
Os comicios de Curiti
ba e Florianopolis foram
uma consagração ao Bri

gadeiro Eduardo Gomes,
recebido por dezenas
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t Dutra, falará domingo

C e r o em Recif�x_
O P.S.D. apresentou a

chapa de senadores e

deputados, que ficou as

sim constituida: Para Se

nadores; Nereu de Oli
veira Ramos e Ivo d'Aqui
no Fonseca.
Para deputados: ,

Aderbai Ramos da Silva
Altamiro Lobo Guima

rães

IBERDADE Não

DE VOTO-
--------::0::--------

O movimento feito Quem quizer dar-se
pelas forças armadas ao luxo de fazer poli
e que culminaram com tica, meta a mão no

o sr. Ministro José Lí- bolso e puxe pelos
nhares na Presidencia cobres, pois o dínheí
da Republica, teve por ro dos impostos é pa
fim exclusivo dar ao ra ser aplicado em es

povo plena liberdade tradas, escolas e ou

de votar de acordo tros serviços de utili
com a sua conciencia, dade publica.
afim de que o futuro O eleitorado pode
governante do Brasil, estar tranquilo e votar

seja um representan- livremente, pois os ins
te da maioria do povo. trumentos de opressão,
Com o mesmo fim os prefeitos, delega

foram substituidos os dos e quaisquer outras
interventores, prefei- autoridades, devem, de
tos e todos os íuncío- agora em diante, alhei
narios e autoridades ar-se da campanha po
que compunham a ma-llitica,

e não usar bens

quina eleitoral dos publicos para esse fim.

partídarios do P.S.D., Os exonerados, não
muitos dos quais, Ia- mais voltarão á seus

ziam a campanha a' cargos, pois, com a

custa dos . cofres pu- sua parcialidade, o uso

blicos, seja subornan- dos dinheiros da nação,
do diretamente, por as suas ameaças de
meio de gorda remu· vinditas, os íncompa
neração em serviços, tibilisaram com o po
ou ainda usando auto- vo, os condenaram ao

moveis gasolina e ou- eterno despreso,
tros bens pertenceu- Eleitores! Não te

tes aos serviços publí- mais ameaças, nem a

cos, volta ao poder dos

Po)' outras palavras, que não .souberam
o movimento teve o portar-sé na altura da
fimdeacabarcomas de- hora presente! Votai

signações e os cha- de acordo com a vos

mados "candidatos oíí- sa conciencia, nos

ciais" ou "partido do' candidatos que mere

governo". çam a vossa confiança!

eolsrc Semanal
Terminou o julgamento

dos criminosos do campo
de concentração de Belsen.
onde foram trucidadas
cerca de 250 mil pessoas:
Foram condenados a for

ca:

José Kramer, apelidado
a "besta de Belsen" pelas
tropas brlranices que se

apoderaram do campo de
concentração que êle co

mandava em abril deste
ano. Conta 39 anos de
idade, é casado e tem

três filhos. Foi acusado
de escolher vitimas pera
as cemaras de gaz, assas
sinato em rnaesa de 22
prisioneiros a tiros.

Dr. Fritz Klein, rumeno,
35 anos que escolhia 'mu

Iheres para bordeis do

campo de concentração 'd�
Auschwitz e vitimas para
aB camaras de gaz, tendo
sido posteriormente traüs

ferido para Belsen; Peter

Weigàrtner, carpintei:-o .iu

goslavo, de 35 anos que
servia no exército iugos.
lavo, mas que se tornou

mercenário quando os na

zistas ocuparam o seu país.
ffoi guarda de campo de
concentração e encarrega
do de espancar os prisio.
neiros até morrer; Irma
Gresse, joven de 22 anos

apenas, apelidada de a

"besta loura de Belsen",
pertence a uma família res

'i)

peitável, natural da aldeia
de Wrechen, no Meclen

burg.
Hoesz Lergerrnann, fo

tõgrefo, com 38 anos.

Além de escolher as viti
mas para as cameres de

gaz, dirigiu o enforca
mento de 4 moças em

Auschwitz. Além destes,
foram tambem condena
dos à morte, porém sern

especificação sôbre a ma

neira de ser executado a

pena: Wilhelm, com 34
anos por assassinato de
prisioneiros a tiros nas

montanhas de Harz, Ans

gar Pichen, antigo carni

ceiro, com 32 anos, nas

cido na Dinamarca, de
pais alemãee. Assas
sinou prisioneiros a tiros
em uma das cozinhas do Sempre tivemos o sr. propaganda eleitoral. De- carregada cQntra a co

campo de concentração de Nereu Ramos como um pois de Blumenau, foi mitiva do P.S.D., vista

Belsen; Karl Frankisch, politico de cultura e ha- iniciado um comicio em com desagrado.
acusado de atirar contra bil, sabedor de que toda Timbó. Ali, quando o sr. .Em Rodeio quando o

jovens prisioneiros e as- violencia é prejudicial a Nereu Ramos falava. so- dr. Nereu discursava, um

sassinar 32 prisioneiros fa· uma campanha eleitoral. bre acontecimentos 10- moço, Silvio Tombosi,

zendo fogo contra os mes- Dai darmos com reser· cais, houve a interven- deu um aparte que não

mos da janella
- da cozi- va Os fatos, que nos fo- ção do sr. Tupi Barreto, agradou o orador ou foi

nha de Belsen. ram relatados por pessoa ex-delegado regional de ofensivo a esse, pelo que

Os demais foram con- vinda do local,. onde os policia, que procurou o mesmo sacou de um

denados a prisão de 1 a mesmos se desenrola-I dar um aparte, esclare- revQlver.

15 anos. ram, fatos esses que são cendo uma acusação que O pai do moço, que

-x- dignos de toda lastima. se lhe fazia. Disso re- estava p'roximo ao ora-

Cçmtinua a crise no go- Vamos ao caso como sultou uma de 'pugilato dor, segurou o braç'o
vemo francez. De Gaule, nos foi relatado. O snr. entre o sr. Celso Ramos I desse, desviando

a arma.

depois de se negar ô Nereu Ramos, acompa- e aquele advogado. Nisso o motorista do dr.

entregar tres posições- nhado de uma grande I Dai a comitiva seguio Nereu, sacou de.uma ar

cllaves aos comunistas, comitiva, excursionou pe· para Rodeio, estando a ma, apontando-a contra

renunciou ao cargo de pre- lo Vale do Hajai em atmosfera cada vês mais o velho Tombosi e inti-

POLITICA

está
O sr. Prefeito Munici- agora mais essa medi- É preciso remover os

pal e mentor do P. S. D" da que nada recomenda escombros do naulragío,
um partido que disputa e pelo contrario, vem para que a. rota fique
as eleições, procurou cercear' a liberdade. livre de uma vês.

salvar do naufragio o Para o caso chamamos Ao menos assim pent
seu barco. a atenção dos srs. Pré- sa o sr. Ministro da Jus-

Assim é que, na ultí- feito Municipal e Inspe- tíça. que mandou que

ma,horamandounomearde- tor Escolar, que certa- fossem substituidos pe'

legados de partido todos mente chamarão a aten- los Juizes de Direito to- Hans Jordan.
os íuncíonaríos munící- ção de seus subalternos dos os Prefeitos munící- Orlando Brasil

pais e professores. para que se abstenham, pais que ainda não ti- Otacilio Vieira da Costa
O secretario da pre- não de ter opíníão, mas vessem substítutos e Roberto Grossenbacher

feitura almoxarife, va- de usarem do cargo que que tivessem atuação Rogério Vieira

cinador, professores da

I
exercem para cerce- polítiéa de outubro para \

'

-x-

estrada Jaraguá e de ar a vontade popular. iiicá. Os crimes politicos
Jaraguasinho, todos eles _ são a ruina de um par-
com consentimento ou

'

tido, e tem dado dores

não, foram nomeados, 'Exonerado' 0/ de cabeça ás comissões
afim de dar a aparen- Executivas .

cia de que a maquina Prejeiío MuníCl-paI Ainda agora, o Dr. Lan-
ainda funciona. dulfo Alves, antigo in-
Não basta ja que exís. terventor na Baía, casa-

ta na estrada Jaraguá Já tomou posse o substítuto - Égeral a satisfação do com uma [oínvillen-
um professor que acu- se, filha do finado Carlos
mula esse encargo' com O sr. Interventor dr. tomou posse no día da Schneider, e assim pes-
o de inspetor de . quar- L' GI' h d

.

t
'

20 do soa conhecida em nos-

teirão, em prejuízo da UlZ a ottí, exonerou c ega a, IS o e,
do cargo de Prefeito Mu- corrente, sos meios comerciais,

instrução publica, vem d
'

. PSD
nicipal em Jaraguá o sr. A substituição causou elXOU o ... porque

--------------- Tenente Leonidas C. geral satisfação no mu- incluiram na chapa o

Herbster. nicipio, vendo-se em to- seudesafeto Pinto Aleixo.

Para substítuí-lo foi no- dos os municipesum sem- O sr. Mozart Lago. Ii-

meado o sr. Remaclo blante de alegria e liber- gura de proa do P.S.D.

Seára, que exercia o dade, pois não mais se- no Rio, publicou um ar

cargo de Coletor Esta- rão usados os recursos tigo contra o sr. Getulio

dual em Videira e é na- do erario 'publico para Vargas. O snr. Amaral

tural de Itajaí, o qual a campanha eleitoral de Peixoto, genro do ex-pré

judeus para a Palestina, um partido.
,

sidente, enfureceu-se e

onde. se estabelecerá a A campanha agora e lançou o desafio: "ou eu,

..

::'.:..:.}{:...:.."
....

, nali'icifdos sem ··patj"ja�.'· ,feitd
.. e_ill igualdade .de ou ele, um é demais no

v d p�ti��
Espera-se pera Março -x- con rçoes, pois o sr.

_

do proximo ano o tun- As m1nas de perroleo da Prefeito. exonerado, não gens ao tesouro, não con-

cionamento da Faculdade Baía, entregaram ao con- tem mais qua�quer par- vem estimular mais ainda

Paulista de Direito, que sumo publico no ano de ?ela de a�torl.dade, para o jogo.
será instalada na Univer- 1944 683.290 litros de que- Impor solldarleda�e a �x-

sidade Catolíca daquele rozene, 212.632 quilos de quem quer que seja. Foi exonerado o sr. Dr,'

estado bandeirante. oleo Diesel, 146.901 litros belecidos pela Coordena- Carlos Gomes de Olíveí-

_··x-· I de solvente e 910.322 qui- ção de acordo com a alta re do Instlrulo Nacional

O novo governo de São Ilos de oleo combustível, direção do Conselho, va- do Mate, sendo subsjltui

Paulo verificou que exis- todos extraidos das jazi- riam entre Cr$ 1,60 a 1,70 do pelo snr. José de Re

te um vultoso "dlflcít" no das de petróleo do Recon- para o querozene; Cr$ sende Enoud.

orçamento paulista, tendo cavo. Até 30 de ôetern- 710,00, 720,00 e 598,00 a O� sr. Interventor do Es

reunido o secretariado pa- bro último, do corrente tonelada do oleo Diesel; tado do Rio, assinou em

ré! estudar as medidas ne- ano de 1945, o mesmo Cr$ 2,15' o litro de sol- dois dias 228 exonera

cessarias ne compressão orgão deu ao consumo: vente e 520,00 e 416 a to- ções de prefeitos, delega
das despezas sern aurnen- 633.586 litros de queroze- nelada de oleo combus- dos, subdelegados.
rar os impostos. ne, 294.450 quilos de oleo tível. Remove-se assim os es-

Começam assim a apa- Diesel, 85.054 litros de --x- combros da ditadura.

recer as situações reais solvente e 1.606.280 quilos O sr. Ministro da Fa- -x-

dos governos passados. de oleo combustivel. Vale zenda indeferiu o requeri- Foi baixado decreto pe-

-x- assinalar que, apezar da mento dos concessiona- lo snr. Presidente José
Vão afinal resolver o elevação dessas cifras, o rios da Loteria Federal Unhares

.

extinguindo o

caso dos iudeus. As ulri- C.N.P. não faz, na Bahia, que queria fazer pelo Na- Tribunal de Segurança Na

mas informações vindas a exploração comercial do tel uma extração com o cional.

dos Estados Llnidos, onde produto, de vez que os premio maior de dez mi- Serão julgados pela jus-.
inglezes e americanos dis- seus trabalhos se encon- lhões de cruzeiros. riça comum os crimes

eutern o assunto, dizem trarn, ainda, em fase de Despachou o sr Minis- contra a economia popu

que ficará decididamente pesquizas. Os preços que I tro que, embora a extra- lar e os demals atribui

fixada a ida de 500 mil tem vigorado, �reços esta- çäo traga graudes venta- dos àquele Tribunal.

sidente
Aguardam-se graves

acontecimentos politicos
na França, que, depois de
tanto ser castigada pelos
estrangeiros, sofre agora
pela falta de compreen
são de seus proprios fi
lhos.

Comicios de sangue
Cenas deprimentes em 'I'ímbô e Arrozeira - Quais serão os culpodcsl-Perdeua vida uma pessoa

mando-o a sóltar o bra

ço que segurava. Quan
do o velho Tombosi sol
tou o braço, o motorista
virou a arma contra o sr. I

Silvio Tombosi e alve

jou-o, prostando-o morto.

Em seguida houve o tu
multo e a comitiva fugia
para um lado e a popu
ção para outro, diante
dos diversos disparos
que aindá foram feitos.

Como ja dissemos, da
mos essas notas com re

servas, pois as ouvimos
de terceiros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITALü

e s o.í c e âc Instrumentos de Musica
em geral, especialmente

Instrumentos paro

GAITAS-PlANADAS
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS
ORGAos E HARMONIOS .Bohn'

PIANOS "Essenfelder"

ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.
DISCOS, VITROLAS, OD-IONOLAS e

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

Peçam preços e demais informo ao Represe?tante:

SERRA ALTA

LINHA sAo FRANCISCO Est; de Santa Catarina

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOS x-

Diretor Médico do Hospital "São José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

EM
�--------------------------------------,-

Imposto territorial

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

prando an
De ordem do sr. Cole

tor, torno publico que
no presente mês de No
vembro, arrecada-se nes
ta Coletoría 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-

Atraidos 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

O mundo não está ainda Ii- Sem alimentos, sem a
vre das torturas da guer brigo e sern roupas, ame
ra, ou pelo menos de açados pelos surtos de
suas imediatas consequen- graves epidemias, os ale
cias. mães e japoneses conrí-
A terminação da luta nuam a ser, para o rnun

errnada foi apenas o pon- do, um perigo iminerite
to de partida pare maio- que é necessário conjurar
res sofrimentos e mals antes que seja tarde.
duras provações. Aos mi- As Nações Unidas cer
lhões de homens ceifados tarnenre estão tomando
pelo nazismo na voragem todas as providencias
tremenda, teremos de a- para que isso seja feito
crescentar, dentro em pOU- com a eficiencia possivel
co, outros milhões que a mas nem por isso deixam
fome, a desnutrição e o os países europeusde com
frio se engarregaräo de preender o risco enorme
eliminar com a propria que correm suas popula
chegada do inverno. No ções, dizimadas pelo na

Japão o problema está zisrno na guerra, e que
assumindo tremendas pro- até depois de cessada a

porções e as eutorldades luta, não conseguem ver
de ocupação apesar de se livres das consequen-
toda a sua boa vontade, elas do hitlerismo .

não conseguem soluclo- I n
�á����a

a

A���:�h�o ��� I :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:;:;:;:;:;;:::::::::::::::::::::::.
vo, a medida que se avi- I �

..

slnha a estação. hibern_al. Dr Alvaro Batalha - MIÉDI(::OA falta de alimentação, •

de a_Ioj�ment9�, de com- CIRURGIA PARTOS MOLESTIAS DE SENHORAS E
bustiveís, de agua e de l- '

hospitais criou uma situa- CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNA,S E TROPICAIS,

angustiosa entre popula- DOENÇAS DA PELE.

ções já desnurrídas e que
não possuem condições
fisicas necessárias pera
resistir às epidemias de
tifo e disenteria que co

meçam a alastrar-se as

sutadoramente.
A antiga capital alemã

apresenta nesse momento,
um i nd i ce de

-

mortal idade ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
seis veses rnais elevado

: : .

do que antes· da guerra.
O sentimento a frarernlda- �OO�OOOOOO�OO�OOIOOOOOOOO�OO�OOOOOOde, o auxilio mutuo, a as- 00 00sistencia reciproca, são � Adolf Herrn. Schultze �
cousas que desapareceram zes zes

toralrnenre da Alemanha, 00 MARCENARIA EM GERAL 00
onde cada individuo pro- 00 00
cura defender-se da me- 00 00Ihor forma que pode, não � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da

�
lhe importando que isso zes CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �

acarrete o sacrificio de00· .

00
uma multidão de (amin-S

Mantem um
..
estoque �ermanente de tod�s (�S tipos 00

tos. Berlim constitue hoje de MobIlIas, especialmente para escntorio. 00
O mais perigoso foco de - 00epidemias na Europa e � INSTALAÇOES �O.MPLETAS DE: �
se elas se alastrarem pe-

zz:s Dorrnitorios zes

los países vislnhos vere- 00 Salas, de Tantar 00
mos de assistir a uma 00 Copas. . 00

� E t S

�r?eeSi......clb
,ee.....

'
tragedia em que serão � SCMrI OrI? zes Q

.••140" AQ·• L4J�C�AQ1D'":cO�4S"
'li7.f"""� Vende-sesacrificadas, pelo menos � oveis rusticos e outros. 00

tantas vidas, como nos � 00 Acha-se a venda uma
dias traticos da campa-

tz:'S MOVE�S AVULSOS COMO:
� boa desnatadeira, pouconha militar. O que maís 00 Cadeiras

. ..
zes cl. a

� usada, em perfeito esta-
impressiona é que o po- � Poltror:ahs ilxdas. e giratonas

d'
00 Dl do.

vo alemão ante essas di- 00 Mesrn as e c.entro e para ra 10
. 00 ! I Preço de ocasião, tra-

ficuldades, deixou-se aba- 00
E en�re mUlt.os antros. a" " 00 I tar com o sr. RAULINO

ter ínteírarnenre, não ten- � Caixa Registradora ma�c� �ECORD. � !
• NECKEL - Rua Angelo

rendo reagir nem mesmo
tz:'S Af�mada pela. sua eÍ1C1f�ncIa, substite �

t Piazera.
diante das tenebrosas 00 Indo as Caixas Registradoras du 00 ••
perspectivas que se depa- 00 elevado custo.--------- 00

�- I� I-ram neste inverno. 00
.

00 an nQ mo nrOQ r : ANUNCINEE�:TE JOR"'TAI.
A filosofia nazisfa teve 00 VENDE-SE CAIXÕES VASIOS

00 U UO lJ U lJO lJ
•

.::J.l.� _sobre esse povo um efei- 00
-

00 .

� tto aniquilidor, atingindo e mz RUA RIO BRACO, 964 ._ TELEFONE, 73
� li. malQ• ara n Q -

•

di
destruindo todas as forças � Jaraguá do Sul Sta. Catarina � IP O U O 11'
de resistencia inclusive no zes zes I Iseio da mocidade. OOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

_. • . -
•

��������-�-������

� FR�DUT� DR :, ICIME�TO
, NOPARA FERIDAS, ,nIDldlUJl§trlia die ([2iliçadl(())§ ,IL�ILHO III

�N� L� �,A� � E�: I
.

G((})§�lffi nrm21((J)§ §o /Ao I Eogenho Rau Lida.
C C C [ I R A, S" JAR���ÁST��11SUL 'sempre se encontra.

F R I E' I R AS, ll, SANTA CATARINA l�
ESPINHAS, ETC. L1à.e;;e!ià.f!;�:;e:zre:Je:à'@._� ._�

. .. ....,......_,............,,�._�._,

........�-...-.-..�-...--......�

-::::::-::::::-::::::-::::::-::::::-::::::-::::::-::::::-::::::-:::.::-::::::-::::::-::::::-::::::-::::::-::::::-::::::-::::::-:::::-:::::::[f-----
VENDE-SEDr. LUIZ �E SOUZA.

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Resideneia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

uma propriedade, com
boa casa de moradia, e
terreno com 2.300 mt2.,
dentro da cidade; otimo
ponto para qualquer ne

n gocio ou Indusjría.
.--------_______ VENDE-SE TAMBEM

CI" d Olh O d N 'fi
uma oficina mecanica

Inlcn e nOS, Hui OS, noriz, oruanta para concertos de bici-
cletas e motocicletas,em
bom funcionamento.
Mais informações na

ACOMERCIAL LTDA

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

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

- Eletricidade Médica-

,Dr. Ar....ínio Tavares
Professor Catedralico de 13iologia do lnstlttuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços clin·icos Ei cirurglcos do eapeclolldcde no

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

I
Ex-Interno. por concurso. da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

JOltjVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

-------------------_...

NUNCI=I EXISTIU IGURL

CONJUNTOS PARA:

Salas de Tantar
Dormitarias
Sala de Vi�itas

LESSMANN LTDA. IJ D C
AO a

R S t,
A aa

GSnr
U U t iinLan

FABRICA DE MOVEIS - CARPINTARIA - SERRARIAS PROPRIAS
LUSTRAÇÃO ESPECIAL -- TUDO SOB

ENCOMENDA E SERVIÇO GARANTIDO

Qualquer serviço de carpintaria Moveis de (stilo Moderno

Farmacia Nova
de ROBERTO lU. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

�ua Mal. Deodoro, 30 - JARAGuí

@).@ @l@ @).@ @;.@

Casa Real,
possue um grande
sortimento em arti

gos de couro:

SACOLAS -CARTEIRAS
CINTAS, etc.

(defronte o Cine Buhr)

Li"ros Novos
Infantis

Os doze trabalhos de Hereules
1 o leão de Nemeia
2 A hidra de Lerna
3 A corça de pés de bronze
4 O javali de Erimanto
5 As-eavalariças de Augias
6 ,,"s aves do Lago Estinfale
7 0. touro de Creta
8 Oscavalos de Diomedes
9 O cinto de Hipolita
Iü Os bois de Oeríão
11 O pomo das Hesperides
12 Hereules Cérbero

Recebeu a Tipografia Avenida

fiosc� Irmlos 8. ß.
AVISO

Industria de CBI�H�OS

Comunicamos aos nossos fregueses que a nos
sa seção de vendas de calçados a varejo, estarà
abert� todos os dias laboraveis das 7 h<?ras da
manhã até as 4 1/2 da tarde e aoS sábados das
1 ás 12 horas. ------- ....�- - -- -----

..
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J!RAGUÁ DO SUL, QUlITA-FEIRA, 24-11-1945- CORREIO DO POVO -

Relação dos Reqllerimentos
Despachados

Ern 10 - 9 - 45 ������I!�do ����t��� �Posto Rubínt -��UE!?r:IEJ;��r:�I�
da Comarca Taraguá do Sul,

FORDEstado de Santa Catarina Oficina Autorizada cc: n

Brasil.
Faz saber que comparece

ram 'no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim Je se habilitarem para

897 - João R. F. Loss - bras. requer Alvará
de Habíte-se pera sua casa n. 302. Idem.

902 - Durval Ma�catto - bras. bastante procu
rador de João Marcarto, requer vistoria de Habire-se
pera sua casa reconstruída a rua Mal. Deodoro da
Fonseca. Wem

903 - Durval Marcatro - bras. bastante procu
rador de João Marcarto, f'equer vistoria e alvará de
Habire-se para seu predio reconstruido para fabrica
de chapeos. Idem.

'.

Augusto Fritzke e Ger-
904 - Frederico Barg - bras. requer alvará de trudes Konell.

Habire-se
, para sua casa. Idem. Ele, brasileiro, soíteí-

965. - Guilherme Moeller - bras. requer alvará
ro, lavrador, domiciliadode Habíte-se, para sua casa de madeira. Idem.
e residente em Itoupava,969 - Edmundo ôplíter - bras. requer alvará sendo filho de Augusto(Je Habíte-se, para alugar sua casa de tijolos. Idem. Fritzke e de Emma Fritz-

971 - Gusrava Fernandes - bras. requer alvará kde.de Habire-se, pare alugar dois compartimentos e Ela, brasileira, solteira, �tI�®Y®®Y®®Y®®Y®®Y®@Y@)®Y®®Y®®r@)®Y®®í@)@r@)�sua casa.
.. lavradora, domiciÍiada e �� -

@)975 - Weiter Mueller - bras. requer alvará de residente em este dís-

�Habile-se, para alugar a casa n. 304. Idem. trito, filhà de Carlos Ko- @. Tosse, Asma1 Bronquite, Rouquidão, Resfriados e
•.

980, - Viuva L. Heidorn - bras. . requer Alvará nell e Hilda Bruch Konell. @) Óde Habíte-se, pera alugar sua casa n. 832. Edital N. 1935 de 13-11-46

�
TODA§) A§) MOLE.,§).TI.A§) D.O ßnßRnH� Rf8�IRßI RIO �.1010 - Fabrica de Fumos Centenarlo LIda. -

Andreas Denck e r
requer vistoria para uma instalação saniraria com- Vergelina Primm

�
Encontram alivIo Imediato com o uso do

�
plera. Idem. Ele, brasileiro, soteiro,1024 - Reinoldo Stein - bras. requer alvarà de lavrador, .

domiciliado e I n C O In P a r a v e 1
· .

Habite-sé, para alugar SUd casa. Idem. residente neste distrito,

�1026 - Germano Pavanello - bras, requer vís- sendo filho de João {®
.

toria e Habíte-se, pera sua casa recenconstruida.ldem. Denck e de Ànna Denck. (@pOI-'ofíll·dOBng,-oopOlnIO""ß··1033 - Edgar Plazera - bras. requer' alvará de Ela, brasileiro, solteira,

�
I: I: L. a: I:.sl:

�Habíre-se para sua propriedade. Idem. lavradora, domiciliada e
.

'

••

1038 - Germano Enke - bras.. requer alvarà de residente neste distrito,
••

O PEITORALMAI§) CONmIECIDO MO BltA§)IL
Habite-se, pare alugar sua casa Idem. sendo 'filha de Pedro ê> . @!1055 - Ignes U. Gruenewald - brasileira, requer Miguel Prímm e de i"1i=\\@l®@}.@@,;.@@,;.@@.;@@;@@;..®@).@@,;@@,;@@&@@.i@@Ttelvarä de Habíte-se pare sub-locar uma sala de seu MarculinaSchmitt Primm.

� '81

predio.cldern. n1054 - Floriano Freiberger - bras requer Vis- E para que chegue ao co-

toria e' Habíte-se, para sua casa. Idem. nhecimento a todos, mandeil!I!I------------!.-------....1114 - Fecularia Rio Molha S. A. - requer lie. passar o presente edital que O W 1,1
·

M L
consrr, UIJ1l1 fabrica de com o' respetívs tapume, na será publicado pela Impren- r. auemuD azureCnen
sua propriedade. Idem., sa e em cartório onde será

1136 - Adão Narosny - polonez, requer baixa afixado durante 15 dias, Si �tllß 81 $j�ll.1
imp. que se acha lançado na repartição seu açougue alguem souber de algum im-

Rua Mal. Floriano .n. 152 _ JARAGUÁIdem. pedimento acuse o para os
,

1137 - Pecro M. do Rosario - bras. requer lic. tins legaes. .. Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
consto uma casa de rnadeire. .. ARTUR MULLER-Oticial - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas 1;1':11111;[ IJlj;lll1138 - Germano Hornburg - bras. requer transf. - Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização l rdll .111. t !
ímp, da um carrG de lavoura �vendiuo� -(I Ricardo' -TINrA "NANKtN'" '? _.

.

-, �

- Raios Intra.vermelhos e azuis:
A siFlua .. APRESENTA SOB

Zarger. Idem. A Tip. Avenida já recebeu INÚMERAaI'ORMAS.TAlaCOMO:
1139 - Albrecht Seil bras. requer transf. irnp. -------------

• n
�ITe� com a area de 114.889 vendido a Albrecht --����������m·-

��������t.�.I���.�.ição do lançamento feito, pera pagamento do' imp. f � f �
Predial na irnportancia de e-s. 198,00 e, correspon- t::":'l"

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

:"':.1" Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio da Sul
(lente ao 2. sem. deste ano, relativo a S.' casa pro- :: ::
pria, sito a rua Domingos R. da Nova; conslderan-

t;:.;:.1 ABONA JUROS ÀS ,SEGUINTES TAXAS ::.:':.� v��:-':cl:: HT��! A�O:T:.do esse imp. excessivamente elevado por servir re-

ferida casa de resldencia particular afastada das .. Depositos com juros- d dlsposlção=Isem limite) retirada livre 2% '.

ruas principais. Faça-se o lançarnenta na base de (� 4 disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 ::� .

Cr$ 3.000,00 anuais. Idem. f��� com retiradas semanais sern aviso até Cr$ 20.000,00 . . .'. 50 /0 H� J S C H R E I'H ['H1142 - Leopoldo A. Gerente - hras. requer Ii- �1::.·;:.� Dep. inicial Cr$50.000,00 cjrerlredas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 4% �.�:1:::�. .

cença construir rnaosoleo na sepultura de Cella M.
f � Depositos com aviso-ReI. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas f � --------.---Pere�t�4id_eT�oPOldo Karsten _ bras. requer transf. �:.1;::. mjaviso prévio de 30 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dies 51/2'/.; 180 dias 6'/. �.l::.::� OFE11.E.CEimp. de um aurornovel particular vendido a João � Dep. a prazo lixo-Dor 6 meses 51/2' /.; Por 12 meses 6'/. f �

Wiest. Idem.' Deverá ser dado o eviso previo 'de 2 meses para retirada.
1144 - Leopoldo A. Gerente - bras. requer traf. Dep. POpulareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep, ínícíal Cr$ 20,00, com reri-

irnp, terreno vendido a João Franzner, com a area redes semanais sern eviso até Cr$ 1.000,00 S'],
de 283,540 mt2. e um terreno com 148.610 m2. Idem Dep. Iimitados-(Umite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

1145 - Julio Pedri - bras. requer transt. imp. retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/.
terreno vendido a Cortume Rio Molha, com a area

Ig Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ;B -IeI-de 3.480 mt2 Idem. :: retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. ;:�
II1146 - Julio Pedri - bras. requer transf. imp. 1:'1::� Faz�todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos, t1:i:.·1 A L F A F Aterreno vendido a Industria e Comercie de Madeiras

1
passes, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc. �Ltda. com a area de 7676 mt2. Idem.

t1.:.: MANTEM CORRESPONDE.NTES DIRETO.S EM TODA� A.S PRAÇAS DO PAIZ

t;.1'1
=-------.------

1137 - Julio Pedri - bras. requer transf. im�. _

terreno vendido a Erich Blosfeldt com a area de :: Serviço atencIoso e rapldo ::

2.3W��!�� Pedri _ b�s requ� kansf. imp. iM���i� Anunciem n��anariO
terreno vendido a Walter Breithaupt, com a area de
·2.320 mt2. Idem.

1149 - Giocondo pedri - bras, requer 'baixa
imp. de Industrias e Profissões S. Carpinteiro. Idem.

. 1150 - Guilherme Ladisbu Barbosa - bras. re

Quer transf. imp. de um terreno com casa comprado
de Severino Dali'Agnolo. Idzm.

casai-se:

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Oombustivel e Aceesseries.

.. Lubrificação, Sólda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio
Edital n. 1934 de 13-11-45

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

e elétromecânica

"MEDICAÇÃO AUXILI-'
AR NO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"

É UMA DOENÇA .RAVls8IM).'
MUITO PERIGOSA PARA A FA
MíLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA

MENTO DtasE GRANDE I'LAGELO
USII '0

REUMATIS...

ESCR6FUUUI
ESPINHd

FIBTUUUI
ÚLCltftJIII
ItCZEMd

I'ERIDd

,

imp. ����� ���ednO�Oc:����lo- d�ra��Ci;����r ct�f��t� I r�mnarl�ia Maf1I"nnal NO Qonur�Ö I nira�nasadora Hanseatlca. Idem. lJ p " LI UI! ULJ l)LJ� P H
1152 - Francisco Melchert - bras. requer tran�f

imp. de um terreno comprado de Amanda Potapoff.
Idem:

1153 - bras. requer trensf. imp. terreno vend
a Josê de Brito, com area de 180.000 mt2. Idem.

1154 - Walter Jark - bras. requer licença consto
maosoleo na sepultura de Edgar Jark. Idem,

1157 - Ervino Seil - bras. requer transt imp.
terreno com a area de 135.000 mt2. comprado de
Reinoldo Larsen.· Idem.

1155 - Bernhard Beiger - bras. requer ti'ansf:
imp. terreno com a area de 25.000 m12. comprado
de Maria Panach. Idem.

1156 - Adolfo Baeumle - suisso requer transf.
imp. de um terreno com area de 1.284.200 mt2. com
prado do Dominio Dona Francisca Idem.
Secretaria MuniCipal de Jar!1guá do .sul, em 10-11-45.

JOSE PEREIRA LIMA
Secretario

��oooooo�oooooooo�oooooooooooooooooooo
lEIrlOle§rr� lC§§m21IlliIDl

I

AGENTE§) LOCAI§
A COID'9pcial Ltda.

/ARAGUÁ DO ,SUL

·OND E.
COMPRAREI MAIS BARATO

Fazendas

?
Suspensórios

Chapéos Sedas

Perfumes • Etc., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa • ERICO BRUHNS"
JARAGUÁ DO SUL . Rua C�1. Emilio JonrdllD, 62

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A .R A G U Á
.

�OOOO�OO��OOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO
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Oodas de Duro. No dia 17
o casal Angelo-Genove

munícípío e com a pre-
senca de um sacerdote
do

.

Seminario Coração
de Jesus, de Corupá.
Em nome do pre-

sidente falou o sr. Artur
Müller, que numa longa
exposição disse dos fins
dessa associação, que
não é um partido politi
co, mas apenas procu
ra orientar os eleitores
no sentido de não con- _
tribuirem com o seu voo João Salier. No dia 17 do
to para a eleição de corrente, a morte colheu
candidatos cujos pensá- mais um velho morador
mentos sejam contrarios deste municipio, o snr.
aos principios recomen- João Satler, residente
dados pelo Episcopado 'em Barra do Rio Cerro.
Brasileiro. O extinto contava
O orador ainda deu anos de idade, e foi a

amplas explicações so- seu tempo, com Angelo
bre o modo de votar e Píazera e Eugenio Pra
orientou os eleitores pa- di,' quem explorou as
ra bem cumprirem essa vias de comunicação en
missão. tre Timbó e o Rio Ita-
O nucleo de Retorci- pocú, pela estrada que

da ficou constituido do hoje traz o .nome de Ja
sr Lino Piazera, como raguá, depois de passar
presidente, Candido Zan- por Garibaldi. Foi assim
ghelíní, secretario e An- um pioneiro da colonisa
gelo Floriani, como te- ção desta terra,
soureiro, sendo membros Seu enterro, no jazigo
os senhores Paulo Pe- da familia, em Barra do
droti, Orestes Franches- Rio Cerro, teve um

chí, João Silveira, Fran- grande acompanhamen
cisco Gretter, Alberto to, que bem demonstrou
Floriani, Pedro Meurer em quanto era estimado
e Hercilio Garcia. pelo seu carater de ho-
O nucleo da Liga em mem de bem.

Trindade, na Estrada A enlutada familia nos-

Jaraguá, ficou constitui- sos pesames.
do dos senhores José
Scheuer, Miguel Erhardt l --'- _

[Miguel Fodi, João Les-
cowicz, João Panstein e Decloroca-oJoão Gatscher.

-

c I NEM A O presidente da Repu-
HOJE, será apresentado blica assinou os seguin-
um FAR-WEST e tanto! Declaro que minha mu- tes decretos-lei:
Ferradura Fatal com William lher nada disse contra o ..:._ autorizando Rádio
Boyd. ,p�oced.!mento de Clara Farroupilha, PRH-2, de
Para Sabado e Domin- DIas, filha do sr. Antero Pôrto Alegre, a

-

reatar
go será apresentado um I

Dias, que sempre foi mo- suas atividades normais;
dos melhores dramas cinha de bom comporta- - Revogando os de-
de Cecil DeMilIe, lntítu - mel! to. eretos nrs. 10.358 e 18.811,
lado Vendaval de Paixões com Jaraguá do Sul, 20-11-45 respectivamente de 31
Ray Mylland, John Pai- GUSTAVO SARTI de agôsto de 1942 e ô.de
ne e Paullette Godardt junho I de. 1945. Fica sus-

penso, assim, o estado
de Guerra, sendo que os

bens dos suditos dos pai
ses com os quaís. o

Brasil esteve em guerra
continuam, porém; sujei
tos ás restrições decor-

C,ORREIO DO -POy,OI Fu�dado
�19

\

CAIXA POSTAL, 19

TELEFONE I. 39

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL - 5A.-FEIRA, 22 DE Novembro DE 194c
--------------------------------------�--j--�������

STIL CA1'ARINA

,.__..A PEDIDOS �,___
........ . .

PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO,
POPULAR

DIRETÓRIO MUNICIPAL

ao Povo de Jaraguá do Sul

Notas Locais
Contrato de Casamento. Com

a gentil senhorita Vanny
Raduenz, dileta filha da
viuva dona Ana Raduenz,
contratou nupcias o sr.

Walter Weller, proteti
co nesta cidade.

•
- -
•

Liga Eleitoral Catolica - Ex
cursionou domingo ulti
mo a Retorcida, onde
foi instalar a Liga Elei
toral Catolica, o direto
rio dessa agremiação
neste municipio. A sole
nidade foi presidida pe
lo sr. Joaquim Piazera
presidente da Liga, no

Convite
Convida-se as autoridades, Indústria e 00-

mércio, todas as sociedades, trabalhadores e pô
\>0 em geral, para assistirem ao grande comicio
politico que o Partido de Representação Popular,
fará realizar no domingo proximo, dia 25 do cor

rente, ás 10 horas da manhã, na praça de espor
tes da Associação Atlética Baependí (antigo cam

po do ex-Germania), gentilmente cedida pela sua
diretoria.

Falarão entre outros oradores, o jovem é fa
'l môso tribuno patricio, Dr. Jorge Lacerda, medico
e jornalista e tambem o Professor Alberto Cotrim

, Netto, Professor da Universidade do Brasil
Jaraguá do Sul, 20 de Novembro de 1945.

LUIZ !JE SOUZA
Secretário do diretório Municipal do P.R.P.

.�.:.,:..•••••+••v:;. � ,�.:.;.. ��

va Schiochet comemorou
uma data bem rara, o

50°. aniversario de seu

feliz consorcio.
Em sua residencia a

rua Rio Branco aíluiram
seus filhos, parentes e

amigos que lhes foram
levar o abraço de felici
tações, aos quais 'junta
mos o nosso.

A Pedidos

Parti�o Representação Popular
,==�============================�==='O

O Partido de Representação Popular, apre
sen ta á apreciação e conseq nente votação, do elei
torado Jaraguaense, sob sua legenda, para o pleito
de 2 de dezembro próximo os seguintes candidatos:

Para Presidente da República:
, .: General Eurico Gaspar Dutra

Para Deputados Federais:
JORGE LACERDA - Médico
LUIZ DE SOUZA - Advogado
CASSIO MEDEIROS - Industrial
IVO MOSIMANN ) -'- Dentista
ARCHIMEDES MONGUI-

LHOTT - Maquinista
ALBERTO BITTEN
COURT COTRIM NETO

CARLOS GÓES BESSA
ANTONIO ASTROGIL

DO RODRIGUES
JOÃO BONIFACIO CA

BRAL

- Professor da Universi
dade do Brasil

- Comerciante

- Advogado
- Médico

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

· ...........................................................•....................}

Viuva III Carlos Weller !�
Ana Raduenz e senhora

.;::::.:l. �···���·ti�i;�;·�·��i:�d�·d·;·�;��··;ii;,��···�J..! ••••••••••••••••••••••••���••_:�
H Vanny e Waller B

.

f(����;·v.;
...

���.�;;
...

��
�:.;;-.....v.: APRESENTAM-SE

�:�t: N o I VOS:

&:. �fI.�•.�?::.��!:..!J�:�.��
·
·

·

· .

�.••••••••••••••.•••••••••••••_" ••••••••.•••••••• ••••••·•••
...····�••.;,;..••ft··.··ó A PEDIDOS

Quem avisa éConvite amigo
.1=================================

Os diretores da A. A. Baependí, estão tornan
do a séde da nossa associação ern quartel general

, de
'

um partido politico, e ainda' um partido que
tem suas origens no facismo que tanto infelicitou
o mundo e deu a nós muitas lagrimas e semeou.
odios.

'Como socios avisamos que, se continuarem alí
a furgicarern cartaze s e fazer politica, os diretores.
devem tambem ja encomendar o caixão para fazer
o enterro do nosso simpatico Baependí, porque a

maioria lhe, vai dar o fóra.

A Sociedade Esportiva e de Diversões
Tupinambá, resolveu promover um baile
dia 24 do corrente mês, exclusivamente
para os casados, em beneficio do Iestí
val que a mesma levará a efeito no 2°.
dia de Natal, para as C R I A N ç A S.
Para esse fim a sociedade convida todos
os senhores casados, para tomarem parte.
Desde já agradece penhoradamente o

comparecimento e auxilios que forem
dados em beneficio. - O mesmó será
abrilhantado pelo ,Jazz ,'ELlTE" de Corupá •

Alguns socios.

��nhDríl! Suas compras não estarão comple�as si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em

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

•
- -
•

_A Pedidos__
Dr. Placido Olímpio de Oliveira ()

O dr. Placido Olimpio pode-se considerar
como filho de Jaraguá. Parte de sua infancia
aqui passou. Quando Promotor de Joinville
dedicava especial carinho aos assuntos de
Jaraguá e mais tarde .Inícíando sua vida poli
tica emprestou os melhores de seus esforços
ao Jaraguá, tanto assim que assumindo o car

go de Prefeito de Joinville, tratou logo de so

lucionar os casos mais urgentes desta então
vila, tais como debelando o impaludismo que
num surto violento assolou o então distrito.
Mais tarde, ocupando a Secretaria do Interior
e Justiça, promoveu a emancipação politica
administrativa e judiciaria de Jaraguá, elevan
do nossa terra a Municipio e Comarca, con

tra interesses da Associacão Comercial de
Joinville. Promoveu ainda à construção do Gru
po Escolar Abdon Batista. Isso em dois anos

ne Secretaría do Interior. Jaraguá portanto
não deve esquecer o nome desse homem pu
blico que agora é candidato da UDN a uma

cadeira de deputado federal.
Será um dever de gratidão dos [aragua

enses votar no seu nome:

Para Deputado Federal:
Dr. PLACIDO üLIMPIO DE OLIVEIRA

Muitos Eleitores
-----------------,------------------------

A Pedidos

Palavra de Ordern
Os Integralistas devem apoiar o PAR
TIDO DE REPRESENTAÇÃO POF'ULAR

O sr. Rayrnundo Padilha que, na ausencia do
sr. Plinio Salgado, vem respondendo pela' Chefia
da Ação Integralista Brasileira, pronunciou. no dia
9 do corrente, um discurso definindo a posição po
lítica daquêle movimento em relação ás eleições de
2 de dezembro e aos Partidos Politicos que ás mes

mas concorrem.

Disse o Sr. Padilha, substituto do sr. Plinio
Salgado, que de todas as organizações até hgje
fundadas, é o PARTIDO DE REPRESENTAÇAO
POPUljAR o que realizou, em todo a sua plenitu-'
de as exigencias minimas daquele Movimento.

Eis porque, recomendou o sr. .Padilha, em sua

oração. que:
"Onde quer que se constitúa uma séde da

quela instituição partidária (do Partido de Repre
sentação Popular) para ela devem acorrer ós lute
gralistas, levando-lhes o concurso abnegado de sua

in teligencia e de suas disponibilidades materiais".

rentes das leis e decre
tos em vigor.

- dispondo sôbre a

atribuição dos juizes elei
torais: artigo 1.

- Sem prejuizo de suas

atribuições legais, pode
rão os juizes vitalicios,
nas respecticas comar

cas ou termos, respon
der, cumulativamente.pe
lo expediente das pre
feiturasmunicipais, quan
do os interventores fede
rais não puderem dar,
de vez, a nomeação ao

substituto efetivo aos

prefeitos que exonera

rem ou demitirem. Arti
go 2°. - Esta lei terá a

vigencia de 20 dias, a
contar de .sua publica
ção.

Novos
Decretos

I

I
�i�:mance,de Tereza Bernard :::J(É a historia de urna mulher-p,ara todas as

,

mulheres do mundo.)
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Luz e Sombra
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I Enrlontrareis na TIPOGRAFIA AVENIDA I
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