
espantosa dê mais de 10
milhões de cruzeíros de
papel moeda de curso for

çado, o que elevou o meio
circulante que era de tres

biliões, para quatorze bi
liões e meio, no curto es- .

paço rie um decênio.
TELEfONE N°. 39 Desde que o custo de

!!"!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!!!!"!'!! '!'''''''!'''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!!'II!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!!!'II!! V ida, med idos pe Io i nd i ce

ANO XXVII - JARAGUÁ' DO SUL Domingo,11 de Novembro de 1945 Sta. Catarina - N. 1.301 calculados pelo proprio
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii servi ço dom in is tério, ma-

A
-

F-
- nífestava-se o fenomeno

,

' situaçao Inancelra da inflação monerarla, na
turalmenre agravada pela
inflação do crédito bancá-

Aumento do Funcionalismo �i�. 1�305m�ço�let��:::e��
custo de vida, pera ser

pera esclarecimento da de 30 por cento até 1959,
opinião publica. Um go- e de 107 por cento até
verno honesto pode su- 1944, aumento explicável
portar a liberdade de im- pela quadrupllcação do

prensa e um governo com-I volume do meio círculan
petente, não se deve re- te. A elevação do custo.
ceíar critica, antes deve de vida resultou da des
deseja-Ia, pare facilitar-se valorização da moeda. As
a explicação clara e pre- sim como os patrões têm
crse, dos atos do poder melhorado o salarlo de
publico. O problema afli- seus empregados, cumpre
tívo do momento deixou ao governo o dever de
de ser o da manutenção melhorar os salarios de
da ordem, para continuar seus servidores. Não po
a ser o financeiro, depois deria o governo proviso
dum decênio de dificis rio de hole, fugir ao curn

orcarnenterios, superiores primento de seu dever em

á media anual de quatro- face da aflição em que se

centos milhões de cruzei- acham os servidores pu
ros, no quinquênio 1954- blicos, pelo encarecimento
1958 e superioras à média da vida. Espero ainda po
de quinhentos milhões de der nesta semana levar ao
cruzeiros no, quinquenio presidente - da Republicll,
1939-1945, díflclrs esses o resultados doe meus es

agravados pela emissão rudos sobre o assunto".

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER
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Durante os bombar

deios aereos, morreram

ou ficaram feridos na

Alemanha 1.080.000 civis,
ficando "no desabrigo
sete e meio milhões de
pessoas e destruidas
3.600.000 casas.

Sobre aquele país fo
ram lançadas 2.700.000
bombas. em 4440.000 soro

tidas de aviões. Os in
gleses perderam 79.265
aviadores e os america
nos 79.281.

Por decretos assinados,
foram nomeados os se

guintes interventores fe
derais: Amazonas - de
sembargador Emiliano
Esraníslau Afonso; Pará
- desembargador Rai
mundo Marola Neto; Ma
ranhão - desembargador
Eleazar Campos; Piaui -

'

coronel Antonio Leoncio
Pereira Ferraz: Paraiba

- desembargador Seve
rino Montenegro; Per
nambuco - desembaga
dor José Neves Filho;
Sergipe - desembargador
Hunald de Santa Flor
Cardoso; Espírí+o Santo

- desembargadorValde
mar Pereira; Estado do
Rio desembargador
Abel S. Magalhães; São
Paulo - dr. José Carlos
de Macedo Soares; Para
ná - desembargador Clo
tario de Macedo Portu
gal; Santa Catarina - dr.
Luiz Gallotí; Goiaz -

desembargador Heledío
Amorim; Ceará - Beni
de

.

Carvalho;' 'Bahia -

Balcão Viana; Rio Gran
de do Norte . Miguel
Seabra Fagundes; Minas
Gerais - desembargador
Nizio Batista de Oliveira,

Durante a guerra a

esquadra brasileira pro
tegeu 446 comboios com
2.901 navios.

Foi nomeado presiden
te do Dasp o sr. Moacir
R. Briggs; diretor do
Dep. Nac. de Informações

No Rio, vitima de um

colapso cardiaco, faleceu
o sr. General Manoel
Rabello.

O extinto contava -67
anos de ídade, sendo
um brilhante oficial do
Exercito, com relevantes
s.erviços prestados a

pátria. Atualmente era se, o inicio da instrução
Minis-tro do Supremo criminal do processo a

Tribunal Militar. que estão respondendo
_._ por crime de traição, a

Na sede do Supremo patria. Marga�i.da Hirs

Tribunal Militar realísou- chma�:t;t e EmIlIO Baldo,
os quais conforme cons

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ta do processo, exerciam
a função de locutores
no programa "Auriverde"
irradiado tres vezes por
dia para os soldados' da
FEB, por uma estação
localizada no lago de

Como, Italia, e perten
te aos alemães.

o sr. B. Facó. Para di
reter da Central do Bra
sil foi nomeado o snr.

Ernani Contrim, o sr. CeI.
Dorival de Britto conti
nuará na direção da R.
V. Paraná - S. Catarina.

Faleceu ante-hontem
o general alemão Maken
sen, comandante da Fren
te Oriental na primeira
Guerra Mundial. Contava
96 anos de idade.

O Presidente da Re
publica assinou decretos:
revogando o decreto-lei
n. T666, conhecido como

lei ante-trust, o artigo

177 da Constituição, que
permitia a Juizo do go
verno a exoneração dos
funcionarios.

-.-

Política
Dos 26 partidos' que

pediram registo povíso
rio, apenas 13 consegui
ram fazer a prova dos
10 mil eleitores.
Hontem o Sup. Tribunal

deveria decidir sobre o

registo difinitivo do Par
tido RepublícanoProgres
sista, Partido Comunista
e do Partido de Repre
sentação Popular, que
apresentaram 15.499,
14.000 e 15.700 adeptos
respetívamente e dístrí
buidos por 5 estados.
Qualquer deles, dificil

mente conseguirá eleger
um deputado federal.

-.-

O sr. Benedito Vala
dares, trocou a sua can

didatura ao governo do
Estado de Minas, por
uma vaga de deputado.
Sim, ele é mineiro,

mas faz exepção a re

gra: não é nenhum trou
xa ...

Foram inscritos no

Brasil 7.526.715 eleitores
estando em primeiro lu
gar São Paulo, com

Em sua reunião do dia
6 do corrente, a Comis
são Executiva da V.D.N.
em Florianopolis esco

lheu os seus candidatos
nas proximas eleições.
Para Presidente da Re
publica - Major Briga
deiro Eduardo Gomes.
Para Conselho Federal

- Dr. Adolfo Konder I e

CeI. Aristiliano Ramos.
Para a Camara dos

Deputados - Drs. Afonso
----- Wanderley Junior, Car--

Realisou-se no dia " não se conteve e decla- mosino Camargo de
no Rio a Convenção do rou que o tal "ausente" Araujo, Henrique Rupp
Partido de Representa- era o sr. Plinio Salgado. Junior, João Bayer Filho
ção Popular, com dele- Grandes aclamações, Max do Tavares Amaral,
gados 'de diversos esta- berros. vivas, anaues, Placido Olimpico de Oli Pelo que consta os

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::

,dos da federação. ficando a direção da veira, Oswaldo Rodri- prefeitos não pedirão Uma piada
.Como se sabe. o PRP convenção seriamente gues Cabral, sr. Heríber- demissão dos cargos.

é um partido que procu- comprometida pela ora- to Huelse e Conego To- Bancarão o caradura e São em grande número as obras iniciadas
ra arregimentar os ele- ção do Padre que não más Adalberto da Silva esperarão o mandado de pela Prefeitura e promessas feitas para engodo
mentos do antigo ínte- se poude conter. Fontes. despejo. dos eleitores, obras essas que serão paralisadas
gralismo, mas o que é No dia seguinte, a co- O candidato a gover- logo depois das eleições.
feito discretamento, para missão executiva do nador, nas eleições de Com representantes de Em Nereu Ramos, o engenheiro e o fiscal
evitar os ataques e meso partido expulsava o Pa- maio, será o sr. Irineu diversos diretorios muni· estavam fincando as estacas para loc\alisação de
mo complicações com dre Ponciano dos Santos Bornhausen. cipais realisa-se amanhã um predio escolar, quando passou um colono, ja
aquela agremiação que do seu meio. a noite em Joinville. a conhecedor' dessas manhas.
era tipicamente facista. Terminou assim um O dr._ JuUo Renaux, Convenção do Partido Olhou, e gritou espirituosamente:
Todo os oradoJ.les fa- tanto confusa a conven- antigo adyogado e

.
Juiz Trabalhista, Brasileiro, -Fínca de araribá, porque essa madeira ai

laram no "saudoso au- ção do PRP. de Direito em disponibi- neste Estado. apodrece em um ano 1
sente" deixando de pro- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dunciar o nome dequem
O II' F

-

-d- er.a �sse personagem sr. nterventor ederal concedeu exoneraçao pedi à
mIsterIOSO. . •

dr�U;�:�a�oV��sd�a?t��' pelos srs. Dr. .Rogerio Vieira do cargo de Secretario da Via-
. ��PJ:���t�nt���m�SP��i� ção e Obrás Publicas e Major Antonio' de Larà Ribas do
deveria vir fazer confe-

-

. ri��c��ufo:�eE:t�sdeO, P:f� 'cargo ,de Delegado de Ordern Política e Social.

.............. ,. .

•••n u .

H[oßol!ßCão do r.R.r.

1.716.574. Segue-se Minas
com 1.200.000, Rio Gran
de do Sul, com 900.000
e o Distrito Federal,
com 650.000.

bolso de uso militar foi
até bem pouco rernpo, um
dos segredos de guerra
dos aliados rnais bem
guardados.
O cientista Harry Dia

mond, engenheiro técnico
de radio do Bureau of
Standards, disse que pelo
menos duas companhias
jà estão estudando' os

planos para produção de
radlos daquele tipo.

quando entramos em Os cientistas arnerica
guerra centra o "Eixo", nos, britanicos e canaden
deslocava 7.555 toneladas- ses trabalharam em con
D
..W., e media, de com- junto. durante a guerra,

prímento, m117.811;' de pare produzir a espolêta
boca, m 16,6?; de p0D;tal controlada pele radio, que

Parece,
-

��sentada a
m. 6,85. FOI contr�Ido explodia as bombas e os

escolha do Dr. Ivens de
em 1917, nos estaleiros foguetes aliados com tão

A' f S t
de North Eastarn. devastadora precisão O

.ra�Jo,S an IgO e�r�t Entre as varias espe- engenho tem a seu c�edi-
rIO a egurança u 1- eies de carga do 'Norte- to a derrota das bombas
ca, tva_ra 0dcupartudma se-Iloide' levava no convés, voadoras alemãs lançadas
cre ana ed esLa. o Gno destacavam-se: 239 cai- conrra a Inzlaterra porque
governo o r UIZ a- d di ít 90'

ó'

1 ttí
. xas e mami e;

.. �aI- as fazia explodir antes queo 1.
_._

xas d� fogos de artiíícíos, I atingissem a costa brita-

D
.:

R'
19 caixas de cunhetes; nica Posteriormente o

d eJ sua. viagemd ao f 10 varios tambores de ga- 'I apa;elho ioi empregado
e aneiro, on � �ra zolina: varios fardos de centra os japoneses e ob-

repre.sentar os partídaríos estopa' varias caixas de t It d drniré
catarínenses na conven- .

'
.. .

eve resu a os a mJraveJS

-

d PRP acido, Iorrnicida e tintas. semeando a destruição en-
çao o. • regressou O carregamento do rre os aviões e navios do
o Dr. LUIZ .de Souza. "Norteloide", compunha- Micado. Nem a Alemanha

se 93.997 volumes, �um nem o Japão descobriram
Voltou do Rio o Dr. total de 4981.586 quílos que especie de aparelhoNereu Ramos, que em destinados 2.229.507, para estavam usando os ame-

Joinville conferenciou Belem, 1.491.057, para rlcanos e 05 brttanícos.
com todas os prefeitos S- L' 1 261022
da' Linha São Francisco.

ao UlZ e . '. ,pa-
ra Fortaleza.

Fundado em 1919

Falenndo á imprensa, o
sr. Pires do Rio. Ministro
da Fazenda expressou-se
da seguinte maneira sobre
a situaçê financeira e o

aumento do funcionalismo.
"Tenho o prazer de fa

lar aos jornalistas acredi
tados junto ao meu gabi
nete e tenho mesmo ne

cessidade de seu auxilio

A altura de São Tomé
Estado do Rio, incendi
ou-se o navio "Norteloi
de", ex-navio alemão,
pertencente ao Loide
Brasileiro.

O "Norteloíde", ex-na
vio alemão "D. Bulwerk"
apreendido pelo pais,
•••••• �•••••..................................... * •••••••••••

............................................................

lidade, atualmente resi
dente no Rio de Janeiro

telegrafou aos seus amí
gos de Brusque pedindo
que votassem no Briga
deiro Edua-rdo Gomes
para Presidente da: Re
publica.

e o

No dia 17, o sr. Bri
gadeiro Eduardo Gomes
visitará Florianopolis.

O sr. Irineu Bornhau
sen continua a receber
mensagens de solidarie
dade de todos os pontos
do Estado pela apresen
tação de seu nome .como

candidato ao futuro go
vemo do Estado, notan
do-se tambem inumeros
telegramas de fóra do
Estado, entre os quais
os dos estudantes Cata
rinenses em Curitiba.

--.-

.................................... " •••••• u .

...........................................................................................................................

Aparel�o �e ra�io �e �olso
Cientistas e lndustrlals,

que estudaram o aparelho
de radio de tamanho re

duzido, produzido durante
a guerra e qUe servia pa
re explodir bombas á dis
tancia, declararam que
são muitas as possibillde
des comerciais de- um ra

dio de bolso, não maior
do que uma caixa de Ios
foros comum. O ra�io de

- (5. /. H.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

•••• "It.... BIS.II.. IltlGlllla
••I.E••I III I•••• 'I�

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.

AP.ltll... 81 11181,ie
BOMBAS para uso domestico e fins indústriais: 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.

AJrtngff1)§ IE�etJrnco§ jara o Iar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a f\ualquer

pedido de instalação de luz e força.

Ele, brasileiro, solteiro,
operaria, domiciliado e
residente neste distrito,
filho de Belmiro Nunes
Bastos e de Caetana Sil

veira.
Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e
residente neste distrito,
sendo filha de José Pel
lís e de Ana Pellis.

Edital n. 1931 de 5-11-45
JOSE GONÇALVES DA
ORUZ E ANTONIA FLOR

Artur' Müller, Oficial do DA SILVA
- Dentro dos tetos rnà- vembro proximo, novos Registro Civil do 1° Distrito Ele, brasileiro, solteiro,
xirnos fixados em cada preços deverão ser fixe- da Comarca T araguá do Sul. lavrador, domiciliado e

grupo distribuidor deverá dos para a lndusrrla, com Estado de Santa Catarina residente neste distrito.
operar-sé a concorrencia reflexo no comercio dis- Brasil. sendo filho de Manoel
entre os comerciantes. tribuidor.

.

Faz saber que comparece- Gonçalves da Oruz e de
- Em nenhum caso o - Dentro do prazo de 15 ram no cartorio exibindo ös Maria Wachelewsky da
preço da mercadoria ía- dies, a Comissão Nacio- documentos exigidos pela lei Oruz.
furada e vendida poderá nal de Preços deverá en- afim de se habilitarem para Ela, brasileira, solteira,
ser superior ao vigorante caminhar ao Coordenador casai-Se: lavradora, domiciliada e
em 1 de setembro deste da Mobilização Econorní- I residente neste distrito,
ano, ou ao corresponden- ca as normas de flscalí- Edital n. 1930 de 5-10-45 sendo filha de Jose Flor
te ao ultimo negocio feito zação e as penalidades ARNALDO DOS SANTOS da Silva e Ana Nerink.
antes dessa data, no caso que devam ser impostas BASTOS E ALVINA OOPIA DE EDITAL DE
de as margens serem in- aos infratores. PELLIS PROCLA.:MAS DE CASA-
feriares as atualmente Iti- MENTO RECEBIDO DO

-

xadas... OFICIAL DO REGISTO
- Fica obrigarorla a eri- � CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO li CIVIL DE ARROIZEIRA.

��!�g�� f���ng;:ç��po�e II DR. SADALLA AM I N _ II Ed��ào�'o 1i��:� �i��45
tas à venda no varejo, H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NO.S ii J_,. • � Klug
dentro do prazo de 30 d g ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA ii Ele, brasileiro, solteiro,
a partir na publicação H «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii comerciario, domiciliado
desta Portaria. ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 il e residente. em Arrozei-
- Os comerciantes ficamii, ii ra, sendo Iílho de Her-
na obrigação de recalcu H • .Joinville - ii mann Klug e de Emma
lar os seus atuais preços Klug.
pera que se situem dentro

� Ela, brasileira, solteira,
Idas novas normas. Os domestica, domiciliado e

preços apurados prevale- I 1
residente nesta cidade,

cetrãol até ser esgAotado o, _
sendo filha de Alfredo

a ua estoque. partir,

DESNATADEIRAS
Klug e de Maria Kamin

porem, do dia 50 de No- Klug. Votam no lugar denominada Garibaldi, pelas
Edital N. 1953 de 8-11-45 seções abaixo, os eleitores residentes em Garibaldi,
Afonso Itner e Irma Oaribaldi Alto, Jaraguasiuho, Jararaca, São Pedro,

Jaroskewicz Tifa dos Bugres, Alice, Caminho Rodrigues, Cami-
Ele, brasileiro, solteiro, nho Correia, Jaraguà Alto, São Estevão, Caminho

lavrador, domiciliado e Wendelin, Cacilda, Faustá, Caminho Germano e

residente neste distrito Carina.
sendo filho de Rodolfo 16a. seção
Itner e de Anna Itner, Letras A B C D E F G H - Escola Estadoal
Ela, brasileira, soltei- 17a. seção

ra, lavradora, domicllía- Letras I J K L M N O P Q R S T U V W X
da e residente neste y Z - Salão Wolf
distrito, filho de Stanis-

RetorcI-dalau Jaroskewicz e de
Martha Jaroskewicz.· Vetam no lugar denominado Retorcida, pelasE para que chegue ao co-

seções abaixo, os eleitores residentes em Retorcida,nhecirnento a todos, mandei I POÇlO D'anta, Ribeirão Cavalo, Braço do Ribeirão
passar o presente edital que Oavalo, Caminho dos Monos, Estrada Teresinha,será publicado pela Impren- Morro do Stulzer, Estrada do Funil e Ribeirão
sa e em cartório onde será Grande do Norte.atixado dui ante 15 dias. Si 18a. seçãoalguem souber de algum im- Letras A B C D E F G H f-Esc., lado esquerdopedimento acuse o

. para os 19a. seçãotins legaes. Q R S T U V ur X y
ARTUR MÜLLER-O±icial Letras J K L M N O P n Z -

Escola, lado direito

Itapocusinho
Votam no lugar denominado Itapocusinho, pe

las seções abaixo, os eleitores residentes em Ita
pocusinho, Grota Funda, Vila Chartres, Sania Lui
za, Estrada das Flores e João Pessoa.

20a. seção
Letras A B C D E F O H - Escola João Pessoa

21a. seção
Letras I J K L M N O P '(� R S T U V W X y Z

Salão João Pessoa

Corupã
Votam na sede do distrito de Corupá, pelas

seções abaixo, todos os eleitores residentes no

distrito.
22a. seção

Letras A menos Antonio Augusto e Augusta
G. E. Teresa Ramos - Sala 3
conclue na 4. pago

Preço de Tecidos...
- conclusão -

Suecas e AmericanasfC;�;;i�"i;'p�;;'l
Ave. Gelulio Vargas . 350

TelefoJÂR�G�4
-

D�' ;ustl, 19

:::.::1Eslado de Sanla Calarina

ASSIlUTUR! ANUAL
e-s 25,00

DIR. RESp'�JIISAVEL
A R T U R M U L LER

REDATOR

Mario Tavares da C. Mello

GERÊNCIA: I 11 1
ß Comerciol lt�a. • .....

MANUAIS DE 50 a 480

Á ransmissão de

1
O
O
O

3

a
O
O

-

O

LITROS

BORARIOS

CORl. e Indústria

Germano Stein S. A.
joinville
Cánoinhas

São Francisco

Mafra
Blumenau

Porto União

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"
F RAces E AN';:M.COS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

laprepla_ ....
; To....

R••fri.d..

�t�� Bron�uit••
_r.o=_1.!1. �:�:���:::nç..
Vlt-;HO CREOSOTADO
E u .... GERADOR DE SAÚDe..

"'_... , --�----_,

ANUNCIEM

NESTE JORNAL

I
Tendo:-

I

BANHA - FECULA - CONSERVAS - TAPIOCA - ETC.,
-

ICIME�:TO
[LMiLHO

Para exportar; _.PREFIRAM:

Maciel, Fonseca & Cia. - Rio �e Joneiro
Ru'a Leandro Martins, 6 - (armazem)

Telegramas L E I C A M -- Telefone 23/1598
Conlas rapidas, preços reaes do mercado e amplos informes bancarios·,

NO
I II

Eugenho Rau Ltda.
sempre se encontra.

Distribuição dos Eleitores
da 17. zona
CIDADE

Votam 'na cidade, pelas seções abaixo descri
minadas os eleitores residentes no perimetro urbano
e estradas Ilha da Figueira, Morro da Boa Vista,
ltapocu-Hansa, Nove Retorcida, Tres Rios do Sul
Tres Rios do Norte, Francisco de Paula, Jaraguà
Esquerdo, Martins, Rio Mofua, Ribeirão Molha e'
Vila Nova.

1a. seção
Letra A menos Antonio, Alfredo, Angusto e Artur

Sala .do Forum
2a. seção

Letra A, Antonio, Alfredo, Augusto e Artur, e B:C
Sala de Obras Publicas

3a. seção-
Letras D e E - Grupo Escolar Abdon Batista

4a. seção
Letras F G H - Hermann e Henrique - Grupo

Escolar Abdon Batista
,

êe. seção
Letras H menos Henrique e Hermann e I e J me

nos João e José • Grupo Escolar São Luiz
öa. seção

Letras J - João e Jose e K L - G. E. Div. Provido
t« seção

Letras MNe O - G. E. Divina Providencia
8a. seção

.

Letras P Q R S - Clube Aimoré
9a. seção .

Letras T U V X Y Z - Salão dos Atiradores

Barra do Rio Cerro
Votam no lugar Barra do Rio Cerro, .pelas se

ções abaixo discriminadas os eleitores residentes em
Barra do Rio Cerro, Rio Cerro I, Rio Cerro II, Es
trada .Iaraguä, Trindade, Ribeirão das Pedras, Hun
goras, Cascata, Rio da Luz, Caminho Rappe, Ribei
rão Aurora, Estrada Gustavo, Ribeirão Grande da
Luz, Geisler, Rio da Luz II, Rio Cerro esquerdo, Rio
C�rro direito, Macuco Grande, Macuco Pequeno,
Vitoria, Caminho Hoffmann, Blank, Ribeirão. Alma,
Pedras Brancas.

10a. seção
Letras A menos - Antonio, Augusto, Augusta e

Alfredo - Escola Esradoal
11a. seção

Letras A - Antonio, Augusto, Augusta e Alfredo -

B C D - Residencia Virgilio Rubini
12a, seção

Letras E F - Armazem �Weege
13a. seção

Letras G H I .:_ Armazém Weege
•

'14a. seção
Letras J K L M N O P Q - Salão Weege,

15a. seção
Letras R S T U V W X Y Z - Casa Rubini

.

Caribaldi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Meditando. curto. espaço. de tempo,
V. S. lembra-se que tem necessidade
de algum artlgo.

Jtfue"s' CHAPEOS, CAMISA, GRAVATA,=U==. 1 BOM CORTE DE CASEMIRA,
1 PAR DE MEIAS, etc, etc.

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

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

,

I
..

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

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

CASA-TOBIAS It Prs. Epita�io Pessoa. 652
, Jaragua do Sul

Portario de J1 de �utu�ro A Casa Real,
d '194t possue um grande sorri-

e d menro de artigos de couro:

O Prefeito Municipal de
Iaragué do. Sul, resolve:

,

DESIGNAR:
De acordo co.m o. art.

89 e seus paregrefos, do.
Decrero-leí n. 700, de 28
de outubro de 1942;

.

Antonio Pedri, ocupante
do. cargo de Mororista,
padrão. "E", do. Quadro
Llnico do Municipio, pare
enquanto durar o afasta
mento do respectivo tltu
lar, sr, João Batiste Ru
dolf, pera exercer o. cargo.
de Fiscal-Geral, padrao
"H" do Quedro-Llníco do
Municipio.
Comunique-se
Ass) - Ten. Leonidas C

Herbster - PREFEITO

�ACOLAS
CARTEIRAS -

CINTAS -

ETC ...

(defronte o. Cine Buhr)

Os absurdos soviéticos
o.------�������-----�������

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

- Armando Pereira -

MARAVILHOSA �e a mais bela
coleção de livros de história
acaba de receber TIP.AVENIDA

Uma noticia' que. real
mente pode classificar-se
como sensacional: é a

renuncia da Russia á
sua reivindicação. junto.
à U.N.R.R.A. quando so

licitou o. emprestimo de
7 bilhões de dollares,
contentando-se ag o. r a

com "apenas" 250 mi
lhões! Com efeito, a Rus
sín padece os efeitos' da
grandeza militar e poli
tica que a Inglaterra e

os Estados Unidos paten
tearam nesta guerra.
Preliminarmente, os

russos exigiram à Italia,

NUNCR EXISTIU IGURL

Porlar io �e �1 de �utu�ro
de 1945

balhasse para indeniza
los dos hípotétícos danos
ocasíonãdos pelos ítalía
nos participantes dos
exercítos de Hitler.
Posteríormente, cons

tatando o. efeito. de hila
ridade que havia prove
cadü sua abJurda pre
tensão, recolheu-se sem

insistir. Com a UN.R.RA.
o. efeito. não. Ioí menos

teatral, sabendo-se que
antes da Russia, muitas
pequenas nações estão.
a exigir o. auxilio. efici
ente da U.N.R.R.A.
Ignora-se ainda se a

Russia conseguírá esse

"pequeno." emprestímo
conhecendo-se a situação.
aflitiva de outras nações
saqueadas completamen-

O Prefeito Municipal
de Iaregué do. Sul, resolv:
CONCEDER LICENÇA:
De acardo com o. arr.

167, do. Decrero-Leí num.

700, de 28 de outubro de
1942,
A João Batista Rudolf,

ocupante do cargo de
Fiscal Geral padrão. ,.H"
do Quadro-Unico do. mu

níclpio. de 12 meses, a

contar de 1. de novembro
do. correnre ano,

Comunique-se
Ass) - Ten. Leonidas C.

Herbster - PREFEITO

te pelas hordas nazistas.
A Russia, não. duvidamos
dos seus prejuízos, pos
sue elementos ímportan
tíssímos de reerguimen
to. que relegem para se

gundo. plano. os ajutoríos
da U.N.R.R.A.

--_------

TINTA "NANKIN" ?

A Tip. Avenida já recebeu
-_---- ----....,..---

o. pagamento. de uma in

denização. que nem mes
mo a Inglaterra, nação.
mais prejudicada pelo.
belicismo. italiano, tivera
a ideia de exigir, uma

vez que ela é a que
mais trabalha pelo. reer
guímento moral e econo

mico. da nação. penínsu
lar. Os sovíeticos preten
deram transformar o.

povo italiano. num povo
de escravüs que, duran
te mais de 500 anos tra-

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

Armas Secretas
Miranda Valverde

VENDE-SE

Declaração
lEu Adão. Wilceztky,

casado, brasíleíro, venho.
por meio. desta declarar
que Maria Ciepply Wil
ceztky, minha mãe ado
tiva, sendo. que por mui
tos anos tendo. vivido. em
minha companhia, por
não. querer mars viver
junto comigo retirou-se
nesta data, por sua livre
e expontanea vontade,
levando. consigo todos os

bens que lhe pertencia,
tendo. todos os serviços
da mesma por mim pa
gos, sendo. que de hora
avante não. responsabilí
so-rne, por dividas, que
a mesma contrair em

meu nome, e nem o. que
vier acontecer com a

mesma.

Püçü d'Anta, 29-10-45.

Adão Wilceztky

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBHIGUEIRA MINANC09A
Vermifuga suave e de pronto

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

.

ME o n. 1, 2, , e 4
. Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias

Compre hoje me�mo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto des Laboratórios Minancora

- jOINVILLE

Outra vez'!
A Tj[POGRA\JFIA AVENIDA

RECEBEU ALBUNS PARA FOTOORAFIAS
---__--------------

Mario de

Estofaria Cruzeiro
RESERVAS

CR$ 6.00.0.0.00,00.
CR$ 4.0.00.0.00,00

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emilio Iourdan, 1.15

End. Telegreflco "I NeO"
Caixa Postal, 10 - Telefone, 75

MATIUrZ: ITAJAÍ

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indíspensaveisepara harrno
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitarias e salas de
jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação

tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.
---- ACEITAMOS ENCo.MENDAS, PARA o. MENüR PRAZO POSSIVEL. ----

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22
Oficina á' R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U Á DOS U L

A econom ia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Inc/ustia Comrcio de S31t� (ltl-inil SI A.
HORARIO: Das 9,39 âs 11,30 e das 14 âs 15 horas

Aos sábados das 9 às 11 horas

'to'U /0
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�!J CORREIO . DO POVO
Tratando a Menigite e a Pneumonia com

--------Penicilina==============
TELEFONE H. 39, Coroou-se de pleno su- 150 publicado no "A�eri-

cesso o tratamento expe- can Medical Associatlon
rimental da pneumonia e Journal".
da menigite,. com o em- O tratamento realizado
prego da Penicilina, rní- em quatorze cri�nças eca

iiiiiiiiiiiiSTiiiii�iiiii'iiiiiCiiiiiAiiiiiTiiiiiAiiiiiRiiiiiINiiiiiAiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiií'iiiii1iiiii·3iiiiii01 ni�trada por via oral, em lenta as esperanças �utri-
- cnanças. O resultado des- das até hoje relativamente

sas experiencias foi reve- ao combate futuro daque
lado por tres médicos de las doenças e de algumas
Washington, em um arti- outras, com o emprego da

Penlclllna..
.

Liga Eleitoral Calolica �rente fez anos o menino ßssemhlel'!I fie!ll forçado do quadro é Ó Todavia, tão alviçareira
Foram empossados os Milton Albus; -nc dia 1�, U u rU veterano Raul Schmldlln. doticia vinha acompanhe-

seguinres nucleos da Liga o menino Geraldo Meier. . 7) - Seu quadro é de da de seria advertencia: -

Eleitoral Catolica: Cinema Or�in8riß amadores ou profissionais? "A nove descoberta, cer-

SANTA LUZIA- Germano Hoje será exibido no
-- Com exceção de um temente, será cornerclall-

Gascho, Luiz Maffezzolli Cine Buhr, o esperado .j que não e profissional zada de um modo amplo
Ezelino Rosa, Eugeni� film da Perernout intitula- Convecaçãe

nem amador, os demals e, assim, muitos prepara-
Pradi, Angelo Demarchi, do: "Tudo por um beijo",

são todos amadores. dos serão postos á venda
Inacio Tomazielli e Gio- com Dorothy Lamour. 8) - Ha quantos anos propalando curas rnílagro-
condo Pedri. Depois de tanto tempo,

vem ocupando a direção ses Não se deve, porran-
SÃO JOÃO- Artur Borro- a famosa artista reapare- De ordem do sr. Presidente e, atendeu-

dos quadros? to, fazer uso de tais pre-
lini, Alexandre Avanci, ce na tele, cantando e do ao disposto no art. 24 dojOapítulo V dos

- Ocupei a direção dos parados, sem prescrição
Alberto ôtenger, João Ma- densende "c o n er a s", Estatuto.s desta Assocíação, venho, por in- quadros de 1935 éÍ 1941, êdl

"

(S I H)
ti M

.

A
ó I d

rne rca . . "-'
las artíns, ugusto To- "swings" e muito meis em termedío deste, convocar os associados pa-

vo tan o novamente a ========�===

melin e Celeste Prestini. "Tudo por um beijo"... ra o Assembleia Geral Ordinaria a reealí- ocupar em maio de -1945. Decreto N_7t
RIB. GRANDE- Alidio Fio Corridas zar-se dia 16 de Novembro vind�uro às 20 9) - Quantos anos o O Prefeito Municipal
rlani, Otavio Dana, Eduar- Amanhã, as 14 horas horas em sua séde social, para tratar do quadro titular foi campeão de Iaragué elo Sul, usan-

do Alexandre e Gilio na pista do Clube Hipic� seguinte: -
da cidade? do da atribuição que lhe

Lenzi.. _

terá lugar a corrida de
- Foi campeão da ci- confere o art. 12, item III,

MUitos nao sabem... desafio, entre os animais
1. - Prestação de contas da atual diretoria;' dade e do estado em 1929 do Decreto-lei n. 1.1 02 de

q�e, o "Correio do Povo" dos senhores Manoel F.
2. - Eleição de nova diretoria; .

( •
e em 1955, continuando a 8 de abril de 1929,

esta sendo publicado duas da Costa e A. .Pevanello.
3. - Tratar de outros assuntos que virão aparecer. - ser da cidade desde 1955 DECRETA:

vezes por semana. Concessão de terras a 1911, e depois em 1944 Art. 1.-Fica sem nen-

Desde o dia 1 do cor- O .Díarío Oficial do 2. Secretario em ���:i�� PIAZERA e 45, sendo varias vezes I hum efeito o decreto n. 5;)

r�nte �asso� a bl-sernana- Estado" está publicando vice-campeão estadual, de 7 de Agosto de 1943;
rIO, saindo as QUINTAS- editais pare terceiros ínte- 10) - Qual o atual pre- que declarou de utilidade

FEIRAS E DOMINGOS. ressados conhecerem dos
sidente e vice-presidente? publica o prédio n� 62 e

Esperamos que .dore- pedidos de concessão de Caxias 81· campeão daL J D .- o atual presidente é respetivo terreno, sito á

vente ninguem reclame terras que fizeram Gusta- ,
,-

.

•• • com quem V. S. está Ifa- rua José ßontlacío, de

exigindo o jornal aos sä- vo -Mathías em Rio da laudo: fui eleito em 28 de propriedade da Cornunl-

bados, julgando ser o Luz; Walt�r Mathias em Entrevistado'o presidente, pelo reporter Artur Oscar Müller outubro e empossado no dade Evangelíca. -

mesmo publicado ainda Rio Cerro; Bruno Beseke,
die 4 do correnre mês, A�t. 2.-Este decreto en-

uma vez �or s�mêlna. em Ribeirão Claro. Virgi- Vencendo ne tarde do como: centro-avante, pon- epos o termino do 'jogo trara em vígor na data de

.

Aßlversarios lio Osorio de Aguíno, em dia 4 ao Afonso Pena, o ta esquerda, meia. direita, centre o Afonso Pena. O sua publicação, revogadas
DIa 4 fez anos dona Rio Molha e Adão Duque Caxias F. C. sagrou-se médio esquerdo e direito, sr. Nelson Richbieter foi as disposições em centre-

.

Iurta Marcetro, esposa do Ganze, em Rio da Luz. bi-campeão da cidade, solucionando assim, cer- eleito vice-presidente, mas rio.

sr. Derval Marcatro; hoje Registo Civil candidatando-se assim, tos tmprevistos, motivados com bastante pezar meu Prefeitnra Municipal de

o snr. Martinho. Ver�- . �o cartorio do registo pera a disputa do tituto por contusão ou doença e de meus companheiros jaragué do Sul, em 50

no Soares, funcionario CIVIl foram inscritos os maximo do futebol catari- entre alguns de seus com- de diretoria, este senhor de Outubro de t 945.

estadual. nascimentos de Ingo fo nense, panheiros. renunciou o cargo, pera o Ass) - 'Yen. Leonidas C..

No dia 10 pessou a de Bruno Kreutzfeldt: SiI� Afim-de saber alguma 5) - Quais os escores qual fora eleito Herbste.r ..

data netallcia ela exma. vio, f. de JoÇío Corr�a �Ei- cousa sobre o clu- obtidos por seu quadro 11) - Sabe algo sobre o PrefeHo Mum�lpal
sra. Edith Franco, esposa lho; LiIH, f. de Albrecht be e seus iogãdores, 'nos- titular' .neSte campeôn/:(to7 eampe�nato es.adblöl?--- .. titulo.

do sr. Ney Franco, e de Seil; Teresa, f. de João so reporter foi a procura - Os escores foram os
- SIm, pouca cousa ... ! 15) - Na qualidade de

dona Asta Marq!lardt, es- Batista Fuzi; Zilmar, f. de do presidente do glorioso seguintes: -- no Turno _ Quanto a este campeona- presidente, quem é o atual

posa do sr. Hemz Mar- Arcesto Schiochet· Flávio alvi-negro, o sr Alcindo contra o S. Luiz 8, x l' to, falta saber o campeão ·têcnico do clube? .

qúardt. Ainda a 10 do cor Aristides, f de A;thur Eg- Maia, mais conhecido por América 1x5, sendo qu� de FI.ori�nopo_l�s, pois as - Ate o termino do

"""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' gert; Lucilia, f. de Leopol- "Cici". neste jogo o nosso qua. demals_LIgas J� tem o seu �ampe<:)lJato estadual con-

"MEDICAÇÃO AUXILI- do Toni; Miraci, f. de Jo- ,Encontrou Cicí em seu dro jogou com apenas 10 campeao.. Crel� que o tl.nuarel des.empenhando
AR NO TRATAMENTO ão Sabino; Evaristo, f de escritorio,que dando-lhe a homens, pois nos primei- C�xlas dIsputara c�m o mnda essa .mlssao apezar

DA SfFILlS" Carlos Cecati; Alfelina conhecer, atendeu pl'Onta- ros ,lO minutos o méJio Iplranga de Canomhas, de ser preSIdente, o que,

f. de Alfredo Grossklags; mente as perguntas que

I
esquerdo Parucker, con- campeão da zona serrana. depois, convidarei um dos

Lidio, f. de João Macedo; lhe foram formuladas. tundiu-se, não voltando Estamos aguardando or- nossos para o desempe-
Nair Luzia, f. de José 1) - Quais os jogadores mais a atuar' Afonso Pe- dens da federação por nho do cargo.

Walcrich; Francisco. f. de que disputaram o campeo na 5x3. Retu;no - S. Luiz in!ermedio da L.J.D., pois Contente com o que ob

Teodoro M. Ribeiro e Pe- nato da cidade pelo Ca- 7x1: America 4x3' Afonso nao sabemos ainda, qual teve, o reporter deixou o

dro, f. de Ambrosio Car- xias F. c.? Pena 4xO,
'

a zona que vamos dispu- presidente do Caxias.

valho. Casamentos - Os jogadores titula- 4) - Alguns dados sobre tar Aqui o "Correio do Po-

Realizaram-se hontem res que disputaraI_TI o cam- os melhores jogadores .12) - Te!ll esperanças do vo" tr�ms!llite �eus pa�a-
os. casamentos do sr. Leo peonato peloCaxias foram: do time? BI-campeao sagrar-se cam· b.ens a DIretOrIa, aSSOClä-

João Müller com o sen- Bosse, Pé de Ferro, Bor- - Todos foram' bons peão do Estado? dos e jogadores, pelo ti

horita Maria Anacleto e ges, Rubinho, Lange, Pa- muita vontade e entusias� - Sim, muita esperança tulo que acabam de con-
"

'do sr. Teodoro Virtuoso rucker, Garcia, Airton, mo, disciplina, dedicação para isto .confio muito n�s quistar e f<?rI_TIulamo-lhes
com a senhorita Deliria Dem, Dinho, Nhonhô, e respeito, é o que sem-

nossos Jog�dores, nao votos de felICIdades e de

de Pinho. Viajantes Brandão, Celso,Schmidlin pre possuiram. ob�tante os quadros cam- boa sorte para que tor-

.

Para Florianopolis via- Aguiar e Nilton. 5) - Qual foi o artilheiro peoes de outras Ligas se nem a trazer para Joinvi-

jou o sr. dr. Arquimedes 2) - Qual o jogador que mór do Caxias? .

acharem em condições Ie o titulo de campeão

Dantas, delegado auxiliar mais se distinguiu neste -O artilheiro foi Celso para a conquista desse do Estado.

de poliCia e para o Rio campeonato pelo clube? com 9 tentos e Nhonhô ======================

de Janeiro o sr. dr. Artur - Todos portaram-se com 8.
.

Distribuição•.•
Urano de Carvalho, agen- bem, destacando-se Bran- 6) - Qual o jogador
te-fiscal do imposto de dão, _pois alem de sua 'mais esforçado do quadro?

posição, ocupou varias - O jogador mais es�

CAIXA POSTAL, 19

- Oletor. ARTUR M OLLER -

DOMINGO, 11 DE Novembro DE 1945ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL -

23a. seção
Letvas A Antonio Augusto e Augusta e B C D -

G. E. Teresa Ramos - SitIa 7
24a. seção

Letras E F :: Intendencia

-I J D ,e 25a. seçãoA O a Letras G H I - G. E. São José � Sala O. Cru7.

FABRICA DE MOVEIS - CARPINTARIA - SERRARIAS PROPRIAS ! !! 26a. seção
LUSTRAÇÃO ESPECIAL _ TUDO SOB G. S n r

Letras J K L - G. E. São José - Sala G. Osorio

ENCOMENDA E SERVIÇO GARANTIDO M
· .I E til M,I U U t i I

27a. seção

Qualquer ser�iço de carpint{lria oveis ue S I o OUerno n L a n
Letras M N O P �8�. �:��� Schneider

�iiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��ii�ii�iiiiiiiiii�����iiiiiiii�_�
Letras R S..T U V W X Y Z - Salão Koerner

. .�..............��.......-

(()) § a 1[)) 21 ((J) - (Marca Registrada)

Virgem'E,specialidade

•
-
• Notas
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Iconclusão
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Salas de Tantar
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Sala de Vi�itas
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