
o sr. Ministro da Justiça .recomendou a todos os inter

ventores para substituírem os prefeitos que tiveram des
tacada atuação politica por um dos p�rtidos, para maior garantia �a liberdade do voto!

Dr. Luiz Gallotti
Como já tivemos opor

tunidade de noticiar, foi
nomeado interventor em

nosso Estado o snr. Dr.
Luiz Gallotti.
O nomeado é um ju

rista de renome no país,
e dotado de reconheci
dos dotes morais.

I Ocupava JY elevado
REVISTA DA SEMANA 'Preços'de Tecidos cargo de Procurador da

O d d b b
ft -

P I Republica, no Rio, e já

segre O a om a crtõmíco - res. o Coordenador baixou Uma portaria. fixando exerceu diversas comis-

M-
,-

t J
'

L- h C·u Omal-or os lucros nas vendas de tecidos de algodão. sões de grande respon-

InlS ro ose ln ares- ai que tem as seguintes disposições. vigorantes sabilidade.

cl cl U íerenci d 1 d N b Nasceu em Tijucas,
avião o mun o - ma re erenCla

. e . e ovem ro
sendo filho do falecido

cl Ch h 1 b
- Nenhum comerciante dão com margens supe- CeI. Benjamin Galotti e

e urc i so re o regime russo grossista poderá faturar e riores às seguintes, sobre de dona Francisca Ga-
vender tecidos de algodão o preço da mercadoria lotti.

de guerra! Para se avaliar a astro-
com margens superiores ] adquirida ao atacadista: E' o ilustre catarinen

nomica contribuição britanica nesta às seguintes, sobre o pre- I· a) 32% (trinta e dois se, pelo seu saber, seu

guerra, basta que se note que' os
ço de fábrica:

.

por cento) pare tecidos feitio moral e ídoneida
ingleses contribuiram duas vezes' a) - 18% (dezoito por até Cr$ 6,00 (seis cruzei- de, uma segurança de
mais que os nortes-americanos, não cento) para os tecidos até ros); que em Santa -Catarína,
obstante a magnificiente atuação dos Cr$ 6,00 cseis cruzeiros); b) 48% (quarenta e oiro afastados os Prefeitos
Estados Unidos na guerra contra os b) 24% (vinte e quatro' por cento) para os tecidos truculentos e ditadores
totalitarios. A Inglaterra teve de en-

por cento) para os tecidos alem de Cr$ 6,00 (seis teremos eleições livres
frentar problemas quasi ínsoluveís alem de Cr$ 6.00 (seis cruzeiros). como a desejam as for-
para poder resolver a parte finan- cruzeiros). - O preço pera a classi- ças armadas e o povo.
ceira dessa gigantesca guerra. En-

_ Nenhum comerciante ficação da categoria será Ao sr. Dr. Luiz Galottí
tretanto lancando mão de tres recur- atacadista poderá faturar o preço original da fàbri- os cumprimentos e vo

sos, pode ela sair-se airosamente da
e vender tecidos ca. tos de um feliz e pros

enorme tarefa que se impoz. A tri- de algodão com margens - Quando se tratar de pero governo em sua

butação baixada pela Inglaterra co- superíores ás seguintes, _ terra natal, deseja o
metade dessa importante soma e tam- sobre o preço da mercado. A Gasolina ... "Corneio do Povo".
bem tornou � povo inglez o mais ria adquirida ao g-rossista; I foi franqueada em todo
duramente tributado de. todo o mun- a),20% (vinte por cen- o Brasil, menos em Ja-
do

..
Outra soma. q�e fOI paga. pela. to) para os tecidos até raguá. As bombas locais comerciante varejista do

retirada de c3;pltals _ ext�rna e I�te�- Cr$ 6.00 (seis cruzeiros) receberam ordem da sus- interior. o preço será o

nament:. � trlbutaç�o dlre.ta _e índí- b) 29% (vinte e nove pensão do racionamento do atacadista, acrescido

r.eta, atlI�glU á quasi 3 �Ilhoes de
por cento) pare os tecidos mas o sr. Prefeito con- do custo dos fretes e des

libras! Fmalmen.te. � <!r:a B�etanha alem de Cr$ 6,00 (seis tinua a proibir a venda pezas. e da margem atri-

�o� as economias índívíduais que cruzeiros). • livre. buida no item 4 desta Por-
subiram de 559.000.000 e� 1939 para _ Nenhum comerciante Será que não querem taria, calculada sobre o

1.749.000.000 em 194?, retirou o com- varcgisra poderá faturar mesmo acabar com o

I preço
do atacadista.

pl�mento para cobrir suas ,astrono e vender tecidos de algo-I cambio negro? - conclue no prox. num.'
nucas despezas de guerra. E neces-

sario entretanto que se note que
essas despezas não incluem os ex

tensos e formidaveis danq.s ocasío
nados ao país pela oíensíva aerea

inimiga. (C. E .. C.)

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919
/

TELEfONE N0. 39

Sta. Catarina - N. 1.300ANO X�VII - JARAGUÁ DO SUL - Quinta-feira, 8 de Novembro de 1945

Em 10 e 12 do corren

te terá lugar em Joínví
le a exposição de Ilo
res e arte domiciliar,
que este ano anexará
uma exposição filatélica.

Walter Muller a forma
ção do diretorio da UDN
em Rodeio, que ficou
assim constituido:-

R· díd d PSD
Presidentes de Honra:

enuncIou o can I ato o . . . Angelo De Rios.e Leo-
-

G d cl S 1 A U D N
poldo Koprowskí.

no RIO ran e ou· .'.em . Pr.esidente, Heitor Be-
.

R d
. Imca,--------�- O elO 1. Secretario, Germano

As crises nos partidos ra, candidato ao cargo, Tombosi;
politicos com a mudança de deputado e membro Faltam apenas 23 dias 2. Secretario, José Ber
do governo continuam a da comissão executiva para as eleições e os toldí;
deixar desalentados os do diretorio do P.S.D. no partidos catarinenses, 1. Tesoureiro, Luiz Mo

dirigentes. Paraná, retirou - se do ainda não apresentaram ser;
O sr. Jobim, candída- mesmo. oficialmente seus candí- 2. Tesoureiro, Antonio

to do P.S.D. ao cargo de O Partido Trabalhista datos aos cargos de:con- Cestari.
��"@�rnoruoGrn� e�u�ou os e�men�ssclhe�ose de��dos.

-----�----�----------------------

de do Sul, renunciou. indesejáveis que o iam Osr.NereuRam.os víaíoa para o Rio
o dr. Leonidas Ferrei- . arrastando a ruína, Comunicou-nos o snr. 'J

A população da Argentina em

31 de desembro de 1944,' era de
14.130.871 habitantes, De 1943 a 1944
entraram naquele país 7.406 emígran
tes e nasceram 213.515 individuos.

Ha dias noticiamos a passagem
pelo Rio do maior avião do mundo.
que vem de sofrer um desastre irre
parável,

Perto. de Montevideo, teve a ae

ronave de fazer uma aterrisagem
íorçada em uma lagoa.

Batendo no fundo da lama, aíun
dou devido ruptura, e morrendo o

nosso colega de imprensa sr. Pedro
Teixeira.

-

..
- .....

Viaja amanhã para os Estados
Unidos o snr. Atlee, primeiro Minis
tro Inglez, que vai discutir o caso

do segredo da bomba atômica, que
tantas dores de cabeça vem dando
a Stalin.

O sr. Getulio Vargas, está sor

ridente em São Borja, cuidando da
sua fazenda, onde -agora dita suas

ordens, como o fez durante 15 anos

com o povo brasileiro. As ulímas
noticias dizem que o ex-ditador quer
descançar e não aceitou sua candí
datura a conselheiro do seu estado,
pelo P. S. D.

O sr. Presidente da Republica,
ministro José Linhares, passou hon
tem em revista as forças da marinha
e da FAB que se recolhem as suas

bases, depois da luta contra os pira.
tas nazistas no Atlantico.

Ao chefe do governo foi ofe
recido um banquete a bordo do cou

raçado "Minas Gerais", de bordo do

qual foi feita a revista, nos 28 na

vios que dela tomaram parte.
As 15 horas, as forças desfila

rão na Avenida Rio Branco.
-.-

O ministro José Linhares, Pre
sidente da Republica, é natural do
Ceará. Estudou em Fortaleza e SãO
Paulo, onde se bacharelou em 1908.

Em 1915, fez concurso e foi no
meado para pretor 'criminal no Rio.
Em 1928, foi nomeado juiz de Direi
to e em 1931 desembargador do
Tribunal de Apelação, Em 1937 foi
elevado a Ministro do Supremo Tri
bunal. Atualmente éra o presidente
do Supremo Tribunal.

No ano de 1944, a Grã Bretanha
já havia gasto mais de 25 bilhões
'de libras ou sejam mais de 1.100 bi
lhões de cruzeiros em suas despesas

Cheqará hoje
nopolis o

lor. Federal
--_.------------------

PEL1 EsfilffA-EXALTAÇÃO DE HUMILDES
Era Serzedelo Correia, ministro de Floriano,

quando, um día, enveredando pela casa em que
residia o presidente, o encontrou a mesa de jan
tar, tendo ao seu lado, na cabeceira, um soldado

pretinho, carapinha branca.
- Meu velho amigo da campanha do Pa-

raguai. - apresentou Floriano.
E para o ministro:
- Foi um bravo. Sande-o!
Serzedelo apertou-lhe a mão.

a Floria
novo inlerven
Luiz Galolli.

-,-

Referindo-se ao regimen russo

disse Churchill:
"Na Russia temos um grande

povo mudo, curvado sob um discipli
na tão severa quanto a de um exer

cito em tempo de guerra, um povo
que na paz passa as privações e ri
gores sofridos durante as mais crueis
campanhas, um povo governado pelo
terror, pelo fanatismo e pela policia
secreta. Esse povo é tão feliz que
se lhe proibe transpor as fronteíras
sob pena dos mais severos castigos.
Seus diplomatas e seus agentes em

viados em missão ao extrangeiro são
muitas vezes obrigados a deixar suas
mulheres, seus filhos, como refens
para que se tenha certeza de seu

regresso. E um país, cujo regime so

cial conseguiu amontoar 5 ou 6 pes
soas num mesmo quarto, onde os

salaríos atingem apenas ao poder
aquisitivo das contribuições aos ope
rarios ingleses sem trabalho, onde a

vida não tem segurança, onde não
ha nenhuma liberdade, onde a cul
tura a polidez estão em risco de
desaparecer. É um país onde Deus
é blasfemado e o homem no meio
das aflíções deste mundo se ve pri
vado de toda esperança, de toda pie
dade."

AUMENTO DE VENCI
MENTO DE FUNCIO
NARIOS ESTADOAfS

Angelo Piazera
Antonio Zimmermann
Augusto Schmidt
Deiarges B. da Costa
José Frutuoso
Otto Mey

O sr. ínterventor Ivo
de Aquino baixou um de
creto aumentando, a con
tar de 1 de dezembro,
os vencimentos e salarios
dos funcionarios esta
duais. O aumento varia
de 100 cruzeiros para
cima, de acorde e em

proporção aos padrões
anteriores.

"Nt.lite Tropical"
FINALMENTE

No proximo sábado, dia 10, terá lugar o grande
baile "NOITE TROPICAL", no salão Buhr, com o

concurso do renomado "Jazz Yanquee" sob a regen
ela do maesrro .,Perú".

Durante o baile será sorteado um lindo aparelho
de chá, que se acha esposro na "Casa Real", onde

poderão ser tomados bilhetes, bem como com a

Comissão. .

Reiteramos encarecidamente nosso pedido ás

dignissimas Senhoras e Senhoritas para o uso de

traje de baile, e aos distintos Cavalheiros e Moços,
terno escuro 00 branco. Pede-se os trajes referidos

pera maior distinção da noitada, não sendo, porem,
facultativos.

Mesas, podem ser reservadas no salão Buhr,
e com a Comissão, convindo reserva-Ias com anrece

dencia, tendo em viste o grande Interesse.
..

Todos ao Baile!

Baile

POLITICA

A Comissão:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de . jaràgua do Sul lirilndl! LiquidilClio
Balancete da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de Setembro de 1945

CLooldci�lo i T i t u. los
i E DESPEZA ORÇAMENTARIA

u

_

Anterior I Do mês I Total

o
O 2
O 20
O 20 1
O 20 2
O 22
O 22 1
O 23
O 23 1
O 24
O 24 1
O 24 2

O 70
O 70 1
O 70 2
O 70 3
O 70 4

,
.

O 73
O 73 1
O 74
O 74 1

O 9
O 90
O 90 1

O 90 2
O 94
O 94 1

1
1 O
1 00
1 00 1
1 00 2
1 00 3
l' 1
1 11
1111

durante 60 dias
DE 10 DE SETE�BRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO
Com grandes descontos de 10%; 15% e 20%.

Cr$ Cr$

4.000,00 500,00

ADMINISTRAQÂO GERAL
GOVERNO

Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito
Represen tação

Material permanente
Aquisição de veiculos, moveis e utensilios

'

Material de consumo

Aquisição de combustivel para o áutomovel
Despesas diversas

Custeio de veiculos, moveis e utensilios
Despesas de transporte do Prefeito quan
do em viagens administrativas

O 24 3 Diarias ao Prefeito quando a serviço fora
do Munieipio •

O 4 AMINISTRAÇÃO SUPERIOR
. O 40 Pessoal fixo
O 40 1 Secretário - Padrão M
O 43 Material de consumo
O 43 1 Impressos. e material de expediente
O 44 Despesas diversas
O 44 1 Serviço postal
O 44.2 Serviço telefonico
O 44 3 Serviço telegráfico
O 44 4= Publicação do expediente
O 44 5� Assinatura de jornais oficiais
O 7 SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIA-

LIZADOS
Pessoal Fixo

Contador - Padrão L
Almoxarife - Padrão F
Agente Municipal de Estatistica - Padrão J
Auxiliares do Agente de Estatistica(2) ---:

Padrão F à ,Cr$ 4.800,00
Material de consumo

Livros e impressos
Despesas diversas

.

Despesas de transporte de funcionarios
quando em serviço

O 74 2 D!ar!as a funcionarios em viagens a serviço
O 74 3 Diarias e transporte ao interior do Muni

cípio do Agente de Estatística
SERVI.çOS DIVERSOS

Pessoal fixo
Motorista: 3 a Cr$ 3.BOO,00 Padrão D e I
idem auxiliar a Cr$ 3.000,00 - Padrão C.
Porteiro - Continuo - Padrão D

Despesas diversas
Serviço de Limpesa da Prefeitura e

lntendencia
EXAÇÃO E FISCALIZA çÃO FINANCEIRA

ADMINISTSAÇÃO SUPERIOR
Pessoal fixo

Tesoureiro - Padrão K
Escrituraria - Padrão F
Quebras ao tesoureiro

SERVIÇO DE ARREOADAÇÃO
Pessoal variavel

Intendente-exator

Rua Cei. Emilio Jourdan, 62
JARAGUÁ DO §UL

OO�OOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO;� Adolf Herrn. Schult�e �

� MA,RCENAIUA EM GERAL �
� Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da

.

m
� CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �

00 �
00 Mantem um

..
estoque �ermanente de tod?s (�s tipos �

00 de MobthaS, especialmente para escntorío. �
� INSTALAÇÕES �O:MPLETAS DE: m
� Dormitorios �

00 Salas de Tantar
' 00

00 �p� 00
00 Escritorios 00
00

Moveis rusticos e outros. �
00 MOVEIS AVULSOS COMO: m� Cadeiras 2Z:S

/ 00 Poltro�as fixas e giratorias. �
00

. Mesinhas de c.entro e para radio �,
� E entre muitos antros. a �
� Caixa Registradora marca "RECORD" �00 Afamada pela sua eticiencia, substite �

00 indo as Caixas Registradoras du 00
00 elevado custo.----'-----�
00 VENDE-SE CAIXÕES VASIOS m00 _ 2Z:S

� RUA. RIO BRA.CO, 964 - TELEFONE, 75 ti
00 Jaraguó do Sul Sta. Catarina

00
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"P t R r... • FAUSTINOP.RUBINI� r®f@)®f@)®f@)®f@)®f@)�®f@)�d_��7®f@),� 05 O UuHll> PROPRIETARIO �
Tosse, Asma,. Bronqude, Rouquí ao, es ria os e

@j
_ _

I
_

Rua Marechal Deodoro, IS8

�
TODAS AS MOLE§TIA§ DO ßPHRllHn Rt�PIRHIÓRIO �OfiCina Autorizada ccFORD:u . •

U LU •.

S
-

..

�
Encontram alivio imediato com o uso do

�ecção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
. Oombustivel e Accessorios. • • I n C O m p a r a v e 1

· .

CL��i��O,;O����O!ê������:�:;i�io � Peitorill de' nogieo peloteole I
Si v. S. necessitar de um concerto no sen Caminhão, �. O PEITORil.!!..MAIIil <CONHECIDO NO BRAIilIL I
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada," @).' . @'.
que será atendido por hábeis profissionais em

mecânica,�.
'�@Ã®®,;®®,;.®®&®@i®@,;@@)..®@).®@,;@®&®@).®®&®@Ji'

,

e elétromecânica "

I'
.' CHOCOLATES

,

.. E PRALINEES
_ < � � das melhores

fábricas do país

1.164,00

688,00

8.453,40

256,80

175,00

617,00

200,00

3.375,00 575,00

6.750,00 900,00

4.134,00 72,00

250,00
644,20 .

303,40
1.800,00

450,00
-105,80
13920
300,00

4.078,00
3.600,00
5,400,00

840,00
480,00
720,00

5.746,60 960,00

106,80
-

370,00 10,00

133,00 30,00

8617,90
2.700,00

1,080,00
360,00

520,00 60,00

5.850,00
3.120,00
260,00

780,00
480,00
32,50

Cr$

4.500,00

1.164,00

863,00

9.070,40

456,80

3.950,00

7.650,00

4.206,õo

700,00
750,00
442,60

2.100,00

,.

4.918,00
4.080,00
c6.120,00

6.706,60

106,80
380,00

163,00

9.697,90
3.060,00

, 580,00

6.650,00
3.600,00
292;50

3.700,00 650,00 4.350 00

76.021,10 10.516,50 86.537,60

(Continua no proximo numero)

A móis impprtont� Comoonhio de Capitalização da Am'· 'i'q do Sul
.

-

Amortizações de Outubro de 1945
No sorteio_de amortl:rc;ição realizado em 31 de Outubro foram sorteada.

as seguintes combinaçõeB: ' .

OQE
NQF

CXZ
GQG

LHX
T PT

I Todos os titulas em vigor, portadores de uma des co�inações supra, serão
imediatamente amortizados pelo ccpitol garantido a que têm direito.
SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitando (Edificio Sulneop)

Inspetores e Agente� em todo o Brasil,
•

Sedas, brinquedos.
PERFUMES
Artigos de inverno

_

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

. com 2U% de desconto

RISCADINHOSLinhos para vestidos
CORTINADOS Lumier

TRICOLINELamé
TERNOS FEITOS
Tobralco

L in o n

VOAL c/15% de desconto

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 grande desconto
durante estes dois meses, isto é;
comprar muito p/ pouco dinheiro

Casa ERICO BHURNS

sempre á venda
na CASA REAL

(defronte o Cine Buhr)

MARAVILHOSA e a mais bela
. coleção de livros de história,
acaba de receber TIP.AVENID.A

......�' ,.I�· ,,�-• Se aß N.ture,. F.lh.
(S. I. R.) - Imediatamente, após haver sido feita a

ultima entrega de caminhões militares foi iniciada

Ia reconversão desta fábrica dos Estados Unidos,
para manufatura de màquinas de lavar roupa.--

\

i Informações com: G. RODOLFO FISCHER

MENAGOL
REGULAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITALO· BRASIL e o cemuní Inspirados, assim, nalll�"""----_·. umsme verdadeira democracia, O W· 'j.l a

M h(conclusão) e com o auxílio de Deus, ri a uemlro azurec en
introduziremos em nos-

De que utilidade, pois, semi-bárbaras de cére- sas leis e hábitos os ne

nos serla êsse regime, bros orientais. cessàrios aperíelçoamen
prometendo coisas que Procuremos diretrizes tos, e faremos as reíor

sempre possuímos, mas e exemplos em nossas mas indispensàveis á
roubando dezenas de ou- próprias tradições! Bus- melhoria do padrão mí
tras que nos honram e quêmo-los em nossa pró: nímo' de vida, mas den

nos engrandecem?· pria América, entre ho- tro de um sistema polití-
Com que direito, em mens nobres, leais e ge- co que assegura a líber

troca de que príncípíos nerosos, nessa grande dade, a dignidade de to

se pretende conduzir o pátria, onde o presiden- dos os cidadãos, e não

povo brasileiro, por na- te eleito escolhe o ad- permite o surto de elas

tureza amoroso e senti- versàrio vencido, para ses ou castas prívllegía- Artur Müller, Oficial do

mental, a uma organiza- que, pelo mundo todo das Somente dêste mo- Registro Civil do r" Distrito

ção em que até o amor 'represente as idéias e o� do alcançará o Brasil a da Comarca Taraguá do Sul,

familiar é negado e mes- sentimentos de seu po- Ielleídade que muito de- Estado de Santa Catarina

mo perseguido? vo! Busquêmo-Ios tam-- seja e. be� merece! Brasil.

Comunismo é ditadura bém na Europa, nêsse M3;rmhelros, sold�dos Faz saber que comparece-

materialista e monopó- outro país, que não pa-' e aviadores d? B.rasIllu- ram no cartorio exibindo os

lio de indústria. Ora, o
ece cançar- se de ensi- taram pelos direitos ele- documentos exigidos pela lei

monopólio, seja êle qual r mentares do homem, no aíirn de se habilitarem para

Iôr, impede ou dificulta nar aos homens as
_

sen-
I mar, no ceu, como nas casar-se:

o aperfeiçoamento e o das. da compreensao e: geladas e lamacentas EDITAL N'1929 de 3-10-45 ='=======:==
progresso, eliminando, da liberdade, de tal for- da Italía. Existe, pois, Quiliano de, Souza e Bernardina

como elimina, um de ma que se faz r�ep�esen- uma divida sagrada de Carvalhlf .

seus maís poderos�s �a- tar numa conferência, em todos os brasileiros: a Ele, brasileiro, soltei- ::::::::;::::!:::::::::::;;:::::::;;;;;;::::;;;;;;;:;;:;:;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"

tores - a concorrencia. que se discutem os des. de mostrar que em nos- ro, operario, domiciliado

Por outro lado, ditadura tinos do Mundo, não só ea terra em que eles e residente nesta cída- Dr. Alvaro Batalha - lvJI]ÉDI�O
equivalente a partido ú- por seus ministros, mas I tambem nasceram, de- de, sendo filho de Lou-

nico, sistema que, no di-I pelos adversários dêstes, fenderemos os ideais por renço Felippe de Souza CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

zer do novo Primeiro possíveis futuros minis- que deram a' propria e Appolonia Martin de

Ministro japonês, constí- trosl vida! Souza.

tuiu a causa primaci�l BIBLIOGRAFIA
Ela, brasileira, soltei-

da desgraça de suapa-, ra, lavradora, domícília-.

tria. Seria necessário cí- l)-Peter F. Drucker - Stalin Peys'Em What They're-Worth da e residente neste dis

tar outros exemplos? -Post,21-7-45. 2>Davie.; - Mission to MOSCl1W - Pock-t trito, sendo filha de Gre-

Os comunistas desco- Boks. 3)-Mauricio de Medeiros - A Rússia e a íalênca do I gorio Carvalho e Maria
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

nhecem o significado da Comunismo - Diario de Noticias, 27, 28,29, jO e 31 de Tereza da Conceição,

palavra "adversário"; os D ...zernhro de 1942. 4)-W.L.Wl>ite - Report on the Rus- E ?ara que chegue ao co-
- R A lOS X -

que lhes não aceitam o sians, New York, 1945. 5)-The Lang Road Horne - Time nhecimento a todos, mandei Diretor Médico do Hospital "São José"

credo são "inimigos" e a 30-7-945. 6)-Displaced Persans - Lite, 30-7-945· 7)-\'\ ilkie passar apresenk edital que ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

êstes enterram ou con- - One 'iVorld. 8)-Max Eastmanll e J: B. Powell - Reader's será publicado pela Impren- 1:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

denam a trabalhos forca- Digest, Iunho de 1945 (apoiados em Alexander Barmine, sa e em cartório onde será :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

dos: O famoso canal, que ex-brigadeiro-general do Exército Vermelho; Borls Sou- afixado dur ante 15 dias, Si

une Moscou ao Volga, varine, historiador Irances .do bolchevismo e Victor Krav- alg�em souber de algum im- junta do -Alt·stamento Ut·lt·tar
foi construído a picare- chepko, que percorreu muitos desses campos e recente- pedirnento acuse o para os

L'1

tas e pás por 3.000.000 mente se demitiu de membro da Comissão de Compras tins legaes. __

dos russos que díscor- Sovi.éticas, em Washington). ARTUR MULLER-Oiicial

daram do regime (4); os

outros discordantes (que "Medicação auxiliar I r�.�L@p-lQJiil6fU�._,correspondem á metade no tratamento -da
Dá-se conhecímento aos interessados do se-

da população do Brasil) CALÇADOS guínte: Certíllcados militares. Acham-se na secre-

acham-sé em campos de sífilis" .

'1. 1-,
taria da Junta,' para entrega aos interessados, na

concentração, com traba- o ultima segunda feira de cada mês e depois do

lhos forçados e a mor-

I R G O
compromisso regulamentar, os seguintes certifica-

rer de fome '(8).
"I, AGOS E AN�MICOS I dos de reservístas: João Dias Soares, Stalislaw

Que era a Rússia, ao
Tomem I

I I
Stoinski, Alfredo Otto Rohrbacher, Antonio Arlin-

tempo em que os nos-
VINHO CREOSOTADO

'. '.
" do Cardoso, Alfredo Machado, Alexandre Mar-

t d t
"SIL.VEIRiA" -

sos an epassa os por u-

Im",
quardt .Mokwa), Arnoldo Passold, Alfredo Gessner.

gueses deslumbravam o �- l.preE* - ...... Talões de multa. São convidados a receberem

Mundo coma glória de �".'l1 Tos... Q h

-I.
os talões de multa por falta de alistamento os

suas descobertas marítí- t". Íllo R••I,i.d.. Ilã� �� m�llI�r�� �
_

snrs. Leopoldo Voltolíní, Nelito Diogo Correa, Hel-

mdas? O.Brasil é um pais ,<'

�'��!. Bronauit.. Ú
_

mut Haering, Adolfo Salai, EwaJdo BoIler, Germa-

e tradições seculares, I
:C-I .'

�
no Piermann, Gervasio Schiochet, Eurides Romul-

intimamente ligadas á cí- II ':,=::1,' E.crofulo.. maiO ara n Q do, Eduardo Spuner, Waldemar Merbold, Alvino

vilização latina, e certa- _I ;..,-- _-« Convalescenç.. l) U l)

I
Wendorf, Edmundo Oreger, Comparecimento.

mente não as trocará , ,II [.nO CREOSOTADO • Deverão comparecer com a possivel urgencia a

por idéias abstrusas e.
.,. '_ ....�DO .. DE SAUD!:. secretaria da Junta, afim de tomarem conheci-

FROOUTO Of\
·

, mento de despachos, os srs. Asp. a oí. da reserva
Francisco Cardoso Junior e Vitor Bernardes

Instrumentos de Musica � Inoastna die C:llliC:lldlo§ I�D;OO�
��!!��-ri;E;��� I GO�:��!��!�\�;, A. IIE r fi e § t@' 1e § § IDDl ai HU}

�! SANTA CATARINA I�
�!ãfl'Hif2lç:if2t ce "?níiIa1i1e!i:i'e_�

BANDONEO NS
I ORGAos R HARMONIOS .ßohn'

PIANOS "Essen felder"

Instrumentos poro
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, ODIONOLAS e

RADIO- ELECTROLAS
- ENFIM, TUDO o QUE PERTENCE AO RAMO -

Peçam preços e demais informo ao Representante:

SERRA ALTA

LINHA sAo FRANCISCO Est. de Santa Catarina

Imposto- territorial
De ordem do sr. Cole

tor, torno publico que
no presente mês de No
vembro, arrecada-se nes
ta Coletoria o imposto
acima, relativo ao se

gundo semestre do exer
cicio em curso.

Os contribuintes que
não satisfazerem seus

pagamentos no prazo
==:======== marcado, poderão fazei-o

no mes de Dezembro
com a multa de 20%.
Terminados os supra

citados prazos, serão ex

traidos as certidões de
Dividas para ter logar
a cobrança executiva.
Coletoria Estadoal de

Jaraguá do Sul 1 de No
vembro de 1945.
HELEODORO BORGES

Escrivão

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 Intra-vermelhos e azuis.

sempre se encontra.

IcrME�To
[LMILHO

NO
I I'

-

Engenho Rau Ltda.

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

de Jaraguá do Sul

TÓNICO �ARI!.Ä-R
POR. E!é�L�(IA

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SeQAS ROTATIVAS PARA ARADOS

®Y® ®Y® ®Y@) @!@)
Cure seus males e, poupe
seu bom dinheiro com

prando an'

f a rma c ia Nova CONTRA CASPA,

de ROBERTO lU. HORST GUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO
a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

.

Rua Mal. Deodoro, 30 • JAftAGoA

��@l®�

rUDRO CABELUDO.

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

�I!nh,oril! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em

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

.

i
Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

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

.-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO �:::F�::S�AL,;: I Clin!r!e���I!K:!O�!�:r�!anta I
I

Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
, Ex·Chefe dos serviços clinicos e cirurgicos da especialidade no

!!!"!'!'!!!!"!'!'!!!!"!'!'!!!!"!'!'!!!!"!'!'!!!!"!'!'!!!!"!'!'!!!!"!'!'!����"!!"!!!!'�����������!!!II"!,,!!,,!!!!,,�����������!!!,,!,!,!�!!!,,!,!,!�� Hospital de Caridade de Florianópolis,

JARAGUÁ DO SUL - QUINTA-FEIRA, 8 DE Novembro DE 1945 - STI\., CATARINA N. 1 300 Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

iiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii__iiiíiiiiiiiii'iiiiiii Ex·lnterno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

SEÇ:E:o:�o:I::R?���re�r:,R::�P:::::r�;�;;���i:i�;;��iii;i;;'� I B L U M ::�:�';,1��%.ad�dR1� :;��tc�:TARINA
da l7a. zona eleitoral. .. I AD 11 O G liDO

FAZ SABER que, de acordo com as instruções I Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

para as eleições _de. 2 .d� dezembro vin_douro, .dividiu I Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12-
a zona sob sua [urisdlção em 28 seçoes eleitoraes, § ..

que funcionarão nos edificios e sob direção das;�������
mesas receptoras abaixo nomeadas:; ICidade: Edifício do F�'u�e��ala do [uri I Notas Locais'
Presidente: Mario Tavares da Cunha Mello ;
1. mesario: Alfredo Krause e _2. mesarlo. João Müllerl Liga Eleitoral catolica. - Do' ELE FEZ

· .2a. seçao
. [mingo ultimo o diretoria T do

CIda.de: Ed. ,da Pref�!tura - Sala das Obras PublIcaslda L. E. C. excursionou" U pOP A CAMISA DOS HEROIS" DESBOTOUPresidente: Arthur Muller Ia Santa Luzia e Vila um beijo" ,,11
1. mesario: �rança _Vosgerau e 2. mesario: Dionisio I Chastre,s em Itapocusí- O GUARANI VENCEU E MERECEU! - Livinus, classifi-

de ASSIS Pereira
_ I ngo, tendo ali fundado

de
A

Dorothy Lamour ... cado como o melhor zagueiro jaraguaense - Ary, o "crack" sem-pulo'

'.

õa seçao
. , _

�

os nucleos daquela agre-
-voces tambem não Ia-

Cidade. Grupo. Escolar ,Abdon Barista - Sala Barao míação, O de Santa Lu- riam? - e que "beijo"!!!
de Coregipe zia ficou constituído dos Venham ver os marí-

Presiden!e: Leon.or de Souza Neves snrs. Germano Gascho,
nheíros de TIO Sam cano

1. mesano: Martinho Vereno Soares e 2. rnesario: Luiz Maííezzollí Ezelino tando e dansando em z:

Leopoldo Reiner
_ Rosa, Eugenio Pradi, An. ,TUDO POR UM BEIJO'!

·

4a. seçao
.. gelo Demarchi, Ignacio domingo no Cine Buhr.

CIdade: Grupo Escolar .Abdon Barlsta - Sala Ben- Tomazzelli e Giocondo r
presi��n��J��I�e�om�rio Moreira. �l��\i:s��ej��o d�i��� lJ�mnarl�ia �a�i��al n� ��nur�� I nira�nla
1. mesano:. Oscar Meister e 2. mesano: Hermilio constituido dos snrs. Ar-

P � P H
Francisco Ramos tur Bortolini Alexandre

·

Da. s_eção . _
Avanci, Albe'rto' Stenger

CId�de: Grupo E�colar S�o, LUIZ - Salão João Mathias Martins,
Preslden!e:. Celestino DepIn: .

. Augusto Tomelin e Ce-
I. mesan.o. Gez� Ro?olfo FIscher e 2. mesano: Pro- leste Prestini. 1��I�gggg�gill1ili;t2ä:1t:mfuâmtE.:::.::gg·,-·.,..._.....,,�§%::��llm�

COpIO Pereira LIma
_

O diretoria de Nereu Ra

t
..

� I"�• .' q
6a. s:ç�o mos ücou constítuido dos:: BPI A' I g

Cidade. �rup.o Escolar .Dívína Providencia - Sala
snrs. Lino Piazera, Can- H anco opu ar e grlco a ��

_Jose .BOlt�uX .
.dído Zanghelini, Angelo �gl Do Vale do -Itajaí - Matriz: BLUMENAU gl

Pn,)slden!e. Altino _PereIra ..

' Floríaní e Cesar Fran- f"l "1
1. mesano: Curt SIewert e 2. _mesano. Romeu Bastos, chesckí. t::

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, :i17 :: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio da Sul ::
·

a. s�ç.ao . ... Hontern a noite a LEC ..
..

Cidade:.Grupo Escolar ,.I?IVIna Providencie - Sala excursíonou a Garibaldi. tl:.::�. ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS ::.:':.��.

Iulia .Lopes de Almeida
.. Prisão de ladrões - A po-

Preslden!e. Ary �oerresen de Oh�elra. licia prendeu 'Os ladrões .. Depo�itos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre 2°/ :.

1. me�����. ôergío Thomsen e 2. mesano Alvaro

dGeeCrlmaraOnuo sKe�Un,eag,tellrr'al qudee �Hl Á disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
°

111'< ,q f"l com retiradas semanais sern avlso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%::

Cidade: Clube Aimor:�'S��ä�o Brusque e E. Holzmann, �11l Dep, iníclal Cr$50.000,00 cjretiredes sern. sjavíso Cr$ 20.000,00 40/0 �H
Presidente: Francisco Cardoso Junior

de Itoupava, qUB assal- �::l Depositos com aYiso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas f::
1

.

O W bí 2
.

J
'

L'
taram diversas casas.

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

6"'1��. mesario: smar am ler e . mesario: ose UlZ Interrogados, coutes-
Pereira saram os roubos feitos g Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2-;.; Por 12 meses 6'/. II

9a. seção na casa de Saude Dona g Deverá ser dado o aviso previa de 2 meses para retirada. li
Cidade: Sociedade Atiradores Iaragué - Salão Helena de Joinville sen-

.. Dep. populares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. Inicial Cr$ 20,00, com refi- ..

Presidente: Heleodoro Severiar.o Borges '

dído aí d I radas semanais sern avise até Cr$ 1.000,00 5'/.
1. mesarío: Francisco Frederico Moeller e 2. mesarlo

ao apreen 1 o am a a -

$
.'.

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

João Emilio Guilherme Schreiner
cos e roupas daquele es- .. retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/. ..

10a. seção tabelecimento." Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com
.•

Barra do Rio Cerro: Escola Estadoal Viajantes _ Estiveram en-
:: retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/.

Presidente: Arthur Breithaupt tre nós os srs. Reinaldo :: Faz todas as operações bancarias, corno seJarn: cobranças, descontos,
..

'1. mesario: Celia Vilela Perfeito e 2 mesario: Ger- Rau industrial em Curi. ::� passes, deposltos ern contas correntes, deposltos de valores, etc. etc. ::

mano Ehmke tiba e o Conego Tomás 1::1 MANTEM CORRESPONDEN1'ES DIRETOS EM 'rODAS AS PRAÇAS DO PAIZ lilBarrasi��n�!� Cerro:
1b��d��Ç�rgiliO R�bi n i - ex-re- �:;�:::.�r��:�in'!:' � Dv�: ;lL,,,,, "::,::"",,,,:: ::�,�,�,::,�::::,�:=.�����:::,;":�:,��::::::::,::,,,::::, ::::,,::��

Presidente: Herbert Schinzel
;1;;I;�' ........__.."-�"-�.....••......._"-"-"'-"-.................oA.Ao............. ._�_-_.__�_._._._'.;�I;.;

1. mesario: Vergilio Rubini e 2. mesario: Rudolfo
Guilherme Emmendoefer

12a. seção
Barra do Rio Cerr'O;, Armazem Weege - lado' direito
Presidente: João da Silva Neves
1. mesario: Pedro Perfeito da Silva e 2. mesario:

Antonio Estanislau Ayroso
15a. seção

Barra do Rio Cerro: Armazem Weege - lado esquerdo
Presidente: Victor Raduenz
1. mesario: Alfredo Vasel e 2. mesario: ErichSprung

14a. seção
Barra do Rio Cerr'O: Salão Weege
Presidente: Julio Zacarias Ramos
1. mesario: Erico Bruhns e 2. mesario: Wa!tp.r Weler

15a. seção
Barra do Rio Cerro: Casa Rubini
Presidente: Reinaldo Schulz
1. mesario: Marrim Stahl e 2. mesario: Faustino Rubini

16a. seção
Garibaldi: - Escola estadoal
Presidente - Fideles Wolf
10. mesario Wendelin Schmidt --ª 20. mesario

Walter Marquardt Filhü
17a. seção

Garibaldi - Salão de Irmãos Wolf
Presidente - Heinz Marquardt
10. mesario Heriberto Werner e 20. ;:nesario

Bruno Wolf

Fundado
1919

- OI etor, ARTUR MÜLLER -

\

ANO XXVI -

'-._-

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
• , o

AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES
ASSEIO - MORALIDADE

HOTEL - BAR - RESTAURANTE
RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

Conforme já haviamos
anunciado na ultima edi
ção, teve lugar na tarde
de domingo, o encontro

Guarani x 11 Heroís,
vencendo o primeiro pe

la contagem de 3 x 1.
Não faltaram a díscí- '

plina e a díscreção entre
as duas equipes.
Os ,,'Onze",' embora o

supremo esforço ofereci.
do. não conseguiram im

pedir os atacantes que
com a pujança de Cilo
e Ary, revezaram a sua

meta com 5 formidáveis

goals, tendo apenas um

a seu favor. tento este,
, conseguido por Gert.

AGENTE§ LO�Aj[§
A COlD9'l'cial Ltda.

/ARAQUÁ DO SUL

Presidehte - Nicola Batista
10. mesario Pedro Texeira de Azevedo e 20.

me�ario José Lazaro Coelho
24a, seção

Corupá - Inten�encia distrital
Presidente - Nair Castrú Carneirü
10. mesario Henrique da Cunha Freitas e20

mesarie Alberto Tomelin
,

25a. seção
Corupá - Grupo Escolar São José - Sala Os

waldo Cruz
Prilsidente - Honorato Piazera
10, mesario Eugenio Toribio Soares Pereira

e 20. mesario Alberto Maffezz'Olli
26a. seção,

Grupo Escolar São José· Sala Ge-

18a. seção
Retorcida: Escola estadoal Nereu ]{amöfl

(lado esquerdo)
Presidente: Luiz Gomes
10. mesario Giardini Luiz Lem:i e 20. mesa

rio Hugo Acioli Duarte Santana
19a. seção

Retorcida - Escola Estadoal Retor\..:.:!à l::d::: rii
reitü

Presidente - Mario Nicolini
10. mesario Adalberto Hafner e 20. mesario

Pedro Pery Mascaranhas
• 20a. seção

Itapocusinho - Escola Publica João Pessoa
Presidente - Emilio Silva
10. mesario João Lucia da Costa e 20. mesa-

rio Afonso Buhr /'

23a. seçã'O
Corupá - Grupo Escolar Tereza Ramos - S. 7

Corupá
neral Osorio

Presidente - Gercy Rodrigues Alves
10. mesario Nilo de Souza e 20. mesario Gui

lherme Maffezzolli

_ 21a. seção
Itapocusinho - Salão João Pessoa '

Presidente - Augusto,_ Schmidt
10. mesario Lothar Sonnenhold e 20. mesario

Walter Carlos Hertel
22a. seção

Corupá - Grupo Escolar Tereza Ramos - S. 3
Presidente - Raul Massaneiro
10. mesario Oswaldo Duarte e' 2'0. mesari'O

Lauro Carlos Blunk

27a. seção
Corupá - Salão Schnéider
Presidente - Aquiles Duarte Santanna
1'0. mesario - Otto Ewald e 20. mesario

lia Bolduam
Emi-

28a. seção
Corupá - Salão Koerner
Presidente - Eduardo Correia Lenz
1'0. mesario Alvino Pfuezenreuter e 20. mesa

rio Guilherme Ladislau Barboza.
Os cidadãos nomeados para constituirem !l$

mesas receptoras, ficam convocados a procederem
ii instalação das mesmas, no dia' 2 de dezembro

viddouro, .as 7 horas, nos lugares disignados.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do

Sul, ao primeiro dia do mez de novembro do ano

de mil novecentos e quarenta e cinco, eu, escrivão,
o subcrevi. ARI PEREIRA OLIVEIRA

Juiz. eleitoral da 17a. zona.

CONJUNTOS PARA:

Salas de Tantar
Dormitarias
Sala de Vidta,s

LESSMANN LTDA. jJ D C
AO a

R S t.
A aa

GSnr

UUt.ilnLan

FABRICA DE MOVEIS - CARPINTARIA - SERRARIAS PROPRIAS
I

Moveis �e Estilo Mo�erno
LUSTRAÇÄO ESPECIAL -- TUDO �OB

ENCOMENDA E SERVIÇO GARANTIDO

Qualquer ser�iço de carpintaria
---,--------------------------------------------------------------------------------�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


