL Proprietario

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

Preços de Tabela
farmacià. Nova

,

de RORERTO M. BORST

João Zacko a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rm I � T � � I � Il "';;::'"'i:'�i;""';;';"·";�'u;';"" I ��..'J�sALJ:�Ã��Ng��r��trL��E�gI�'� �.=o,�J= .
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I;; Estado. de Santa Catarina
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DIR. RESPONSAVEL

Irm:II:,er�::'sileiro, solteiro, Calçados das melhores - fábticas I ARTUR MÜL LE�
lavrador, domiciliado e

",Pre�os baratissi ....os ! ! ! Mario T:v:r�;_d�ê. Mello

�:��f�1��i��J.����OO;� ;
• H c;;:r��nl�ß. iiEla, brasileir�, .�oIteira, IE Ir Tm P � 11- rl1\ 1 p � � m "] Tm Tm ftnunell!m n�llí1 fnlbil �.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::�.:lavradora, domiclllada e 1111 � U) lL \UI � U) U) cru. 1111 1111 '

residen� nes� distri�,no ����������������_.��--�������

}�t:r le�ii�im�erJ�� f:��� ]F]E R R A R 1[ A Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
dores Rudolfo Perseh e

de Agarha Persch
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

BORARIOS

Matriz: .JOINVILLE

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183
(Sob Administração do Governo Federal)

pa•• li NGISA DDSWI_lra l.alGOllgA
I.I_IWIM.I KM EIW.Qlli�

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 dur ante 15 dias. Si
alguem souber de algum im-
pedirnento acuse-o para os _------.----------III!!!!!
tins legaes. I

ARTUR MÜLLER-Oficial

J A R A G U Á

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LITROS

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

1 ••••11_.1 BI MI8g�i.I BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profundidade.

Ar1ng(r))§ IE�e1rnc(())§ lD21r21 ,«)) tar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS" GLOBOS,

ARANDELAS.
, MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
P;. nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a nualquer

pedido de instalação de luz e força,

��
Fabrica

"São
de Móveis

Jorge"
Especialidade em ca

deiras de palha tipo rus

tico, marca INDIGENA.
Artigo confortavel, ele

gante, acabamento esme

rado, qualldade superior e
preço módico.
Peçam informações e

fotograflas a
!

Ilchiles 5ant'llnna
CORUPÃ - (ex-Hensa)

Santa Catarina
End. Tel. "Indígena" ,

Agente em Iaragué do Sul:
Scholz & üía. Ltda.

Rua CeI. Procopio Comes
de Oliveira, 99
C. Postal, 12

I . �. I
DESNATADEIRAS

1
� 3

O
a

O
O O
0=0

COlD. e Indústria

Germano Stein S. A.

\

Suecas. e Americanas

MANUAIS DE 50 a 480

Á transmissão de

..)

TÖNJ;(:O $.Ai'h-i{R.
POR. E�éELt�Ú:IA
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O .�'lI Diversos oficiais eO
O

O ��
SABADO, 20 DE Outubro DE 194f "':iiiiiiiiiSTiiil.\.·iiPiCiiiATiiiAiiiRINiiiiiiiAiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiN·iiiliii·2iii96 ��FABRIC:r��diz;:L�:D0S7 �Mario de Miranda Valverde QuemelegeuStalin? O de uWaller Schuhmather»j OFez anos no die 9 do um leal e dedicado arrugo - Mario Pinto Serva -

�
tt M I neodoro n 192 - (fundos' Ocorrente, o nosso prezado da imprensa cabocla. I . ( SI a a rua a . . .

colega sr. Mario de Mi- Assim, em unissono Ó mundo inteiro, pode- a mais ampla publicidade PAGA eaSJQ BEM 1\randa Valverde, Diretor endereçamos ao prezado se dizer, assiste ás elei- internacional. Óra, Stalin Igualmente emprega-se pessoas que (�)'da Unipo Jornalistica Bra- colega, as nossas melho- ções que se processam esta no governo da

� tenham interessse em aprendersilelra. res felicitaçoes por tão na Inglaterra e nos Esta- Russia ha rnais de 20 a-

OEssa data não pertence grata efeméride. dos Unidos as quais tem nos, desde 21 de janeiro este oficio.
unicamente ao anlversa- de 1924, data da morte de

c::::::::-o:::=::-c::::>c:::::;.c:::::::::ac::::::;::.c:::ÍI::::::::IIC:::::C::::::=���riante, e sim aos que Ia- � �,' � � I' I U� � ur � I �,' ran �a
Lénine. É que Stalin des-

butam na impre se ela' nmnarl a a nna on n
II de 1917 se fizera secreta-

tambem, de tod�s 6s nos� U p UII. UH U
I rio do Comité Executivo IiründO LI-QUI-dilO• ii-O'sos presados confrades AGENTES LO�AI§ do Partido Comunista e a: Ldo hlnterlande brasileiro A CODl'9pcial Ltda. se utilizou dessa posição -

que tem encontrado em preciosa para ficar como
durante 60 diasMario Miranda Valverde /ARAOUÁ DO SUL substituto de Lenine e

eliminar todos os seus ri
vais e competidores. Tro
rzky foi expulso primeiro
pera a ôlberia e depois
exilalado. Zínovíev, Kame
nev, Radek e outros ado
versarios de Stalin foram
eliminados do governo.
Nesse sentido, até Hitler
e Mussolini levam vanta-

gem a Stalin. Porque ran- Linhos para vestidos
to Hitler como Mussolini

C O R TIN A DOSentraram pera o governo
em seus paizes: por um
voto popular, embora de
pois dessern o golpe

.

nas

Ieleições e nas democra
cias. Ha vinte e um anos

Stalin está no poder sem

que se tenha noticia no
mundo inteiro de nenhum
voto popular que o tenha
escolhido. Portanto. não
ha absolutamente nenhu
ma diferença entre o go
verno de Stalin, o de Hi
tler e .o de Mussolini. To
dos rres organizaram e

víveram em regime de par
tido unico, de sapressão
de toda liberdade de im
prensa, de todos os direi.
tos dos cidadãos e os

1 Fundado
1919 CORREIO DO POVO

- DIretor: ARTUR MOLLER -

ANO XXVI - JARAGuÁ DO SUL

�f::�:��;;;:,:�;�:;::;:::;::e�ii;;�··::::r" AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

�=::.' =::.·l"
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

f l
,.

ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS "1
Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre 2% ::�1" A disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00

" com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 . . .. 5%

I"
Dep. inicial Cr$50.000,00 cjretlrades sern. s/aviso Cr$ 20.000,00 4% �i::1::1:: Depositos com aviso-Reto diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas f l

l::l::l rn/aViso prévio de 50 dles 4'/.; 60 días 5'/'; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/.

!.:".l Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/.
Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses pare retirada.
Dep. populares-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com refi- (.

.. redes semanais sem aviso até Cr$ 1.000,00 5"/. (

Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com..

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern avlso .... 5 1/2'/. ..

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

retiradas sem avise até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. ..

"'1
Faz;'todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,..

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

1::1:: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

1::1::1======Serviço atencioso e rápido====== 1
i�i�:::: :::: ::: ::::: ::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::: :::::::::::::::::::::::::: � :::::L�iii

"MEDICAÇÃO AUXILI-
-

E MAR NO TRATAMENTO
DA SffILIS"

JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REfEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

-

t UMA DOI!NÇA .ItAvISSIMA
MUITO �.RlaOSA �ARA A FA·
MILIA E �A"A A "AÇA. corao
UM BOM AUXILIA" NO TRATA
MI<NTO Djl:SSE ....ANDE I'1...AClELO

US. =»

•

DE 10 DE SETE:MBRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO
Com grandes descontos de 10%, 15% e 20%.

Sedas, brinquedos.
PERFUM·ES
Artigos de inverno

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

com 20% de desconto

RISCADINHOS

Brins, Riscados, Casemiras, L i n h o s, Albene,
Chapéos, Camisas, Pijamas, Capas e Blusas p,
homens e senhoras, Astracam e os demals
artigos existentes na loja, com 10% de desc.

Aproveitem o 51rande desconto
durante estes dois meses, isto é,
comprarmuito pl pouco dinheiro

Casa ERICO BHUHNS
Rua Cei. Emilio ..Jourdan, 62

JARAGUA DO §IDL

Na CASA REAL

Lamé
TERNOS FEITOS
Tobralco

Artigos de Prata

jlii.�1:J-�Natv,:::Fal�a P rata Bol iv Ia na

rnals.

e

MENAGOL
REGULAI

',Medicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"
SUL AMERleA CAPITALIZACÃO S.A•

. " '..

•

A .IFlua SI! A�"ESENTA SO.
INÚME"_I'O ..MAS, TAIS COMO:

HUMATI.'"
EBClt6FIJI..M
EB�INHU

I'ISTULA8
6Lc.".
IICZII:M_

PlERID_

."..T1t_

MANCHU

A mais importante Companhia de Capitalização da America do Sul
. &t:i"..-.

Amortizações de Setembro de 1945
No sorteio de amortização realizado em 29 de Setembroforam sorteadas as seguintes combinações:

FRACOS E AN�MICOS I.
Tomeml

VINHO CREOSOTADO
•• S I L V 'E I R A ••

I.prepjl _ ,. ..
To....
R••frl.d••
Bronquit••
Escrofulo••
Conv.I••ê.�.

VINHO CREOSOTADO
� li: UM GlIIRADO.. DE SAÚDL

LJI JES
.. EUXII DE NOGUEIRA It

CONHEClDO HÁ •• ANOS �

V_DE__ llM TODA �""TE.

/

FYH QRA LFZ AEB
Todos os titulas em vigor, portadores de uma das combinações supra, serãoimediatamente amortizados pelo capital garantido a que têm direito.
SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitanda (Edificio Sulacap)Inspetores .e Agentes em todo o BrasilMAPAS

novos de Santa Catarina
Vende-se- na Tip. Avenida Agente em .Jaraguá do Sul - O. RODOLFO FISCHER

�l CLINJCA DE OLHOS - OUVIDOS - N�RIZ E! GARGANTA DO !!
i! DR. SADALLA AMIN H'
H CONJUNTO DE! APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H
g ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ li
!� «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS �!
H HORARIO : 10·12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2·4 H

II - ..Joinville - II
-

.........................l �

Dr. Waldemiro' Mazurec�en
eA.A 1>1 laU81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinicá geral medico - cirurgia de adultos e creanças
Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-surtas

. Indutotermia - Bisturi-eletrico • Electro-cauterização
. Raios Intra.vermelhos e azuis. I Super-Fortalezas 8.29, numa base no Pacifico preparam-se para atacar o Japão

,.

Lumier
TRICOLINE

L i non
VOAL c/15% de desconto

AVISO
Fica terminantemente

proibido passar e caçar
em meus terrenos porque
estão sendo c aus a dos
grandes furtos de madei
ra nos meus terrenos, que
ficam em Duas Mamas,
ltapocusinho. Contra os

infratores agirei judicial
mente.

Duas Mamas, 28-9-45
ANIBAL TOMAZZELLI

Empregada
Para familla distinta de 'São
Poulo, preclsc-se de uma

boa empregada... Informa

ções na loja do snr •

INACIO LEUTPRECHT

Vende-se
Por preço de ocasião
uma' [unta de bois, com

cinco anos de idade ape
nas, servindo para qual
quer serviço. - Infor
mações com o sr. Alber
to Murara - Estr. Retor
cida . Nereu Ramos.

I ((:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ll
II C�I�M�E� N�TôO II
� 1 ! 1

II ACABA DE ii
II RECEBER [
ii E;'9;�O I!
L,,�=:,,:,,:�=::,:,-=J
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a······················ .. ······ ··· ·····.. · ·· ·· .. ··· ·a

!'"""BANc"õ"iN"ö"usy"n"ii"üõ"MIR"c"iõ-"oi"S":"-CAyiSINA"s/i-,,"!I
:: Fundado em 23 de fevereiro de 1935

II CAPITAL INTEGRA.LIZADO CR$ 6.000.000,00

.1.i.i. OEPENOENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

�[�::e�;�, AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque Rua Oel. Emilio Iourdan, 115 11
�:��1�has End. Telegrafico "INeO." H
Concordia Oaixa Postal, 10 - Telefone, 75 H

?�fbl���er�srSa:p:I.r:{gnUra:o:P:.OSII'S !��:��:t!�:. fi��:������t:!�����!rtft�Tg:·c�:;�c���::
:••:::::l::::::::::.;passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante

taxasmodicas.

Abona em C /Correntes os seguintes juros:
Indaial "O'

.-

ii Ituporanga
H . ISpOSlçaO, sern aviso, com retiradas livres

ii Jaraguá do Sul � pera qualquer ímportencia
ii joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres
ii Joinville de Or$ 1.000,00
!.:.' Laguna O 't P I <II:. O
ii Lages eposlos OPU ares, com lírnile de Cr-w 50.000,()
ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
ii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%
ii Porto União P F' d 6 t::.OI

li Rio de Janeiro
razo IXO e meses u 10

ii Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
ii Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
ii S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

�l t/óaquim A economia é a base da prosperidade
ii Tijucas Deposite as suas economias no

ii Tubarão Ba-neo Industria e Comercio de Santa Catarina SIA.
ii Urussanga HORftRIO O

.

d' h
:i:::: Videira

H : as 9,39 as 11.30 e as 14 as 15 oras
Aos sábados das 9 às 11 horas

13::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::13
...

.

Relação dos requerimentos
despachados em 10 - IX -1:5

BANHA - FECULA - CONSERVAS - TAPIOCA - ETC.,

Para exportar; -PREFIRAM:,

-Maciel, Fenseca &� Cia.- Rio �e ]oneiro
Rua Leandro Martins, 6 - (armazem)

Telegramas L E I C A M _- Telefone 25/1598
Contas rapidas, preços reaes do mercado e amplos informes banearios

'to'U /0

Socie�a�eEsportiva
"CAXIAS"

Leva ao conhecimento dos

associados, que foram e

leitos os srs. :

João José Bertoli - Preso
Augusto ôchulz - Vlce-P.

Hartwig Radünz - tôecr.
OIto Georg - 2' Secretario

Hartwig Hadicn»
1. Secretario

em s/propriedade sita á estr. Felipe Schmidt. Idem'
948-Alvino Floriani-bras.: requer licença p. cons

truir uma casa de madeira na propriedade de Flo
riani, situado á estrada Itapocu. Idem. idem.
949-Alfredo Hanemann-bras. requer transf. irnp. de
uma bicicleta, vendido á Alfredo Behling. Idem.
950-Nizio Ohristofolini-bras. requer transf. irnp. de
uma casa comprada de Frederico Banderdow, sito á
rua 7 de setembro. Como requer.
951-·Bruno Fischer-bras. requer licença para man

dar pintar externa, em côr marron, no prédio de pro
priedade de Bruno e Milda FIscher, situado á rua

Hercilio Luz, Idem.
967 -Domingos Pedro Pesa-bras. requer licença pa
ra estabelecer-se com casa de Gêneros alimenticios,
á rua Nêreo Ramos. Idem.

968-Agenor' G. de Carvalho-bras requer transf.

imp. de uma casa, comprado de Ana Schroeder

Koch, sita a rua Vidal Ramos. Como reque.
Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, em 17 de Setembro de 1945.

construir uma casa de madeira, na s/proprledade á
rua Abdon BatistÇl_(Prolongamento) zona rural. Idem
926- João Coelho Vieira. bras. requer licença para
construir um Telheiro nos fundos de s/propriedade ii
rua Pres.' Ep. Pessoa (prolongamento) zona sub-ur
bana. Idem idem idem.

900-Rufino da Rosa-bras. requer licença para cons- 927 -Erico Mielke-bras. requer licença p. construir

truir uma casa de madeira, no terreno do sr. José uma casernixra na si propriedade, sito á rua Eduar

Passaríno, sito a estr. Tres Rios do Sul. Idem. do Kellermann, de acordo com as plantas anexas.

gOl-Guilherme Moeller-bras. requer revaiidação da Como requer.
p I a n Ia, pa ra execu ta r as re formas internasnas/ca - 929 - Ped ro Max im ii i a no Perfe i t0-b ras. req ue r tran s f. :::::::::::::::::::::::::ç::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::
sa á rua Cél, Procopio G. de Oliveira, conf. planta imp. terreno vendido á Julio Millnitz, com á area de

.

pagando os emolumentos devidos. Idem idem. 20.000 mirs2. sito á estrada Garibaldi. Idem idem. D AI B t Ih905-Faustino Zangheline-bras. requer baixa do imp. 930-Ambrosio Tonon-bres. requer transf. imp, terre- r. varo a a a - M:ÉDJ:€CO
s/ bicicleta, lançado nesta Repartição. Idem idem. I no vendido á Artur Felisbino, com á area de

\

906-Guilherme Gumz-bras. requer Alvará de hebite- 152.500 mt2. silo á estrada Itapocusinho. Idem. CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

se, p. si casa slro á rua Felipe Schmidt, n/cidade. 951-José V. Garcia-bras. requer transf. imp. terreno ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

907-0scar Cielucinski-bras. requer baixa de sua adquirido de Basi\io Schiochet, com a area de DOENÇAS DA PÉLE.

motocicleta, vendido ao sr. Edgar Pickny. Idem. 110.00Ö mt2. sito á estrada Itapocú-Hansa. Idem idem.
911-José Bussi-bras. requer transf. imp. terreno ven- 952-Fulgencio Abelino-bras. requer transf. imp. ter

dido á Daniél Prestini, com á area de 68.50/1 mlrs2 reno adquirido do Dorninio D. Francisca, com a area

sito a estrada Irepocusínho. Como requer de 147.500 mt2. sito à estr. Três Rios do Norte. Idem.
912-losé Bucci-bras. requer transf. imp. terreno ven- 935-Riziere Chrislofolino-bras. requer transf. imp.
dido á Roberto Presrlnl, com a area de 68,500 mls2. terreno adquirido de Nisio Christofolino, com á area

sito á estrada Itapocusinho. Idem idem idem. de 250.000 mtrs2. sito a estrada Braço do Rib. do

913-Rodolfo Reinert-bras. requer transf. imp. terreno Cavalo. Idem idem idem.
vendido á Alttrio Pereira, com a area de 2'100 mts2 956-Frederico Lavin-bras. requer licença para cons

edeficado com uma casa de enchamel n> 126 á rua truir mausoléo na sepultura de Maria Lennert, inhu- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Elisa Stein n/cidade. Como requer. mada no cemiterio municipal da séde de Corupá

_ .

914-Silvio Piazera e Camilo Piazera, por seu pro- Como requer.
curador Silvio Piazera brasileiros, requer transf. imp. 957-Frederico Levln-bras. requer licença para cons

terreno. vendido á José Passarino, com a area de truir mausoleo na sepultura de Gertrudes ôteffen,
971 mt2. situado á rua Domingos R. da Nova; Sil- inhumada no cemiterio municipal séde Corupá. Idem.
vio Piazera vende 624 mts2. e Camilo Plazere ven- 938-Edmundo Beyer-bras. requer transf. imp. terre

deu 547 mt2. Como requer. no vendido a Oswaldo Beyer com a area de 279.000

915-José Pereira da Silva-bras. requer transt. imp. mt2. sito á estrada Caminho Pequeno. Idem idem.
terreno adquirido de Helena Narkorsky, com a area 959-Lauro Carlos Blunk-bras. requer transf. írnp.
de 232 mt2. sito á estr. !Iha da Figueira. Idem idem. terreno comprado de Paulina Líschka, com a area til.
927-Industria e Comercio Aguardente Limitada, re- de ,7.225 mt2. sito a estr. Bompland. Idem. �
quer transf. dos impostos da fábrica de aguardente, 940-Martin Banhkardt-bras. requer licença p. Irans- .tII.
adquerido por compra da extinta firma Calopresso ferir-se com suJ barbearia da estr, Rib. Grande pa- W
& cia. Idem idem. ra á estr. Rio Cerro. lIdern idem.

I�918- João Carlos Stein-bras. requer Iransf. lrnp, ter- 941-Banco Popular e Agricola do Vale do Itajai, -

1_'reno vendido á Henrique Carl Kopmann, com a area por e/representante Gentil Cimas- bras requer Ileen- • Qa-n nQ mOlhnrOQ [' .

de 5.000 mt2. sito a estrada Jaraguá Esquerdo. Idem. ça para estabelecer-se, com uma :fiIial em. Nêreu

I
O U Ull u Uu ull lJ �

920-Moises Moreti-bras requer transf. imp. terrenQ Ramos (Oorupá). COIn<Y'requer. ,

• ".
vendido á Frederico Porath, com a area de 50.000 942-Cecila Larsen-bras. requer transf. imp. terreno

-

,mal' Q haratn Q ImIrs"? sito á estrada Rib. Orande do Norte. Idem. comprado de Lduro Carlos Blunk, com a area de II U U II
921-Vva. Hanz Maier requer Alvará de Habite-se, 4.200 mts2. sito á estr. Bompland. Idem.

.

I Ipara seu prédio, sito a rua Preso Epilacio Pessoa 943- Otto Liesemberg-bras. requer Iransf. imp. terre- --- • -
•

n/cidade. Como requer. no comprado de Alois Müller, com a area de 452.250 • •

922-Frederico Bartel-bras. requer licença p, construir mts2.· situado á estrada Guarajuba. Idem idem. I ' F RODUTO O f\
um deposito em madeira, nos fundos de s/proprieda- 944-Bernardo Dams·-bras. requer trasf. imp. terreno .

.-
de á rua Barão do Rio Branco. Idem idem. comprado de Adolfo Millnitz, com a area de 4.216' ITJl1lt411Ul�i}rTId] �tF> rrd]�t"d]�tTI\((, I925-Afionso Buhr-bras. procurador de Emilio Stein mt2. situado á estrada Rio Novo. Idem idem idem.' Ilil $l!. 1l(ÇlL �� \G(ÇlLll�(ÇlLIlil'U'.,J) •

requer, licença para executar retelhamento, reforma 945-Frederico Banderlow Junior requer tranf. imp. ' Ir tf\\((' r<> 'Ill1 ITrm"fl tn\((, §o �o _

do soalho, pintura, interna e externa, na casa n. 117 terreno comprado de Jacób Mansúr, com a area de' \JJr\IJI"J)�llll (Çl!.\lJI0) ß .

á rua José Bonifacio, n/cidade. Idem idem. 63472 mts2, situado à estr. Ano Bom Idem idem.... CAIX� P,?STAL, 11

ceça para construir duas, casa de madeira na s/pro- comprado de Guilherme Ruzatz 'com á area de

L
SANTA OATARINA

priedé:lde, (z6r(a rural) prolongamento da rua Gumer- 184.000 mlr2. situado á eslrda Pedra de Amolar. Idem. .

cino da Si� va. Idem idem. 947 - Augusro Neitzke-bras. requer licença para cons-
w w .. .' .. � .' w .'

924-Franclsco do Santos-bras. requer licença para truir uma casa em alvenaria de tijolo, para moradia �__����

Jose Pereira Lima
Secretário

- Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Diretol' )Iédieo do Hospitàl ,"São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

IRGO

....� � � .

Suas compras não estar'ãü completa� si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em

sua casa o Açucar de Baupilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre·se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.
/

Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

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

--------------------------------.-------------�------------------...--------------------------�--_.

E
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00 Adolt Herrn. Schultze m
00 / MARCENARIA EM GERAL 00

. 00 Oierece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 00
00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00
00 Dormitorios 00

I
Salas de Tantar

ICópas
Escritorios

Moveis rusticos e outros.

� MOVEIS AVULSOS COMO: ;00;
Cadeiras .'

Poltronas fixas e giratorias �
Mesinhas de centro e para radio �

00 E entre muitos outros. a 00 m
00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00 �
00 Afamada pela sua eticiencia, substite 00

.

00
indo as Caixas Registradoras .

du �

00
elevado custo.-----_--_ m

00 RUA RIO BRACO, 964 - TBLEFONE, 73 00

m Jaraguá do Sul Sta. Catarina;
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOO�OO

Instrumentos de Musica
em 1geral, especialmente

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

nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de

jantar de imbuia, crist.aleiras avuls�s, escritorios e co�inhas, divan� e estrados da melhor fabricação
tapetes de diversos padroes, tapetes congohum, passadeiras, espelhos e colchões.

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

Exposição, vendas e escrirorio, ci R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22

Oficina ci R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U Á DOS U L

Posto RUr-I-DI"
FAUSTlNOP.RUBINI� Notas

1J ,. PROPRIETARIO

f/

Rua Marechal Deodoro, 158 Oren,.
Oficina Autorizada «FORD»

sesSecção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Combustível e Accessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

,Carvão e Lenha paraGasogênio

Si v_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por hábeis profissionais em mecânica,

e elétromecânica r

Salvos

�

��
alto .mar

GAITAS-PlANADAS
de 8 a 120 baixos

BANDONEO N S
ORGAos R HARMORIOS .ßohn'

PIANOS "Essen felder"

em

Va-se n a fotogrofia aviadores norte americanos de

um avião, que caiu no mar, sendo salvos por um

submarino. - (�erviço de Inform. do Hemisferio).

Estoforia Cru-zeiro

Instrumentos PBrD
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, ODIONOLAS e

RADIO- ELECTROLAS

- BNFIM, TUDO O QUB PERTENCE AO RAMO -

Peçam preços e demais informo ao Representante:

P�UL� ����, = Caixa Po�tal, ��
SERRA ALTA

LINHA sAo �RANCISCÖ Est. de Santa Catarina

SENTENÇA CONFIR
MADA

Pelo Tribunal de Ape
leção do Estado foi con

firmada a sentença do dr.
juiz de Direito desta co

marca, que determinou a

demarcação da chamada

"Ilha do Policarpo", ne

confluencie do rio Itapo
cusinho com altapocu,
na ação que Antonio Ii
menez Garcia move a

Artur Mohr.

,I Meditando curto espaço de ternpo,
V. S. lembra-se que tem necessidade

de algum artigo.

l!llve"s' CHAPÊOS, CAMISA, GRAVATA,=U==. 1 BOM CORTE DE CASEMIRA,
1 PAR DE MEIAS, etc, etc.

Após lembrar-se do que lhe falta
V. S. dirá:"'-I

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

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

Tudo o que eu quizer, qualquer artigo pare
homem, senhora ou criança, enconrre-se à
venda na CASA-TOBIAS, pelos menores pre

ços da praça, alem de grandes abatimentos especiais.

CASA-TOBIAS· Pri. Epitaeio Pessoa, 852
.

' , Jaraguá do Sul

JUSTIÇA DO TRABALHO

Ervin Be.hltng obteve
ganho de cause ne recla

mação trabalhista que for
rnulou centra a Socieda
de de Indusrría e Comer
cio de Aguardente LIda ..
sucessora de Celopreso
& Cia. A ação correspon
de a salarios em errazo,
ne importancia de cr$ ..

720,00.
- A· mesma sociedade

foi condenada a pagar ao

operaria Willy Sasse a

importancia de quarrocen
tos e cinquenta cruzeiros,
tambem de salarios em

atrezo.
O Conselho Regional

do Trabalho confirmou a

decisão do dr Juiz da·
Comarca que condenou a

Sociedade Industrta e Co
mercio Aguardente limi
tada; sucessora de Calo
prezo & Cia., ao paga
menio de 7.200 cruzeíros

ao seu empregado Augus
to Schlup.

- Existe em certorio
outra reclamação em que
Augusto ôchlupp pede o

pagamento de quatro mil
e duzentos cruzeiros de
salerlos e indenizecäo
por despedida injusta ..

PRIS�O PREVENTIVA

Por despacho de 9 do
corrente do dr.Iulz de Di
reito da Comarca, foi de
cretada a prisão preventi
va de Dorival e Amadeu
Calopreso, indigitados dU

rores do crime previsto
no err. 168 do Codigo
Penal.

SENTENÇA PROFERIDA

Na audiencíe de 15 do
corrente foi proferida a

sentença que condenou
Caloprezo e Cia. ao pa
gamento de 13.000 cruzei
ros a Leopoldo Augusto
Gerent e Ricardo Bürger.

PARA TORNAR A VIDA
MAIS AGRAOßVEl

·--------����� ...... IIUm dos produtos de
guerra que servirão

i�!iE!!IIEi!I=II=II=!!=II=mEE;m=m!!!l!i!!HE!II=il=Iii! ne paz pera tornar a

_.-

F b (S
1'1 vida rnais agradevel

1_-'.'1"" I"!J res
ezões, Malárias, iii é o inseticida "DDT"

..,..,
Impaludismo III aperfeiçoado pelo

1'1 .

Maleitas, Tremedeira III ecxaenroCiteO \qnUoertee-xatmer�-
1_','1-

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _

-,-, errm-

1'11 na rapidamente as

iii "Capsulas Antisezonicas Iii ;u���:,s'b�����';���'
�i Mlnancora" Iii ��:rJ�s���=� u� :�=
1""1" 1"'1' tornologista aplican-

"._
do uma solução do

M Em Todas as Boas Farmacias 1-"1- inseticida em "Es-
=: É Lab tori MINANC()DA:" cara,:elh?s Japoneses
I

um produt� d.OS ora "" ..
l\. II que a dlreta .apare-

.

iIi - Joinville - Sta. Catarina- ee cem exrermínados

RI .. _ 1'1 de�ois _

de uma só
. r';I!!!i!!!!!!!!iEE!!=i:ECii�!1 .iEi!U-:i!!!i!i!n!!!!i!!!!iIh5i55!iii apliceção. - S. I. H.

J
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Edital n' 1911 de 15-10-45.Partido de Representação Popular
Diretorio -Municipal Provisórió Alvino Cardoso e Maria

Carvalho.
Em reunião de elementos de projeção e con- Artur Müller, Oficial do '

ceito, na vida do nosso Municipio, foram atenta- Registro Civil do r
" Distrito Ele, brasileiro, solteiro,

mente estudados o programa e os Estatutos do da Comarca [araguá do Sul. lavrador, domiciliado e
PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR recen-

Estado de Santa Catarina residente neste distrito,
temente fundado na Capital da Republica. Brasil. no lugar Pedras Brancas

Após prolongado exame dos pontos íunda- sendo filho legitimo dos
mentaes do aludido programa partidario foi o

Faz saber que comparece- lavradores Caetano João
mesmo considerado consentâneo com a mentalí- ram no cartorio exibindo os Cardoso e Gertrudes Gui
dade democratica e Ó sentimento cristão do nosso documentos exigidos pela lei lherrnina Oardozo.
povo. afim Je se habilitarem para Ela, brasileira, solteira,

Dai o ter ficado assentada a organização do casai-se: lavradora, domiciliada e

mencionado partido em Jaraguá do Sul e, para Edital n' 1909 de 15-10-451
residente neste distrito,

tanto, inicialmente, foi constituido um diretorio no lugar Pedras Brancas
Municipal Provisorio que està composto da se- Andreas Wasch e Elisa-sendo filha legitima dos
guinte forma: beth Lenert lavradorer Gregorio Car-
PRESIDENTE .. Leopoldo A. Gerent _ Lavrador valho e Marta da Concei-Ele, brasileiro, solteiro, ção,SECRETARIO: Dr. Luiz de Souza - Advogado lavrador, domiciliado eTESOUREIRO: Antonio Zimmermann - Comerciario residente nesta distrito,L Edital n' 1912 de 15-10-45Na forma do artigo 49 dos estatutos o direto- no lugar Santissima

. rio municipal definitivo, constituido apenas de Trindade, sendo filho le- Emílio Kanis e Elisabe-3 membros, deverá ser eleito dentro em breve gitimo dos lavradores Jo- tha Streuerpelos associados do Partido, residentes no Municí- sé Wasch e de Anna Rei-
'pio, com o mandato de ;) anos. ser Wasch.

Consoante o disposto no art. 55 da referida Ela, brasileira, solteira,lei organica partidaria. os membros dos Diretorios lavradora, domiciliada e
Distritaes, constituidos tombem apenas de tres e residente neste distrito
pessoas, serão nomeados pelo Diretorio Munící- no lugar Garibaldi, sen
pal e terão o mandato de 3 anos. do filha legitima de Se-

Assim, já na proxima semana, o diretorio bastião Lenert e de Anna
municipal provisorio nomeará os componentes do Pangratz Lenert.
diretorio distrital de Corupá e, em seguida, pro-
cederà a instalação do mesmo. Edital o' 1910 de 16-10-45

Quaesquer outros informes ou esclarecimen
tos relativamente ao P.R.P. (Partido de Represen- Teodoro Virtuorso e De-
taçãö Popular) poder-ão ser obtidos .com quaes-

liria de Pinho
quer das pessoas que integram o diretorio muni-
cipal. , ,

Para o mais amplo conhecimento geral se
gue a transcrição do artigo 8' dos Estatutos:
- ,.São associados do Partido, os brasileiros que, estando
na posse dos seus direitos politicas, adotem o programa
partidário, e se inscrevam perante qualquer dos seus órgãos"

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Jaraguá Alto, sendo
filho legitimo dos lavra
dores Ricardo Kanis e de
Bertha Kanis.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora', domiciliada e

residente neste distrito,
sendo filha legitima de
João Strener e de Maria
Bohra Strener. '

Ele, brasileiro solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
no lugar Rio da Luz, sen
do filho legitimo dOH la
vradores Manoel Virtuo
so e de Teodora da Sil
va Virtuoso.
Ela, .brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
no lugar Tifa dos Mar
tins, sendo filha legitima
dos lavradores Justino
José de Pinho de Maria
José de Pinho.

Edital n' 1913 de 15-10-45.

Max:Schneider e Astha
Bauer.

Ele, brasileiro, solteiro,
seleiro domiciliado e re

sidente nesta cidade sen

do filho de Oscar Schnei
der e de Lina Schneider.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente nesta cidade,
sendo filha legitima ds
Ricardo Bauer e de Fri
Pa Bauer.

8ocie�a�e fSDortiuB e �e Diuet sões IuDinam�ó
.,CONVITE -

A Sociedade Esportiva e de Diversões Tn
pinambá convida seus associados e exmas.
familias para o Baile que a mesma levará
a efeito dia 27 do corrente mez.

O mesmo será abrilhantado pelo Jazz
Cacique.
Servirá como ingresso o cartão de apre

sentação e o ultimo talão de recibo do
mez corrente.

Todos, ao salão Waldemar Rau.

A DIRETORIA participam sen noivado

ßuniS lessffiann
e

lOiro fiar�s

Reuina Reno
f

fiermoQo fiasc�o
apresentam-se noivos

eine Ruhr apresentará hoje e amanhã um for
II -

midavel film: "SINFONIA BÁRBAHA" Rudolfo Hass
e Senhora

Antonio WoU
e Senhora

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

ßssem�leia 6erHI
Or�inOnB

participam o noivodo de seus filhos

EDLE E BRUNO

·

Bruno e Edle
apresentam-se noivos

Jaraguä do Sul, 7-10-1945.

Convocação
De ordem do sr. Presidente e, atendeu

do ao disposto no art. 24 do Capitulo V dos
Estatutos desta Associação, venho" por in
termedio deste, convocar os associados pa
ra o Assembleia Geral Ordinaria, a reealí
zar-se dia 16 de Novembro vindouro, às 20
horas em sua séde social, para tratar do
seguinte: -

1. - Prestação de contas da aluai diretoria;
2. - Eleição de nova diretoria;
3. - Tralar de outros assuntos que virão aparecer. -

ANOELO PIAZIiRA
2. Secretario em exercicio

I

I
,

1 .

I A FAMILIA ENLUTADA DE

Silvestre Bartnikowsky
agradece sensibilizada as demonstrações de
pezar recebidas no dia do Ialecffnento e aos

que acompanham o extinto, ate a ultima mo

rada, e nosso i pae, sogro e avô

OCOrrid�!��d:�!::��:�rrent: Iano.

IAgrade tambem os' cuidados que
foram dispensados pelo Dr. J. Congio.

Partido de Representação Popular
o Partido de Representação Popular, re

centememe fundado na Capital da Republica
está fazendo sua propaganda politica,· dia
riamente, ao microfone da Radio Mayrink
Veiga, do Rio de Janeiro, das 18,45 ás 19 hs,

São membros do Diretorio Nacional Provi
sorio, do aludido Partido que tambem é co
nhecido pela abreviação P. R. P., os snrs.
Prof. Dr. Adaucto de Alencar Fernandes -

Presidente; Dr. H. da Motta Barcellos - Se
cretario Geral; Dr. Francisco Correa de Fi-

gueiredo - Consultor Juridico.

I

Sociedade Esportiva' Guaraní
..

CONVITE
Fará realizar essa conceituada sociedade
no salão de sua séde social, no dia 27 de
outubro do corrente ano as 21 horas, um
BAILE SOCIAL, em homenagem aos herói
cos expedicionarios que atualmente se en
contram entre os nossos associados, princi
palmente dedicamos esse Iestíval ao Sargt.
Haroldo Schneider, que nos honrou com a
sua visita, em nossa séde social, e que em
breve voltará para o serviço ativo do

exercito.
Jaraguá do Sul, 18 de Outubro de 1945.

A DIRETORIA

Eslalistica da cidade solução de uma diligen
cia requerida em seu pro-Segundo dados do sr.
cesso, conseguio, na ma

agente da Estatística nes- -drugada de 15 do corren
ta cidade, a População te, arrombar a cela daurbana, que foi de 2520 cadeia onde se achavahabitantes em 1940, su- detido e fugir, não pobíu em 1943 para 1.742 e dendo até agora ser de
atingiu em 1945 para tido.
2.841.
Atualmente existem na

zona urbana 246 casas

de material, 150 de ma

deira e 97 de enchamel,
perfazendo um total de
463 predios.
Na zona sub-urbana

existem ao todo 138 pre
dios, sendo 55 de mate
nal, 73 de madeira e ·10
de enchamel.

NOIVADOS
Com a srtEdle Hass, dile
ta filha do sr. Rudolfo
Hass, ajustou nupcías o
sr. Bruno Wolf.

Contratou casamento c.
a snrta. Regina Beng, f.
do sr. Miguel Beng, resi
dente em Garibaldi, o sr.

Eugenio Gascho.

Com a senhorita Agnes
Lesemann ajustou casa
mento o sr. Lauro Harbs,
alto íuncíonarío da Em
presul.

Os operarios da firma CASAMENTOS
João Marcatto, testemu- Realiza-se hoje o enlace
nham ao gerente da matrimonial da senhorita
mesma, sr. Dorval Mar- Célia Celíta .Lenzí
catto, a festa que lhes filha do sr. Armando Len
ofereceu na noite de 12 zi; coletor estadual em
do corrente, demonstran- Arrozeira, municipio
do um espirito de per- de �imbo. com o jovem
feita camaradagem entre esportista e comerciante
empregados e emp'rega- nesta praça Victor Ber-
dor. nardes Emmendoerfer.

Fuga de preso

O condenado Udo w«
ohhclz, que aguardava

AGRADECIMENTO

(Marca Registrada)
,�y,ÄO V/Rçl:>.J � DA � çi1;r
O�WETZEt INDUSTRIAL
JOINVILLE

([}) s 21 � �H())

Virgem Especialidade
sp..ßÃ� '!IRCtAt•••

ESPECIALIDADE
conserva o tecido da r01�pa porque lava facilmente e com rapidez.
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