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CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER -

critos nos muros de Nu
rerrtberg, onde [ulgam-se
os criminosos de guerra.
. Oito e oito, represen
ta Heil Hitler (H.H.), po
is é a oitava letra do
alfabeto.
As autoridades estão

investigando a organísa
ção para combate-la.

-x-

Os russos, talvês mais

para efeitos psicologi
cos, estão alardeando

que tambeín descobri

ram uma bomba atômica,
em presença da qual a
americana nada repre
senta.
Essa manifestação da

imprensa comunista foi
refutada pelos cientistas
americanos e ínglezes,
que declararam ser ela
sem fundamento.

-Xi
No Haire houve uma.

revolução, sendo depos
to o governo, que foi
substituido por uma Jun
ta Militar
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··ADVERTENCIA RevislaSememol
ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL

. O snr. João Daudt Olí-
nacional: alarmante co- O governo brasileiro outras cidades argentí-

veira, ao tomar posse do crescimo antes mesmo meço de descapitaliza- assinou contrato com o nas a situação é gravís

cargo de presidente da da perda da parte da ção. Nos Estados Unidos, americano para o Iomen- sima. O governo havia

Confederação Nacional nossa frota mercante.' 22%. Na Inglaterra 29,%. to da produção de se- decretado um abono e

do Comercio, fez serias
- A insuficiencia e a No Canada, 13%. E es:' mentes de "milho hibri- aumento de salarios, pa-

advertencias aos gover-
precariedade de nossas tes são paises de alta do" em São Paulo. ra angariar simpatias pa-

nantes brasileiros.
escolas primarias conde- renda nacional. -x- ra o Cel, Peron, candí-

Disse entre outras coí- nam o Brasil a ser um - Nossa tributação é a O snr. Luiz Carlos dato a presidencia da

sas o grande industrial dos "países que mais anal- mais elevada no mundo Prestes e outros comu- Republica nas eleições

e comerciante carioca:
fabetos possuem em to- em proporção, á renda nistas requereram sua de 24 de fevereiro, que

_ A agricultura foi a
do o mundo. nacional - e isto Dum reínclusão no exercito. as industrias e comercio

atividade mais sacrifica-
- Não é vergonha ser pais que possui um dos o pedido íoí encami- acharam não poder cum

da durante a guerra. Es- pobre. Triste é nada fa- mais baixos niveis de nhado a comissão espe- prir.

casseou-lhe a mão de zer para sair da pobre- vida. cial encarregada de es- Em virtude de não po-

obra, não contou com
za.

- A politica industrial tudar as reversões. derem entrar num acor-

créditos transporte e 01'- A renda nacional é de do Brasil tem sido geral- _ x _ do, os estabelecimentos

ganização. Nos Estados 50 bilhões de cruzeiros mente esta: instalação O Brasil foi eleito pa- comerciais e industriais

.
Unidos os agricultores por ano. A tributação de ' fabricas - alto custo ra membro do Conselho fecharam as portas,

foram subvencionados e
federal prevista para ês de produção - proteção de Segurança das Nações Uma das notas curio

distribuíram alimentos a
te ano é de 10 bilhões; tarifaria permanente. No Unidas, tendo o chefe da sas foi a da dístríbuíção

preços baixos. Aqui to-
a dos Estados; Munící- entanto. deve ser esta: delegação brasileira snr. do leite efetuada hoje.

ram

cr!'
dos embaraços pios e Distrito Federal, recursos naturais dispo- embaixador Souza Dan- Os leiteiros estavam em

a prod ção aumentados
soma 10 bilhões e 800 niveis - baixo custo de tas, proferido, uma brí- greve, mas voltaram a

os fret s de generos.
milhões. O total repre- produção - proteção ta- l�ante oração. dístríbuír o referido pro-

_ Contribuimos na Eu- senta 40% sobre a renda rifaria decrescente. -x- Juto. Mas todas as leite-

ropa para distribuir ali- C
O Rio Grande do Sul rias permaneceram Ie-

mentos, vestuario e re- PO L I T I A vendeu para diversos chadas. Os hoteís tam-

cursos. Mas aqui dentro paizes da Europa 175.000 bem participaram no

do nosso territorio, não Esse Partido Traba- ral Dutra resolva sobre sacos de feijão, tendo "lock-out", começando a

organizamos a alimenta- lhista está dando que Ia- a substítuição definitiva, já sido embarcados 23000 não aceitar novos clien-

ção do pobre e encare- lar e fazer aos seus di- falando-se que, prova- -x- tes e a despachar os

cemos-lhe a vida com a rigentes. velmente um dos candí- Os operarios da fabri- antigos.

desvalorização da moe- As crises sucedem se datos mais prováveis se- ca de cigarros estão em Entrementes, os síndí-

da. na alta direção, parecen- ria o sr. CeI. Lopes Ví- greve, pleiteiando au- catos peronístas apela-

- As recomendações do que todos mandam e eira. mento de salarios. Com ram para os trabalhado-

do 1°. Congresso de,Eco- ninguem obedece. -x - a paralisação dos servi- res no sentido de que

nomia não foram adota- São destituidos mem- Parece que está deíí- ços desses 2,500 operá- continuassem compare-

das. Continuam: bros da comissão exe- nitivamente assentada a rios, deixam de ser Ia- cendo ao trabalho como

-- a inflação; cutíva e esses continu-I ida do snr. Nereu Ra- bricados no Rio cerca se nada houvesse. Esses

_.- a construção de obras am a permanecer nela mos para o Ministerio I de 20 milhões de cigar-I apelos, contudo, não fo

suntuarias e adiaveis; e a falar em nome da da Educação. ros.· O estoque uormal ram ouvidos pelo prole-
- Q fabrico de artigos agremiação Se efetivada a esco- pode atender a 1f dias. tariado.

de luxo. Agora mesmo, saiu um' lha está de parabens a Também os motoristas As ruas mostram-se

- Não, foram adotadas' comunicado declarando instrução publica do pa- do Rio declararam-se em algo movimentadas,· de

a prioridade nos trans- que somente os snrs. iz, pois sua atuação nes- greve, motivada pelas vido ao grande número

portes a economia de Fernandes e Ugo Bor- se setor em Santa Cata- medidas justas tomadas de curiosos diante do es

energia eletrica, a dístrí- gui estão autorisados a rína é um exemplo in- pela policia para por táculo da cidade com to

buição equitativa de ma- "negociar" com o íutu- contestavel da sua capa- fim a exploração a que da a sua vida comercial

terias primas. 1'0 governo. cidade no assunto., vinha sendo submetido o paralizada.
- O povo estava psíco. _ x- -x- público. -x-

logicamente desprepara- Consta que o snr. In- Foi terminada a apu Os caminhões do exer- Surgiu na Alemanha

do. terventor Federal, Luiz ração das eleições no cito e da policia passa- uma nova agremiação

- Nossa estruturação Gallotti, pretende deixar Distrito Federal, com o ram a atender o trafego, de resistencia nazista,

economica não conse- o seu posto, seguindo seguinte resultado: Edu- pelo que os grevistas cujos membros são co

gue proporcionar á rnaí- dia 20 para o Rio, sendo ardo Gomes 191.792 vo- voltaram a fazer os trans- nhecidos' e saudam-se

or parte das populações substituído pelo snr. Dr tos; General Gaspar Du- portes.' com a expressão "Acht

sub-alimentadas e em- Carlos Gomes de Olíveí- tra, 1873M; Yeddo Fíu- -x-- und Acht" (oito e oito),

pobrecídas do pais os ra, até que o snr. Gene- za 135.683.
'

Em Buenos Aires, e cujos numeros foram es

elementos fundamentais
- comida, casa apropria
da, roupa conveniente.
- As associações de
classe mandaram ao go
verno, repetidamente, pa
lavras de advertência,
de conselho e de supli
ca. A maior parte não
foi ouvida.

- Os portos continua
ram desaparelhados. O
equipamento ferroviario

desgastou-se ao limite
extremo da ruina. Os
combustíveís liquidos
continuam adormecidos
debaixo da terra.
- O Rio de Janeiro é,
hoje, uma moldura dou
rada em torno da míse
ria dos morros e das Ia
velas.
- Em 11 anos a nossa

população cresceu de 15
milhões de habitantes. A

. produção agricola e de
matérias primas' perma
neceu estacionaria no

mesmo nivel.
- De 1930 a 1945 o au

mEmto das linhas ferro
viarias não chegaram a

8%. Possuimos 56.000 qui
lometros de linhas pre
carias. A, Argentina com

1/5 da nossa superficie,
tem 40.000. Os Estados
Unidos 390.000.

- A tonelagem da na

vegação já sofrera de-

- UMA -
, ,

o ministro da Viação em Curitiba
Em viagem de inspe

ção ás obras da Rede

Viação Paraná-Santa Ca

tarina, chegou .día 12 a

Curitiba, o ministro Mau
ricio Joppert, titular da

Viação.

de um momento para
outro, vencendo os mai
ores óbices e superan
do os obstaculos de to
da a sorte criadas pelas
circunstancias anormais
do- momento.
Tudo isso, porem, foi

realizado com um suces

so talvez maior ao que
seria justo esperar e as

fabricas britanicas de
borracha estavam pro
duzindo dentro de pou
co tempo quantidades
realmente consideraveis,
imediatamente aplicadas
ao esforço de guerra.
E a contribuição dessas
fabricas para a vitoria
final não fOi de forma

alguma das menos im

portantes, dado o sem

numero de artigos mili
tares em que a borra

cha entrava como parte
principal: aviões, cami

nhões, jeeps, automoveis,
paraquedas, botes de

salvamento, roupas ím
permeaveis, telas, aplí
cadas para fins especiais
e até um quebra-mar
gigantesco, com fundo
de cimento, armado e

revestimento de borra
cha negra especial, em

pregado pelos exercitos
aliados nus seus desem-

mentos do pessoal oficie! oficiais e particulares re- tos, de relatórios oficiais barques nas praias da

as graudes universidades Iaclonedos com a guerra. informações prestadas pe-
Normandia com o fim

inglesas concorrem tarn- E essa a matéria prima los oficiais especializados,
de facilitar a atracação

bem com a sua parre na a ser usada na história e descrições de batalhas das div�rsas unidades e

elaboração da grande obra. da guerra. e outras cênas devidas o propr!o desembarq�e
Doze oficiais cuidado- Entre esses documen- aos correspondentes de I nas praI.as da Nor�.andIa

samerite escolhidos. são tos encontra-se de tudo - guerra. Tudo isso passa com o �Im de fac�lItar a

os encarregados de cata- diários de campanha de pelas mãos daqueles doze atr:acaçao das dn,:ersas
logar os fatos - o que fa- iodas as unidades, desde homens que, aliás, parti-

unidades e o. proprio de

zem trabalhando numa os simples pelotões até cipararn tarnbem arivamen- sembarque da� trop�s
casa situada' numa das as divisões, relatórios do te da guerra; Todos os d�. ter_ra. E a índustría

ruas mais pacatas de serviço secreto, narrativas detalhes relacionados aos b�It�n.ICa da borr�cha
Londres, onde manuseiam de antigos prisioneiros" fátos essenciais são cui- sintética poude sa�Isfa-
milhares de documentos partes regimentais esrra- dadosarnenre anotados z�r a todas as exigen-

_________________ ,__

'
_

Clas do momento graças

B h S
-

I' I-
ao espírito de abnega-

orrac a ln e lca -- çäo e sacrifício dos seus

homens, e as suas' ex-
traordinarias qualidades
de adaptação e improvi
zação.

HISTORIA DA GUERRA
. A historia oficial da
guerra a ser compilada
pela Inglaterra será a maís

completa obra do seu gê
nero jamais tentada pelo
homem, sabendo-se que o

trabalho de escolha e reu

nião de materiais já está
em pleno andamento.
Essa obra está sendo

organízede por um grupo
de técnicos e especia
listas que integram o Co
mité das Narrativas Ofi
ciais e cuja direção cabe
ao próprio titular da Edu

cação. Além desses téc
nicas e dos demals ele-

--

,

I Ninguem desconhece I garnentos
dessamateria-

S
-

M -1-
a importancia vital que prima iam-se tornando

erv IÇO 1 11ar a indu.stria da borracha cada vez �ais exc.assos
assumm durante a guer- e os fabrICantes mgle-

-------...---------111----- ra, quando as exigencias ses tiveram que recor- num arquivo especial so-

Classe de 1924 militares de toda sorte reI' a outros metodos - bre o qual será baseada

não podiam deixar de e desenvolveram a in- toda a narrativa futura do

ser atendidas a tempo e dustria borracha sintéti- que foram estes seis anos

a hora. No entanto, pa- ca. de guerra. Essa narrativa

ra que a industria fun- No entando, não para- será ,riais tarde entregue
cionasse a contento pre- rarn ai as dificuldades'l aos historiadores oficiais

cisaria. dispor da mate- As fllbricas inglesas não que, então, compilarão a

ria prima basica que é se achavam devidamen- historia da gnerra, o que

procedente do exterior. te aparelhadas para a será sem dúvida uma obra

Com a campanha sub- nova fabricação e foi de imensas proporções e

marina alemá os carre- preciso improvisar tudo extraordinário valor.

A Junta do Alistamento Militar
avisa aos cidadãos da classe de 1924,
que devem preparar-se para uma possi
vel convocação a partir de 20 do cor

rente mês.
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. O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Iareguä do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. :

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

.

faz saber aos que o presente edital virem, ou

dele conhecimento tiverem, que por parte de Afonso

Stricker e sua mulher Adele Stricker, brasileiros Ia- frontenres, residentes. nas vlstnhanças do Imóvel,
vradores, residentes -nesta comarca, à Estrada lt?PO- bem como o dr. Promotor Publico, o ôeryíço do

CÚ, por seu advogado, o doutor Paulo Medeiros, Patrimonio da União ein Florianopolis, para onde J A R A G U Á
lhe foi dirigida a petição do teor abaixo transcrito: deve ser expedida carta precatoria citatoria, na pes-

Petição Inicial - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito: Afonso
soa do Dr. Procurador fiscal, e, por editais de 50 �OO����OOOOOOOO��������OO�OO

Stricker e s, mu!her, Adele Stric\er, brasileiros, lavra- (trinta dias) os interessados incertos, para contesta-

dores, residentes n. comarca, por seu procurador rem .e presente ação de usccapião no prazo de .d�z
bastante, o advogado infra-assinado, vem muitö. res- (10) dlas, na qual se pede seja declarado o domínio ;;;g;;;g;;;g;g;;;;;;;g;;;gg;g;;;;;;;;;;;;;;;;g;g;;;;;;;g::g;g;;;g;;;g;;;;;;;g;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

peitosamenre, expôr, alegar e requerer a V. Excía, o dos peticlonarlos sopre o aludido terreno, presse-

seguinte: 1. - Os Suplicantes, por sl e seus anteces- gui�do-se como de. dir,:ito, a!é fin�1 setença e ��e- Dr Alvaro Batalha _ �liÉDI�O
sores vem possuindo, ha mals de trinta anos, man- cuçao. Para a publicação edítal nao e necessei 10, • .

_ lV_;t ,

se e 'pacificamente, sern interrupção, nem oposição, pelo-dlspendio em que importaria, a transcrição i�te-
.

"um terreno sito nesre 1. Distrito de Iaragué do Sul, gral da presente, bastando como ensina carv�,ho CIRURGIA PARTOS, l\WLESTIAS DE SENHORAS E

à estrada ltapocú, fazendo frente em tres linhas nes- Santos, que o Edital contenha os nomes, devida- TROPICAIS,
d f du CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E

ta Estrada, com 511 metros; Travessão oe un os mente qualificados, .dos suplicantes e dos reus qlle
d R· d Hr' dhöft

- - DOENÇAS DA PÉLE.
com 190 merros nas terras e icar o vv ie o e forem citados por esta modalidade mo caso nao S?O
com 70 metros' nas dos herdeiros de José Lazaris; conhecidos); a pena cominada, que é a de revelia: ._ Eletricidade Médica-
extremando por um lado, com 1.000 merros, nas ter- o objeto da citação, que é para assistirem e resp.on
ras de João Manoel dos Santos, e, por outro lado, derem a ação de usocaplão do terreno retro-referido;
com 415 merros em 4 linhas e 892 rnerros em uma

o prazo de comparecimento que é o det�r�inado
linha nas terras dos herdeiros de José Lazarls, e pelo artigo 455 do Codígo do Processo CIVIl, e o

tend� o referido terreno a area de t 215.900 rnetros
resumo da inicial. Da-se a cause, tão somente pare

quadrados, conforme tudo consta da inclusa planta. efeitos fiscais o valor de Cr$ 5.000,00 Prot-esta-se

E como não possuam nem tenham titulo de posse e desde ja se pede o depoimento pessoal des con

do dominio, querem, perante V. Excia., regulariz!lr fronrantes, inquerição de testemunhas cujo róI será

os- seus direitos sobre o referido imovel, pela açao apresentado oportunamente, juntada de docnme�tos ;;gg;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;�;;;;;g;;;;;ggg;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;�g;g;;;;;;�;;;;;;;;;;;
de usocapião, com fundarnenro ao artigo 550 do Co-

e os exames periciais que se fizerem necessanos.

digo Civil e segundo o processo estabelecido n.o N.T.P.D. Iaragué do Sul, 10 de setembro de mil n�
artigo 454 e seguintes do Codigo ?e. Proc:e�so C�- vecentos e quarenta e cinco (assinado) Paulo Medeí

vil; 2'. - E principio corrente no Direito CIVIl brasí- ros. 10.9.45 10'9.45 10.9.45, Coladas rreis estampí
leiro que aquele que por trinta anos, sern ínrerrup- lhas estaduais sendo duas de dois cruzeiros, e uma

ção, nem oposição, possuir, como seu, um i!ll0vel, de um cruzeiro selo Taxa de ôaude, devidamente
adquirir-lhe-a o dominio, independente de titulo e inutilizadas e assinadas e datadas. Rol das resternu

boa fé, que no caso se presumem, podendo requerer nhas para a justificação. previa: Leopoldo Ianssen,
ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe industrial, residente nesta cidade. Euclides Vieira

servira de titulo para a transcrição no registro de Garcia, lavrador residente nesta, em Nereu Ramos.

) N d idi R De ordem do snr. Co-
imoveís (Cod. Civ., art. 550. esre caso tem eCI 1- Oito Nagel, lavrador, residente em Nereu amos.

do os juizes e tribunais do Pais, ao usocapiente só A inicial levou do MM. Juiz o seguinte despacho: letor, torno publico que

cabe a prova de posse, contínua e pacifica no imo- A como requer, designando o Sr. Escrivão dia e no correnre mez de [anei

vel com animo de dono. por trinta <:nos. ,

Os requi- hora para a inquirição das testemunhas arroladas. ro, arrecada-se nesta Co

sitos de justo titulo e b<;,a fé sao dIsp�nsados Em, 14-9-1945 (assinado) A. Oliveira. Sentença _ Vis- letoria, o imposto acima,

(Clovis Bevilaqua, Cod. Civ., vol, 3; ôe Pereira, �ar- tos etc. Estando justificados a posse, com todos os referente ao 1'
.. s.eme�tre �N��::;:'='-=��:.o:.

nual do Cod. CliV., pago 232).: 0d rr,a�? de \rInta I seus requisitos, determino que se proceda as 4�:ceds-
doo�ig��ent�f;������

anos exclue qua quer presunçao e ma
.

e e ne e. se sarias citações observado o disposto no art. uu .o _ .

f qu�
inclue o tempo decorrido, antes e depOIS do COdIgO Processo Civil. Em 25 de 12 de 1945. Ass. A 0J,i- nao satIS azerem seus pa ESPINHM

Civil. Não é essencial que o possuidor do imovel veira. Juiz de Direito. E para que chegue ao conhe- garnentos n� pra�o ma�- I'f.-rUL.A8

durante aquele prazo, dispensado da prova da boa cimento dos interessados, certos ou incertos, e dos

I
cado,. p�derao sa�sf�el o ::.":

fé no regime do Codigo Civil, o faça quanto aos confinantes do imovel, para contestarem o pedido 11� prOXImo mez e eve-
I'IDtIDM

anos anteriores a sua vigencia, si ela se presume ao
no prazo de des (10) dias, contados da data Ida cita raIro, c?mda multa de 20�'1 .AIITJt_

tempo do Codigo tambem é presumivel anteriormen- ção, mandou passar o presente edital com o pra.zo
Termma os os

_ supracI: IlANCHM

te a ele. Basta o decurso de 30 anos.para se con,- de trinta (50) dias, que correrá da data da primeIra !ados praso.s _serao ex!r�_ "RlXIIt DE NOGUEIRA"
sumar u usocapião, independente de tItulo ou .boa fe, publicação no "Diario Oficial do Estado" de Santa Idas as certIdo�� d: dIVI

_

CONHBCI_ HÁ .. ANOS >;t

que em tal caso se presume!!,!. Mesmo na· hIpotese Catarina, e outros de igual teor para serem afixados da� para a co ranya ex� V_DE-R .. TODA PAKTE.

de falta de prova de boa fé quanto a posse em tem-
na sede do Juizo, no lugar de costume, e publica- cutIva.

.

po anterior ao Codigo, este teria al?licação porque, dos ama vez no Diario Oficial, e trez vezes no "Cor- COle!O�Ia SEfta2d�al Jd� Sangue e Areia·
como lei nova, aplica-se as prescrIções em Curso reio do Povo", na forma da lei. Dado e passado Ja�agua o u e a

...

(Acordãos do Sup. Trib, Fes., na Rev. de Dir" vol. nesta cidade de Jaraguá do Sul. aos doze dias do neIro de 1946 O roma�ce que JamaIS perdera sua

88, pag, 540; do Trib. de Ap. do Rio Grande do
mez de janeiro de mil novecentos e quarenta e seis Heleodro Borges popularidade-recebeu tlP. aVEIUDß

Sul, nas decisõ�s do Mesmo t,ribunal, ano . d� .19�2, (1946.) Eu, Ney franco, escriv�o. o subscrevi, ass.
escrivão

pago 967; do Tnb de Ap. do RIO, n_o _Arq. JudlcIano, Ary Pereira Oliveira, Juiz de DIreIto. Estavam cola- -'- ---:-
_

vol. LVI, fasc. 4 5' .) Nestas condIçoes, requerem a das estampilhas estéidoais num valor total de tres

V. Excia., que, na forma do art. 455 e seguIntes do cruzeiros inclusive o selo da taxa de saude de um

Codigo de Processo Civil, se proceda em dia, hora cruzeiro.' Nada mais nem menos se continha no edi

e lugar designados, com ciencia previa do sr. Dr. tal acima rranscrito com o teor do qual bem e fiel

Promotor Publico da Comarca, a justificaç�o initio mente fiz extrair a 'presente copia, e do que dou fé,
liIis, com o depoimen!o das testem�nhas �ba��o �r- Jaraguá do Sul, 12-1-46.
roladas feito o que, Julgue V. Excla. a JustlfIcaçao,
manda�do citar p�ssoalmente os mencionados con- NEY fRANCO - Escrivão

EDITAL'
Ação. de Usocapião

:::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::�::: :::::::::.:::::::::�:::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA.

f

ADVOGADO
Escritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residenoia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 1�

oooo�oooooo�oooooo�oooo�oo�oooooooooo

IE r II1l e s rr ([}) lLe § s m cal II1l [l1
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SeGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-

Diretor ltlédico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

"MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"
Edital

ItEUMATI....

JESCft6FUI..M

IMPOSTO SOBRE TA

BACOS E -.DERIVADOS
E SOBRE BEBIDAS AL-

COOLICAS.

--=,------��====�

É UMA DOIINÇA ."AvI__
MUITO I'I!RIGOSA PARA A "A

MiLIA It "AItA A "ACA. COMO

UM SOM AUXIUAft NO TRATA

Marro DhsE GIlANDE !'LA_IiLO

U.E o

WATERMAN'S
A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro

Acaba ie receber:· TlP. AVENIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JARAGUj DO SUL, - 48. FEIRA. 16-1- 46
CORREIO DO POVO -

·A T_,E_N_'_Ç_A__O ßI�uns poro foto�rofios
selecionado sortimento

Ofícíno Mecanica em. geral �beu: TlP, AVENIDA
�

Instrumentos de Musica
em geral, especialmente

ORGÄOS E HARMONIOS .Bohn'
PIANOS "Essen felder"

GAITAS-PlANADAS
de 8 a 120 baixos

H. Kelbert

Est. de Santa Catarina

A Casa Real,
possue um grande
sortimento em arti

gos de cO,uro:
SACOLAS -CARTEIRAS

CINTAS, etc.
,

(defronte o Cine Buhr)

BANDONEONS

Rua Marechal DeodDro da Fonseca, ß. 1144 Jaraguá do Sul

Solda eletrica oxigenio Instrumentos poro
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, ODIONOLAS e

RADIO- ELECTROLAS
Solda-se qualquer peça de aço, ferro batido ou fundido,

como metais, bronze, cobre, aluminio, etc.
__.,._...-.._."_,........_.._..__..,__,,.
._...-..-.....-.._.._..._.�......._.

Serviços solidos - Por profissionais especializados!

tO anos de pratica

- ENFIM, TUDO o QUE PERTENCE AO RAMO -

Peçam preços e demais informo ao Representante:

P��l� ����, = �aixa Postal, d�
Maxima brevidade! •

-.- Preços modicos! SERRA ALTA

LINHA SÄO FRANCISCO

lPrerrent�Ira lWllllIOlnCll�21[
leQlUllerRmeIDltij§ ]J)e§]Dacltnadlij§

Dia 8-1-46 -

1598-Carlos Heinzle, alemão, requer lic. constr,

mausoléo na sepultura de Emilie Gnewuch Wendorf,
como requer.

1400-Afonso Becker, bras. requer baixa imp.
s. alfaiataria, idem.

1401-Leopoldo Fiedler fllial, requer transf. imp.
de s. estabelecimento comercial, vendido a Waldemar

Gumz, sito em ltapocusinho, idem.
'

1402-Paulo Papp, bras, requer baixa dos imp.
s. generas alirnenriclos, idem.

1405 - Erwino Menegotti, bras. requer baixa do

imp. relativo a Marcinaria, idem.
1504- Ernesto Lessmann, bras. requer transf.

dos impostos relativo a um caminhão de carga, ad

quirido da Ind. Reunidas Iaraguá SIA., idem.

1405-José Emmendoerfer, bras. requer cancela

mento do imp. relativo a serraria a vapor, idem.

1406- May & Fischer, bras. requer baixa dos

impostos s. duas taboletas, c. requer.
1407- G Rudolfo Flocher, bras. requer baixa

do imp. s. Ind. e Prof. c. gerente da firma Ind. de

Mad. Ianssen S/A., idem.
1408 - May & Fischer, bras., requer baixa, do

imp. s. urna bicicleta, idem.
.

1409- Max Eggert & Filhos Ltda., requer can

celamento de todos os írnp. que estava sujeito sua

-filial a rua Irapocú-Hanse, idem.
1410- Eduardo Kellermann, bras requer baixa

'''"' dos impostos s. sua. serraria, idem.
1411- Leopoldo Hafermann, bras. requer rransf. Industria de Madeiras

lmp. terreno vendido aRudolfo ôieberr, idem.

JAN SSEN S/A
����������I§l����������

1412- Daniel Tecilla, bras. requer lic. constr. 2":'6:S2":'6:S2":'6:S2":'6:S2":'6:St:::6:St:::6:S2":'6:S2::e::S2::e::S��2::e::S2::e::S2::e::S2::e::S�2::e::S�2::e::S�
um meusoleo na sepulto de Albano Tecilla, idem.

• � Adolf Herrn. Schultze �
1415- Helmuth Lenke, bras. requer transf. imp. =�='--- 2::e::S �

terreno vendido a Erwino Arndt, idem. Assembleia Geral Ordinaria 00 MARCENARIA EM GERAL 00
1414- Erwino Arndt, bras. requer transf. imp. 00 00

terreno vendido a Arnoldo Krause, idem. � �
,

1415-Lauro Voltolini, bras. requer transf. imp. Pelo presente ficam convidados os senhores 2::e::S Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da zes

de uma bicicleta, adquirida de Walter Nagel, idem. acionistas desta Sociedade, pera a assembleia Ge- 00 CIA. INDUSTRIAL DE M(j)VEIS m
1416- Floriano Pollenz, bras. requer cancela- ral Ordinaria, a realizar-se no día 26 de Janeiro do 00 ' 2::e::S

mente do ímp. relativo a Engenho de Açúcar, idem. corrente ano, as 9 horas, na séde social afim de de- 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
Dia 9�1-46. liberarem sobre a seguinte ordem do dia :

00 de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00
l-Bernardo Karsten, bras. requer transf. imp. 10. Aprovação do Balanço e contas do exer- �

�

de uma motocicleta, vendida a Carlos Hass. idem. cicio de 1945; � INSTALAÇÕES �o.MPLETAS DE: �
2-Amoldo Krueger, bras. requer transf. ímp. 2°. Eleição do Conselho Fiscal; � Dormitorios �

de uma bicicleta, vendido à Carlos Hoeft, idem. 50. Assuntos de interesse social. 00 Salas de Jantar· 00
3-Alfredo Bloedorn, bras. requer baixa imp. 00 Cópas 00

relativo autornovel de aluguel vendido p. fora do mu- Iaragué do Sul, em 16 de Janeiro de 1945.
00 Escritorios 00

nicipio, idem. , CARLOS LEOPOLDO MEY �
Moveis rusticos e outros. 00

4-Bruno Küster, bras. requer lic. p, estebele- Diretor-Presidente
2::e::S

cer-se C. uma Carpintaria, idem. 00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00
5-José Facciolla Filial, requer lic. p. estabe- 00 Cadeiras 00

lecer-se c. Engenho de Arroz, idem. imp. terreno comprado de Germano Mahnke, idem. 00 Poltronas fixas e giraforias 00
6 - Ervino ôchuetze, bras. requer lic. constr. 17-Afonso Kluge, bras. requer transf. imp. ter- � Mesinhas de centro e para radio 00

uma cerca de sarrafos em frente ao seu terreno, idem, rena vendido a Alexandre ôrarnrner Iohann, idem. � E entre muitos antros. a �

7- Henrique Koppmann, bras. requer transf. 18-João Ramthum, bras. requer lic. constr. mau- 2::e::S Caixa Re-gistradora marca "RECORD" 2::e::S

imp. sobre s. fábrica de molduras, vendido a Bubi soléo no cemiterio municipal de Corupé, idem. 00 Afamada pela sua eticiencia, substitu 00
Blank, idem. 19-Felix Werner, bras. requer baixa dos írnp, 00 indo as Caixas Registt'adoras de 00

8-Afonso Günther, bras. requer lic. construir sobre seu botequim, idem. 00 elevado custo.--------- 00
mausoléo na sepulr, de Udo Günther, inhumado no 20--Lourenço Roberti, bras. requer baixa dos 00 00
cemitério municipal, Rio Cerro, idem. írnp. sobre generas allrnenrlclos e botequim, idem. � VENQE-SE CAIXÕES VASIOS �

, '9- Hilario Zanella, bras. requer lic.. construir

I
�l-Bernardo Grubbe, bras. requer transf. irnp. zes _

2::e::S

um mausoléo na sepultura de Luiz Zanella, idem. terreno vendido a Grubbe & Cla., idem. � RUA RIO BRACO, 964 _ TBLEFONE, 75 �
1O�Leopoldo ôafenelll, bras. requer rransf imp'l 22-Francisco Rosa, bras. requer transf. imp. � Jaraguá do Sul Sta. Catarina�

de um carro de lavoura vendo a João Zacko, idem. l de uma casa comprado de Maria L. Blurn, idem.
2::e::S 2::e::S

H-Oscar Dornbusch, bras. requer baixa imp. 25- Willy Iantsch Sobrinho, bras. requer lic. ooooOOooOOooOOooOOoo�OOOOOOOOOOooooOOOOoo
de seu automovel particular vendido p. fora do mu- constr. mausoleo na sepultura de Ana Iantsch, idem.

nicipio, idem. 24-Frederico Lavin, bras. requer lic. constr.

12-Bruno Mahnke, bras. requer transf. irnp. ca- mausoléo ne sepultura de Waldemar Mahlsraedr, inhu
minhãosinhc vendido à Bernardo Meyer & Cia., idem. medo no cemiterio municipal de Corupé, idem.

15-Gerhardt BloedOl'n, bras. requer baixa imp. 25- Hugo Erdmann, bras. requer transf. imp .

.
sobre s. automovel de aluguel vendido p. fora do de um carro comprado de Henrique Larsen, idem.

municipio, idem. 54-Adalberto Klintwort, bras. requer baixa im-

14-Arno Krelling & Cia. por s. representante postos lançado na Intendencia de Corupá, p. paga

Arno Krelling, requer baixa imp. lançado na Inten- menta de imp. de Ind. e Profs. s. Dentista, idem.

dencia de Corupá, S. Fabrica de sabão e graxa de Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
sapatos, idem. ,

do Sul, em 10 de janeiro de 1946.
16- Afonso A. Mahnke, bras. requer transf José Pereira Lima - Secretario

Chamamos .. �

li ATENÇÃO DfTODOS,

II
deste ou de outros municipios, para a

GRANDE VENDA DA

aOSO TOBIAS

r�==,

I� �ão O� m�l�or�� � II mai� �arato � ,

I,
�

....------_.- �"

FRODUTO Df\

I·
H]]dlllll§lrfta die Callçadlo§ I
Gij§�ltn Innäos §o Ao 1-JAR���ÁST�O"SUL

•

�! SANTA CATARINA I;
�#reie&'@iãeife_#a:'@..�

Todos os seus artigos estão a ven

da pelos menores preços passiveis.
.

Os melhores "Chapeus Mangueira" as

mais lindas e modernas gravatas furta-cores,

camisas, jogos de couro e legitimo croco

dilo, e �nfin;t, m�itos outros artigos, por I
preços mvejaveis.

I-

Visitem esta-(jA§A, sem compro

misso, e verifiquem seus artigos e seus

precinhos
CAMARADAS

CASA TOBIAS - Rua Preso Ept. Pessoa, 652 - Jaraguá do SUl
1 1 _.

AGENTES LO(jAIS

A Comercial Ltda.
IARAQuA DO SUL

;'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BrasileirafF;tado
I 1919 CORREIO O

Paulo Fodi e Eli Leh
mert,

Ele, brasileiro, solteiro,
sapateiro, domiciliado e

residente neste distrito,
sendo filho de João Fodi
Junior 'e de Elísaberhe
Lehnert Fodi.
Ela, brasileira, solteira,

domestice, domiciliada e

residente neste distrito,
sendo filha de Willi Leh
mert e de Helena Verch
Lehmert,

Assistê.nciaTELEFONE R. 39

-Olretor: ARTUR MÜLLER -

•

.-.- Natas Locais

Casamento - Realizou-se
hontem o casamento da
senhorita Maria Sarti,
filha do casal Genare -

Amabile Sarti, com o

senhor Hercilio DelI An

gelo.
Registo Civil - Foram ins

critos no registo civil os
nascimentos seguintes:
Luiz Francisco, f. de
Pedro Capraro; Hildegard
f. de Emílio Lehmert;
Baltuvino f. de Andreas

Denck; Emilia f, de Eze
lino Rosa; Elmiro, f. de
Germano Maas; João
Luiz f. Oscar Faustino
de Oliveira; Laura, f.
de João Borges; Renato,
f. de Walter Utpadel;
Ireno, f. de Clemente

Koepp; Isolde, f. 'de Pe
dro Zapella.

Pavilhão Novo Horizonte
Visitou-nos esta sema

na o Sr. Nicolau Labec

ca, representante da

Empreza A. Bianchi de
Curitiba, a qual nos apre
sentará, ainda este mez,
o afamado circo "Pavi
lhão Novo Horizonte".
Em seu pograma de

estreia, que é de um

vasto repertorio, ser-nos
á apresentada a empol
gante peça teatral "Mu
tilado de Guerra".
Gratos pela visita, de

sejamos feliz estreia.
Cinema - Para Sábado e

Domingo o Cine Buhr,
apresentará um eletri
zante filme da Paramount.

A Senhora Presidente
pede-nos a publicação do
seguinte telegrama rece

bido da Exma Sra. D.
Antonieta Galloti, DD. Pre
sidente da Comissão Es
tadual da referida Legião:
Transcrevo, pera conhe

cimento desse centro, tele
grama datado de dezeno
ve- correnre da comissão
central: "Esclarecendo te

legrama sete corrente re

comendamos sejam can

celados todos os casos

assísrencía financeira pres
tada diretamente pela Le
gião a individuos ou Ia
milias civis ou militares,
execetuando expedicioná
rios incapazes. Medida
não se refere assistencia

prestada pelas obras so

ciais mantidas ou auxilia
das pela L B.A. que de
vem ser mantidas sem in

rerupção",
Atenciosamente

ANTONIETA GALLOTTI
Presidente

ANO XXVI -

�������������������'--'�������������

4A-FEIRA, 16 DE Janeiro' DE 1946 ST�, CATARINA N. 1.316

Racionamento de oazolina
A policia passou ao con

trole da gazolina, pondo
fim ao cambio negro
que estava prejudicando
o comercio e industrias
horiestos em seu trans

porte.
A medida já foi posta

em pratica e, diante das
energicas determínações,
a dístribuíção do precio
so liquido vai melhorar.
Visitantes - De Canoinhas
visitou-nos o nosso pre
zado amigo sr. Frederi-
co Witt. .

- Vindo de Porto Ale

gre, achá-se em visita a

seus progenitores, acom
panhado de sua exma.

esposa, o snr. Tenente
Bruno Harger, oficial do
Exercito Nacional.

'Festa de São Sebastião - No

proximo domingo terá

lugar a festa do padro
eiro da paroquia.
Como já tivemos opor

tunidade de noticiar, es

te ano terá ela um bri
lho exepcional, sendo
na missa das 9 horas

prestada homenagem aos

nossos bravos expedi
cíonarios,
'Aniversarios - Dia 18, o

snr. Jacob Alfredo Em
mendoerler, dia 19, Afon
so e Agostinho NicoIuzzi.
A 12 do corrente fes

tejou sua data natalicia
a senhóra Madalena Bra

ga, dignissima esposa
do nosso amigo Lauro

Braga, veterinario.

Expansão Economico =Rece
bemos o numero de Ja
neiro da "Expansão Eco
nomica", bem feita re

vista que se publica em

Curitiba. �':

Copos e pratos de E·==·.I·IC::=:::I•••·IC=:==-··�E·==••I.c::==-·
------ ---------

_.
papelão Colégio "BOID Jesus" li CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO 1:.!.': ;r"

especiais para festas
� II DR. SADALLA AMIN-

J O I N V I L L E li CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
11 ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ i1

li «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ��
ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 H

ii • .Joinville - II

Recebeu Tip Avenida

•
- -,
•

O ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRlGU[IRA MINANC09A
Escola de Comércio Reconhecida

I CI' d Olh
.

IÓtimas instalações. grandes laboratorios.

. laica ue liDS, }�i�OS, nariz; fiargalla
Campos desportivos e perfeita aparelhagem Dr. Arllnlnlo Tavares

, para Educação Física. I Professor Catedratico �e Biol?gia do Instittuto de Educação �e Florianópolis

I
Ex-Chefe aios servrços cllnlcos e clrurglcos da especIalidade no

I
Hospital de Caridade de Florianópolis, '

EXTERNATO E INTER�ATO - Tratamento Otimo Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

P \:.__ P t
Ex·lnterno, por concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

eçam rospe OS

• 1. •• .�. ••• Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do �io de Janeiro

Grupo Escólar "Divi-I BLUMENAU STA. CATARINA

Socie�a�e Recreativa Tres Rios �o Norte I
na �SO.aYoidL�iz�?" e I

REU�IA..O GERAL

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

MEon.l,2,)e4'
Proteja a. saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i ernedios

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
MINANCORA para o SfU tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

- jOINVIL_LE

Comunica aos seus associados que no dia
27 do corrente, fará realizar na sua sede social
as 3 horas da tarde, para tratar de diversos in

-- teresses desta sociedade, inclusive a cobrança de
mensalidades em atrazo.

O presidente
José Martins

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tathbem em

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

Produtos da' ICeM. 5A. Blumenau

Alameda Rio'Branco - Caixa Postal, 47

A ultimo anedota
do funherer

A ultima anedota sur- veu pedir maís cerveja. o

gida em torno de Hitler que lhe valeu um "Muito

apareceu em ..Antuerpia, obrigado, herr Reich�
nos derradeiros dias da Marshall".

resistência nazista e quen- Intrigado ..e-" -eonfuso,
do tudo já apontava o Goering decidiu-se

_

a in

fim próximo do lunático ferrogar a pequena,
de Berchtesgaden, I "Diga-nos uma coisa,
Diz essa anedota que menina: como foi que nos

Hitler e Goerlng, com- conheceu sob estes dis -

preendendo que nada mais farces?">

podiam fazer pare impe E a surpresa dos dois

dir o colapso final do não teve limites quando a

Reich, resolveram fugir garçonete responde num Edital n. 1949 de 5-1-46
convenientemente dlsfarse- susurro: Germano Karger e Te-
dos pare esconderem suas "É que eu sou o dr.

resa Lombardi.
verdadeisas personallda- Goebbêls ...

"

Ele, brasileiro, solteiro,
des: Hitler, com longas marcínelro, domiciliado e
barbas brancas de ancião; residente nesta cidade,

������J., �:�:�!f�s �u�= D rn I Q T n P I \tIl sendo filho de João Kar-

n [l] o U lJ V ger e Anna Malionowsky.
vos - e grande enxumies, Ela, brasileira, solteira,
naturalmente. Para ler a Artur Müller Oticial do domestica, domiciliada e

c�rteza da escelên ci� . 'd.o
-

Registro Civil do 10 Distrito residente nesta cidade,
dísfarce arnbos se dírlgl- da Comarca [araguá do Sul, sendo filha de João Lorn
rarn a um bar e pediram Estado de Saota Catarina bardi e de Marcelina Do-
dois copos de cerveja, Brasil.' rigarr! Lombardi.
"Muito obrigado "mein Faz saber que compaff'ce-

Fuehrer" - disse a garço- ram no cartorio exibindo os Edital n. 1952 de 15-1-46
nette a quem Hitler pagou documentos exigidos pela lei Oscar Oldenburg e Wal
a despesa. O fuehrer fi- aíim Je se habilitarem para Iii Mathias.
cou surpreso com a Iacl- casal-Se: Ele, brasileiro,· solteiro,
lidade com que a peque- lavrador, domiciliado e re-

na o reconhecera e trens- Edital n. 1948 de 5-1 -46 sidente nesre distrito, sen
mitiu os seus receios a Alfredo João de Souza do, filho de Emilio Olden

Goering, eôbre o pouco e Maria da Trindade Ro- burg e de FrLecta Olden-

efeito dos respectivos dis- ehe. burg.
ferces. O gordalhufo ma- Ele, brasileiro solteiro, Ela,' brasileira, solteira,
rechal, naturalmente para operarlo, domiclliado e re- lavradora, domiciliada e

não desantmer o d�f� sídcnre-sreste u.1strito, sen- residente nesH�- distrito,
observou que a gerçone- do filho de João Candido ,sendo filha de Julio Ma
te quiz apenas ser deli ca- de Souza e de Maria Ma- rhlas e de Mina Mathias.

da. e pera prová-lo resol- chado de Souza.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente nesre distrito,
sendo filha legitima de
Euclydes Antonio da Ro
chaj e de 'Maria Auta da
Veiga Rocha.

E para que chegue ao co

nhecimento a tcdos.. mandei

passar o presente edital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante I5 dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse o para os

tins legaes.
ARTUR MÜLL.ER-Oticial
PerdeLJ-se
No dia 7 de Janeiro

de 1946, entre Blumenau
e Jaraguá do Sul uma

bolsa de ferramentas de
automovel
Quem achou, é favor

entregar ao sr. Bernar
do Mfelke ou na agencia;
da Auto Viação Catarí
nense. 2x1

MEDIANTE BOA
GRATIFICAÇÃOEdital n. 1953 de 15":1-46.

Este grande educandário de Joinville

é o único que no Norte do Estado

mantem curso secundário completo,
com os dois cielos > Ginasiàl e Cole-

gial, (Olássico e Oientífico).

e.la 1)1 SAU!)I
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

C!inica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutoterrnia - Bisturi-detrico - Electro-cauterização

- Raios lotra-vermelhos e azuis.

I
Dr. Wal�emiro Mazureehen

i, !,

Nos Grupos Escolares "Divina Providencia"

e "São Luiz", as matriculas estão abertas a partir
do dia 25.

'

Os alunes do 10• ano prlmerio deverão apre
sentar a certidão de nascimento, que será devolvida

após
_

a matricula.

�
J i-" I __I ----�

PUDIM MEDEIROS! ISobremesa deliciosa?
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


