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Polilica
que se realisarêo essas

eleições.

ARTUR MÜLLER Fundado em 1919

Sta. Catarina N. 1.277Babado, 2 de 'Junho de 1945

os diretórios municipais,
possivelmente com assls
tencia de um membro da
comissão diretora.
Estes por sua vês or

ganiserêo os distritais.

o snr, Ministro da Via

ção telegrafou ao snr. di
retor da Rede de Viação
Parané-ôta. Catarina pa
ra a nomeação de uma

comissão que imediata
mente proponha as bases

para o aumento dos sa

Iarios dos funcionarias

dessa ferrovia.

Em data de 28 de maio

foi promulgado o codlgo
eleitoral, que entrou ime-

diatamente em vigor. A comissão diretora do

Serão eleírores os bra- P.S D. de Santa Catarina

stleíros de ambos os se- ficou constituida das se

xos, de mais de 18 anos, guintes pessoas: Presiden

alistados de acordo com te - Dr. Nereu Ramos; vice

a lei, excluidos os anal- presidente - Dr. Altamiro

fabetos, os militares, 'sal- Guimarães; secretario -

vo ofciais, os mendig os Dr. Rogerio Vieira; tesou

e os que estiverem priva- reiro - Oel. Pedro Lopes Almoçaram juntos no

dos dos díreírês politicas. Vieira; membros: Dr. Ivo Rio, os snrs, João Alber-

O alistamento' e voto d'Aquino, Dr. Aderbai Ra- to, chefe de policia Bri

serão obrigatórios, exep- mos da Silva,. Dr. Agripa gadelro Eduardo Gomes,
tuados entre outros, as C�str? de FarI.a, Roberto

I Luiz Carlos Prestes e AI

mulheres que não exer- Oliveira, Valerle Gomes, mirante Ari Parreiras.

çarn profissão lucrativa. Heitor Liberato, Alfredo Diz-se que esse encon-

A administração e apu- Campos, Pornpílío Bento, tro provocado pelo snr.

ração eleitoral terá como Vitor Buhr.. Fr�deric? João Alberto, foi para dis

orgãos um Tribunal ôu- Hardr, Ernern Cotrirn FI- cutir uma formula de to

perior, um Regional e as lho, Vidal Ramos Ior, Gas- dos apoiarem como can

Juntas Eleítoraes, parino Zorzi, Alvaro Soa- didatura unica ao supre-

O alistamento é feito res Machado, Atilio Fon- mo posto da nação, o no-

mediante qualificação e rena, Carlos ôperança, Pe me do General Eurico G.

inscrição do eleitor, ex- dro Kuss. Adernar Gar- Dutra.

oficio ou por requerimen- .cia, Carlos Zipperer So

to do interessado. brinho, João dos Passes

Somente haverá parti- Xavier e Jairo Calado.

dos de arnbltos nacionais, Logo que estejam orga- Foram lançados ao mar

devidamente registados. nlsados os estatutos do mais dois contra-torpe-

Os impedimentos para partido serão organíeados I deiros construidos na Ilha

desemcomperlblüser-se se

rão de 90 e 60 dies

p a r a Presidente da

Republica ou Governador

respetivamente. Para os

demals cargos não ha
afastamento definitivo.
A eleição pera Presi

dente da Republica, Con
selho Federal e Camara
dos Deputados terá lugar
no dia 2 de desembro des
te ano, e a de Governa
dor e Congresso Legisla
tivo em 6 de maio de
1946.
Somente depois do Con

gresso Legtelative se pro
nuncíar sobre as organí
seções dos rnunlcípíos é

Continua violenta a lu
ta contra o Japão, que a

gora está sentindo todo o

peso das forças america
nas e inglezas.
Tokio, está como Ber

lim, reduzida a escom

bros, pois semanalmente
recebe duas visitas das
fortalezas voadoras, que
ali despejam milhares de
bombas incendiarias e ex

ploslvas,
A luta em Okinava está

em seu termino, pois o

que resta do grande exer

cito niponico que ali exis

tia, foi dividido em duas

partes e está sendo pau
latinamente dizimado.

'

Continua a luta na ôt
ria e Líbano entre os pa-
triotas desses paizes e as do bem comum, que nor
forças francesas ali esta- malmente se manifesta
clonadas, tendo. as clda- através as variedades
des de Damasco e outras partidarias.
sido bombardeadas. Oontinuando, afirma:
A eituação é grave e "Sem ter qualquer pre-

pode alastrar-se ainda íerêncía doutrinária por
mals o levante dos arabes. esta ou aquela forma de

A P,ASTORAL
naEç:FesS.ã�ni���n,ci:�.�da� govêrno, a Igreja faz

sentir, entretanto, a to
um mero de por firn ao dos os povos da terra,

/
dessidio. que um govêrno inspira-

DOS BISPOS � do em príncípios verda-
.

. 11'eiHz'es em. que se díví- deíramente cristãos de-

o

de a opinião nacional. A ve harmonizar numa sin-

A Agencia Nacional forneceu o seguinte Igrej� conserva-se for.a tese juridica superior o

e acnna das competí- princípio da autoridade,

resumo da Pastoral que o Episcopado ções p�r�id�rias. P�la indispensável à unidade

sua definição, partido social, com garantias du-

Brasileiro dirigiu a nação· visa um �em _

particular ma racional e justa Ii-
• ou a realização do bem berdade dos cidadãos".

Prosseguindo, diz: comum através a con- Sôbrà a participação

ao povo brasileiro. Após "O momento não é de cepção particular duma da Igreja nas atívídaâes

explanar-se longamente recriminações odiosas, parte dos cidadãos. A politicas, diz:

sôbre a calamidade que mas de ação iluminada, Igreja a todos estende "Mas se a Igreja, nos

assolou o mundo e á enérgica e fecunda. Cru- os beneficios da sua as- vários gráus da sua híe

volta da paz ao mundo zar os braços em Iace sistência espiritual. Ela rarquia não se solidari

ocidental, o Arcebispo das ruinas, não é gesto não é nem pode partídá- za com organizações par

refere-se a tarefa ímen- cristão. Nesta imensa ria e a sua atividade não tídárías, mesmo que ros

sa das reconstruções pa- conflagração, que esten- pode estar sujeita aos sem explicita ou ímplící

círícas da humanidade deu a todos os povos, vaí-ven da politica dos tamente católicas, aos

Santa Catarina de amanhã. A propósito raças e continentes o partidos. Cofiamos em fiéis permite, que no de-

-------------------- diz o seguinte: horror de suas devasta- que num país civilizado sempenho dos seus de-

"Neste momento em ções, o nosso Brasil tem e nascido sob o signo veres, militem em parti

que se tem todo o peso tido até o presente um da Oruz, como o Brasil, I
dos que não contrastem

das novas responsabílí- largo quinhão de sofri- as diferentes agremiá- com as exigências supe

dades, volta-se exponta- mentos; assim terá de ções partidárias �oncor- riores do bem comum e

neamente o ânimo para participar largamente nas dem em acatar a liber- da conciencia cató-

I a Igreja, na espectativa responsabilidades das re- dade da Igreja e as rein- lica".

PEÇAM CA1ALOaO ILUSTRADO duma palavra de luz e construções futuras. Pa- vidicaçõesdanossa cons- Sôbre a questão social,

�--------------------.,. de e.nergia. Para os que Ira
êle se volvem agora ciencia religiosa, que D. Joaquim Oâmara diz

ainda não chegaram à os 'nossos olhares;' é o são as da quasi totali- que a Igrejanão tem nen-

plenitude da fé ou tive- torrão que a Providên- dade da sua população. hum sistema econômico,

ram a desventura de cia nos deu por bêrço, é É medida de alta sabe- como não tem regimes

perdê-la, é uma confian- a porção do rebanho es- doria politi('a inspirada politicos a propôr aos

ça na sua �experiência piritual de O.ri�to confia- no desejo sincero de povos, acrescentando

multisecular o reconhe- à nossa solIcitude pas- conservar a harmonia que a questão econômi

cimento respeitoso da toraI". entre o poder civil e a ca não é de ordem pu

mais alta autoridade es- Em seguida, aborda o consciência espiritual da ramente econômica 'pois

piritual do mundo. Para problema político, dizen- Nação". nela se acham envolvi

nós católicos, é a con- do:
Sôbre a existência de das normas morais, de

fiança inabalavel na ver- "O problema político partidos diz que a expe- justiça e de caridade, e,

dade da palavra divina tem concentrado nestes riência histórica e o bom em última análise, do

que não passa entre as últimos tempos a nossa senso confirma que a homem com � dignidade

caducidades humanas atenção e os nossos sen- inexistên.ci� d� partidos da S1J,a natureza e sorte

que desaparecem na vo- tidos. Trata-se não so- ou a eXlstenCla de um do seu destInO .

ragem dos tempos. Jesus mente de eleger os que
I só partido não pode sa- A seguir, diz:

Cristo, o verbo de Deus hão-de receber os des- tisfazêr às lexisgências (cont. na 3a. pag.)

que se fez hometn para tinos desta Nação, mas

I
salvar a humanidade, é ainda de elaborar a sua

hoje o que era ontem e estrutura lorgânica con

o que será pelos sécu- cretizada numa Oonsti

los: a luz do mundo, o tuição que seja a formu-

caminho da verdade e a la de suas legitimas as

vida. Sem Cristo não pirações e fundamento

haverá salvação nem de toda a sua ordena

para os i.ndividuos nem ção jurídica. Esboça-se
para os povos. Longe para estas graves res-

dele ou contra ele, to- ponsabilidades, a orga-'

.
dos os esforços de cons- nização de partidos e re

trução sßrilo baldados". pontam as primeiras di-

do Viana e iniciadas as

construções de mais dois.

Amanhã no estadia do
Pacaembú, em São Paulo,
terá lugar a fundação do
P. Social Democratlco da

quele estado, devendo ali
reunirem-se mals de 3.000

delegados politicas dos
municipios.

Foi empossado no car

go de diretor do Dep.
Nacional de Informações
o snr. Julio Barata, que
era asslstente do snr, Mi
nistro da Justiça e jorna
lista dos mais brilhantes.

O snr, Presidente da

Republica visitou Juiz de

Fora, a tradicional cidade

mineira, onde foi assistir

o "Iançemenro da pedra
fundamental de um monu

mento lembrativo da g.i
ganresca obra de retifica

ção do rio Paraibuna, fei
ta pela União.

o snr. Ministro da Jus
tiça expediu os Titulas
Declaratorios de cidadão

Interior

Dom o Jaime Oâmara,
Arcebispo do Rio de Ja

neíao, por si e pelo epis
copado do Brasil, diri

giu um longo manifesto

I ORQUIDEARIO CATARINENSE

CORupA

Sucessores de L. Seidel, das Secções de:

Orr;uideas e Caotéas, .

IN MEMO'RIAM
Adolfo Soethe

cDie, hospes, Spartae, nos te· hic vidisse jacentes
Dum sanctis Patriae legibus obsequimur..

'

Á memória de meu ex-aluno

ANTONIO CARLOS FERREIRA.

Antes que te chamasse a Pátria ao cumprimento
Dos teus deveres cívicos tu já partias,

. Viril, garboso herdeiro do temperamento
E das virtudes de Barroso e de Caxias .•.

Para levar ao velho mundo turbulento
A alviçareira nova de melhores dias.
Partiste! •.. E, à. tua mãe fizeste o juramento
Que vencedor ao seu regaço tornarias! •..

Foi rude! •.• Foi ciclópico o fragor da luta.
E tú - caiste! •.• Mas tombaste qual gigante
Que, quandO tomba, morre, e, quando morre, vence!

Venceste! EI na bandeira incólume e impoluta
Que conduziste brilhará, daqui por diante,
O nome digno deste herói catarinense.

Joinville, 25·5·45.

,

NO dia 5 do corrente
transcorre a data nata

licia do snr. Tenente

Leonidas Oabral Herbs

ter, Prefeito Municipal
deste municipio.

. Ao aniversariante os

cumprimentos do «Cor

reio do Povo»

brasileiro aos snrs. João
Maluta, residente em Gua
ramirim e Antonio Grubba,
residente em São Fran

cisco, nesre Estado.

PELO
ESTADO

Exterior O Tribunal de Apela
ção negou a revisão do

processo crime II que res

pondeu e foi condenado
Guilherme Madsen e con

firmou a sentença conde
natória dos réos Patricio,
Otavio e Plinio Castelan.
Ambos os processos

são oriundos da comarca

de Iaragué do Sul.

O snr. Interventor Fede
ral baixou importante de

creto-lei, extinguindo as

dividas estaduais oriun

das de impostos anterio

res a 1945, desde que não

excedam de Cr$ 100,00.
As dividas já ajuizadas

tambem foram atingidas
por essa .anlstla fiscal,

(cont. na ultime pag.)

�udas Frutíferas e
Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras,
Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

Peçam catálogo ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
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CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 2 de Junho de 1945
.���--------------------------------�

Estatutos da sociedade de bolim
. �OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

.. "Ceríócc" I LOTHAR SONN�NHOHLI
Artigo 1. - A sociedade denominar-se-há 00 - Rua Marechal Deodoro da Fonseca N 84 _

�

"CARIOCA", tendo por sede o lugar Pedra de s

• zes

Amolar, municipio de 'Jaraguá do Sul, Estado de ·00 JARAGU.&. DO SUL SANTA €CATARINA 00
��C���eporfimojo�recrMtiwd@o. 00 ���

��_������ 00
m�ado "bocce" e ou�os ilivertimen��licHos. 00 Ü�����������-�---�� 00

§ unico-Será por tempo indeterminado a 00 I' NOVO SORTIMENTO I' 00
sua duração, sendo fundada nesta data e consti- � 00
tuindo seus fundos sociais pelos bens que adquirir. � II Casacos para Senhoras Casacos e Pulowers de lã II a

00
Administração �" (ulrlrna mod ' Sedas e Caserniras 'I' �

Artigo 2-A sociedade serà administrada � a, , ./ �
por uma diretoria composta de tres membros, sen- zes II Capas de Gabardine (artigos finos) It. zss

do um presidente, um secretario e um tesoureiro, �" (das melhores)
,

Ternos Feitos " 00
que se substítuírão nas ausencias ou impedimentos 00 ,", " 00
na ordem de' colocação, sendo eleitos por um � Bicicletas e peças em' geral Material Eletrico em Geral ,,00
ano, em assembleia geral, por maioria de votos, 00 It R di ,t 00
no primeiro domingo de Janeiro de cada ano, 00

a lOS (das melhores marcas) . 00
podendo sere�reeleitos._ s::z! "Acu muladores Oficina Mecônícc ] �

§ i-Somente poderao votar e ser votados w:s n " zes

os SOCI'OS qu'tos com a socI'edade
� A---�-------��--��������A

�

1 . �
v�����������������������������������v �

§ 2-0.presidente representará a sociedade 00 TUDO POlt PREÇOS VA\NTAJOSO§ E BARATI§§IMOS �
judicial e extrajudicialmente, administrando a �

. 00

mes§a'3 O secretario terá a seu cargo a escrítu- OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO�OO��OOOO
ração, e o tesoureiro a arrecadação e guarda das

rendas e valores. Dia 13 de Junho de 1945
Realizar-ae-hà a tradicional e grandiosa

Fésta em honra ao glorioso

Dos socios

Art. 3-Todas as pessoas maiores de 18

anos poderão ser socios, uma vez sejam propos

tos, aceitos e paguem a respetiva joia.
§ i-Todos os socios, sob pena de exclusão,

deverão dar obediencia a estes estatutos, ás de

cisões da assembléia geral e à diretoria de cu

jas decisões terá recurso para aquela.
§ 2-0s socios e suas' familias tem o direito

de frequentar os divertimentos sociais, uma vez

não estejam em atraso com as mensalidades.

§ 3-Aos mesmos e defeso votar e ser vota

dos para a diretoria, uma ves quites com os co

fres sociais, não respondendo os mesmos subsi

diariamente pelas obrigações sociais.

Extinção e destino dos bens

Art. 4-A sociedade poderá ser extinta

quando assim o deliberarem dois terços dos so

cios presentes à assembléia geral, convocada es

pecialmente para esse fim, com antecedencia de
trinta dias.

Paragr. unioo-i-A assembleia geral delibera

rà sobre o destino dos bens sociais.

Disposições Gerais

. Art. 5-Anualmente a diretoria prestarà con

tas de sua administração na assembleia geral,
que é a. autoridade suprema da sociedade,

Art. ti Os casos .omíssos serão resolvidos

pela diretoria, que os apresentará para aprova

ção na primeira assembleia que se realizar.
Art. 7-São considerados Socios Fundadores

desta sociedade todos os que assinaram a ata de

fundação.
Art, 8-A primeira diretoria será composta

dos senhores: Adão Kiatkowsky, como presidente;
Harry Viebranz, como secretario e Germano

Schuenke como tesoureiro, todos casados, lavra
dores, brasileiros, residentes neste distrito de

Corupá.

SANTO ANTONIO
-EM RETOROIOA-

Segunda-Feira, dia 4 de Junho

À8 19 horas: INICIO DAS NOVENAS

NOVO TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO Quarta-Feira, dia 13 - Haverá duas missas

uma às 7,30 e outra ás 9,30Após longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal para tratamento, com
ótimos resultados, de varizes, que prejudi
cam a circulação venosa. Esta medicação
na dose de três colheres das de chá ao dia ,

em água açucarada, restitui às pernas o

seu estado normal e a beleza estética. Em

idêntica dose debela os males causados

pelos mamilos hemorroidários internos

e externos, inclusive os que .sangram.
Use a pomada no local e beba juntamente
o líquido, para debelar tanto varizes como

hemorróidas! Não encontrando nas farmá·

cias e drogarias, peça diretamente ao depo
sitário: Caixa Postal, 1874 - São Paulo.

EM SEGUIDA TERÁ INÍOIO
EVITE ISTOI

Fésta Popular'Grande
que constará de barracas, rifas, churras

cada, jogos, doces, bebidas, tiro ao alvo,
tembolas, etc., etc.

A mesma terá como atração pr-incipal o

famoso «JAZZ BAND JOINVILLENSE"

"A COMISSÄO ORGANIZADORA CONVIDA A

TODOS, PARA QUE NÃO DEIXEM DE ASSISTIR

ESTA GRANDIOSA FÉSTA EM HONRA A

• ••Santo Antonio'�
,mINATI

BunDeiem nesta fol�a Emprêsa Snl Brasileira deEletricidade S.A.
Aviso aos Caçado
res e Pescadores

ADÃO KIATKOWSKY-Presidente ,

HARRY VIEBRANTZ-Secretario Proibimos terminante-

.

.

GERMANO SCHUENKE-Tesoureiro

I
mente a todas as pessoas
de caçarem e pescarem

Reconheço serem verdadeiras as firmas ací- nos terrenos de nossa

ma de Adão Kiatkowsky, Harry Viebrantz e Ger- propriedade, não nos res

mano Schünk�, por �er delas pl,,:no conhecimento pousablltzando por pre-
do que dou fe e assmo em publico e raso. juizos que possem ter as

Corupá 23 de maio de 1945. pesso.as que não .saibam
, respeitar as propriedades

Em testo. W. L. da verdade, alheias,

• .JOINVILLEMatriz:
Oorupá, 17 de maio de 1945,

(Sob Administração do Governo Federal)·
/

paltA a mellA I>HI1fltlIrA IREGgllUa

lJalHflMGS IM II••Q'I�
Oma linha -eornpleta 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.

apaRllli.el !tI 1I18U(§ie
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HB, Marca LU_LA.

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.

servindo até 50 metros de profundidade.

Corupé, 18-5-45
Familia Rudolfo Scheibel

O TABELIÃO:
Waldemar Luz 5·5

PETIDLIIR
111111:011

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS Cl

BElOS E !JEMAlS

HECÇÓES DO

�3llRC CABELUDU�

Artng(r))§ IE�etrnc([J)§ jara (Q) tar
Sortimento completo e variado de LVSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

MATERIAL ÉLÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a nualquer
.

pedido de instalação de luz e força.

�""""""""--"""'''''''''''_.----''''''''''''''''''''''''''''''''_''''.I''''''''''''''''''''''''
..

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS, Tenha também 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 f

PUDIM. MEDEIROS' ISobremesa deliciosa?
Alameda Rio Br-anco - Caixa Postal, 47

.

.. �
a- I ��=-�__I..--� ...__� �_.

;
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estruturas da nossa vida

sociaf e política. Nós te

rnos, por Graça de Deus,
na mensagem da nossa

fé uma doutrina de ver

dade e de vida. Nenhu

ma alma generosa pode
resignar-se a cumplicida
de de abstenções como-.
distas. O amor de Deus

e das almas, o sentimen

to de justiça e de cari

dade, a piedade Iilial pa
ra com a Pátria conde

mento de preocupações I nam
a inação e impõem

e de responsabilidades. se uma atividade escla

Não foi nossa intenção recida coesa e dícíplína

expor ainda que resumi- da. Le'vantemos os bra

da�ente tôda � dout�ina ços a Deus numa oração
soclal da Igreja. Quize- constante e humilde pa

mos tão somente por em ra que proteja o Brasil

foco alguns pontos prin- e a humanidade inspire

cipai� que �esta quadra propósito de justiça e dIe
da vída nacional devem paz aos que nêste mo

congregar todos os cató- mento tem os destinos

li�os � bons brl;lsilei�o�. dos povos. A virgem II?a
Sa? arduos e indelíná- culada, que, na colma

veis os ??SSOS deveres. da Aparecida, estende

Na plastícidade desta Ia- seu manto materno sô

se de reconstrução cal- bre a Terra de Santa

deiam-se e nmdam-se Cruz renovamos com a

moldes "em que se hão consàgração das nossas

de vasar, Deus sabe por almas e desta Pátria es

quanto tempo, as novas tremecida, a ela síngu
---------------------------------- larmente devotada".

CORREIO' DO POVO

NUNCR EXISTIU IGURL

A Pastoral.
dos Bispos

- conclusão da 'l ' pagina -

"A dignidade da pes- econômica. Ora, si deve

soa reflete-se imediata- mos tudo fazer para que

mente na dignidade do a industrialização natu

trabalho. Pelo trabalho ral da sociedade moder

desenvolve o homem a na, ein consequência dos

sua própria natureza, do- processos da técnica,

mina a matéria e os for- sempre se opere dentro

ças econômicas, pondo do respeito mais (absolu

o mundo físico a servi- to aos' direitos essen

co da civilização e da ciais da personalidade

cultura. Pelo trabalho humana, de sua dignida

une-se a outros homens. de natural e de suas lí-

Prosseguindo, disse: berdades fundamentais,

"Desta elevação moral também
devemos impe

do trabalho derivam con- dir que essa índustríalí

sequências práticas de zação despovôe os carn

largo alcance, não sen- pos e provoque pröble

do simples mercadoria o mas de exasperado ur

trabalho tem real valor banismo.

humano e a sua remu- O bem que a técnica

neração deve correspon- industrial pode trazer a

der as exigéncias da sociedade e de fato traz

pessoa humana, isto é, deve ser igualmente dís

deve ser um salário vi- tribuido pelas cidades e

tal, suficiente para
� as pelos campos.

necessidades do traba- Os progressos que a

lhador e sua familia, pa- técnica nos põe diante

ra a manutenção e edu· dos rendimentos materí

cação dos filhos. ais, para terem sua so-

Um sistema bem orga- Iução em termos huma

nizado de seguros, com- nos e razoáveis reque

pletando justa retribui- rem que se dêem ao po

ção de quem trabalha, vo posssibilidades duma

deve oferecer-lhe garan- participação eficiente

tias [ustas para os días nas riquezas da educa

incertos de enfermidade, ção e da cultura.

desocupação, invalidez Êsses tesouros se abri-

ou velhice. rão as classes humildes

Todo homem sério e

I pela
execução de pro

honesto deve viver .em gramas práticos e exe

sociedades numa atmos-: quiveis em que escolas

fera de segurança, que populares de tipo pri

o ponha a salvo contra mário elementar e pro

receios de miséria e lhe fissional se multipliquem

permita alegria de viver nos campos, nas povoa

e serenidade d'alma, in ções e nas cidades, dan

dispensáveis a própria do-se a êsses centros de

dignidade de sua vida educaçõo um sentido ví

moral. Para êsse ideal vo de formação do ho

de bem estar devem ten- mem para os seus mes

der as nossas reformas teres de ordem terrena

sociais, nos limites das e sobrenatural.

várias capacidades eco- Essa elevação do ope-
, nömícas e dos imperati- rariado na sociedade con

vos do bem comum. As temporânea é sem dúví

empresas industriais não da indispensável nessa

deveriam esquecer que cruzada, pois nela con

não é apenas o capital centramos um meio dig

empregado o que lhes no e imediato de recrís

permite prosperar, mas tianizar práticamente, a

tambem o trabalho dos sociedade moderna e de

seus operários. modo todo particular a

Não seria, pois razoá- da nossa Pátria".

vel que êstes tivessem, Sôbre a família diz de

além do justo salário, la que é célula primeira

qualquer dístrlbuição do organismo social e

equitativa ou participa- nela se formam e se

ção proporcional nos lu- educam as novas gera

cros das mesmas? Numa ções e nela se conser

ordem social bem estru- vam e transmitem' lín-

o turada a remuneração gua, costume,
virtudes e

do trabalho deveria pro- tradições, que consti

porcionar ainda acesso tuem o patrimônio de um

a, "propriedade particu- povo. E acrescenta: "A

lar"
o

de bens móveis, sua constituição-moniga

e imóveis, quanto possí- mia índíssoluvel é-lhe

vel a todo operário eco- imposta pela própria ü

nômlco e honesto. nalidade natural, expres-

A propriedade particu- são da vontade de Deus.

lar com os limitações Tudo quanto nas ins

sociais que as exigên- tituições ou nos costu

cias do bem comum im- mes contribuir para des

pôs é direito natural da viar 'B familia dos seus

pessoa humana, garantia altos fins representa uma

de segurança e defesa vítóría das Paixões, sô

de sua liberdade amea- bre a razão, do indivi

çada até a escravidão dualismo egoista sôbre

pela total dependência os imperativos sociais do

bem comum e acarretará

sôbre um povo as mais

calamitosas desgraças
que poderão desfechar

até na catàstrofe fatal

do suicidio. Ao estado,
instituições jurídicas e

em -suas providências
econômicas cabe a fun

ção de tutelar a familia.

O respeito a verda

deira liberdade de con

ciência das familias exi

ge que na orientação es

piritual da educação nas

escolas não se contra

rie a orientação do lar

e que o professor públi
co não destrua o que
constroem os pais. A in-

PARA FERIDAS,

E C Z E MAS,

INFLAMAÇÕES,

COCEIRAS,

F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

trodução do ensino reli

gioso nas 'escolas brasi

leiras marcou grande
passo no progresso da

educação nacional, que
é uma conquista definiti
va e respeita a liberda

de religiosa do povo".
Recomenda a institui

ção de capelães nos hos

pitais e nas classes ar

madas e a propósito alu

de a influência que êles

tiveram junto as nossas

fôrças combatentes nos

campos de batalha. Ter:"

minando, diz:
"Eis em breve síntese

o que nos pareceu de

ver lembrar nêste mo-

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL

Caixa Postal, 19 fUN O A O O E M 1919
Telefone N. 39

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

SABADO, 2 DE Junho DE 1945 - STJ\. CATARINA N. 1.277

/

Ele, brasileiro, solteiro la- LUIZ DE SOUZ A

vrador, domiciliado e re- Dp. �

sidente na cidade de Blu

menau, neste Estado, sen

do filho legitimo dos Ia- Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

vradores Otto Pasold e

Pelda Braum Pasold.

Ela, brasileir�. �?lteira. la- OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO�OOOOOOOOOO

vredora, domiclliada e re-I
o.

sidente neste distrito, no

lugar Rio Cerro, sendo fi-

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

lha legitima dos lavrado- �m\)®Y@)®Y@)@!@)®Y@)®Y@)@!@@!@)@!@)®Y®@!@@!@®Y®�
res Gustavo Müller, e de ��

-

@)

[�='c�O"N"viT=E:���] ;1�����:�:!;i��;��::; I T�::� !s:�:�o.;§.q:�.e�:�.u�uid;,HHo(�Ue�sl�S:IÖPIRÔl�.1
O C t M

será publicado pela Impren- ®)
@)

en ro unicipal da Legião Brasileira de
sa e em cartório onde será

�
Encontram ,aliVIO Imediato com o uso do

;Assistencia tendo em vista a adesão expontanea S

do ilustre vigario Padre Alberto Jacobs, resolveu
afixado durante 15 dias, i I n C O m p a p a v e 1

· .

alguem souber de algum im-

promover um serviço religioso em ação de gra- � �
ças pelo regresso dos nossos gloriosos soldados, pedimento acuse o para os

p. I d fi
·

P I
e, por igual, de jubilo pelo termino dapátgeUoerrdaO' �Ri��;e�ÜLLER-Oticial

'..

ßllofü n ngloo n Oll!ßcn
..

domingo, 3 de junho, ás 9,15 horas, no �
I:: I:: L I:: �I::

�
Colégio "Divina Providencia", convidando para A propaganda atrav�z

••

O 1m!!l1'Nrmn.RAL MAUH§ (jONIIE(jID.n. NO'BRASIL
•.

este áto iodas as autoridades, legionárias, índus- o .an.uncio é muito m.als
.!L�-"l. -"l. 'UI'

'U'
GI;

tria, comércio, lavoura, imprensa e povo em geral. f t d 1
�

�

e icien e o que se JU -

.

�r.:\\�Un\�!r.:\\�!tn\t8\:I8\�!ta\rn\!ta\.Q!ta\.Q!ta\t8\!tn\t;=:\!ta\t8\!ta\.Q!tn\��

Jaraguá do Sul, 30 de maio de 1945. ga.
:(\E!I������������'B'1'

Artur Müller,' Dticial do

Registro Civil do 10 Distrito

da Comarca Taraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei

afim Je se habilitarem para
casar-se:

o Edital n. 1854 25/5/45.
ALVINO GERMANO

LENZ e AMANDA WA
HOLHZ.

Ele, bi asileiro, solteiro, la
vrador, domiciliado e re

sidente neste neste distri

to, no lugar Iaragué Alto, I
sendo fihlo legitimo dos
lavradores Germano Lenz

e de Maria Sohn Lenz.

Ela, brasileira, solteira, la
vradora, domiciliada e re

sidente neste distrito, no

lugar Iaragué Alto, sendo
filha legitima dos lavrado

res Frederico Wacholz e

de Laura Keiser Wacholz.

EDITAL n. 8135 de

29/5/45.
Hubert Pasold e Amalia

Müller

Conferencia o Inter-Americana
- A

o Ministro das Relações Exteríores do Mexico, Dr. Ezequiel Padilla, de �é

em frente ao microfone, no casrello de Chapultepec, inaugura a conferenci a

Inter-Americana.
- Serviço de Informações do Hernísfério-c-

::;i::::;;;;i;;;:;:::::;::::;:i::;;:i;:;;;:;;;;�ü:;;;i;;;ii
............._.�

••••••••••••••• '!.
.o••

Chocolate e Pralneés

das melhores fábricas do

pais sempre a venda no

ADVOGADO

Casa Real
Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12 ..

defronte o Oine Buhr

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

::::::::::::::::::::::::ua::::::::::::::::::m'::::::::::I:

............................................................
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D::::::::::::::::::::::::::::::, h • • • .. •••• ..·a���2FS��1]Wl���-���
II BANCO INDusTRi,-'fcoMEn'ci'o-oE"i'-cATAniifs/A:-'11

.'

Posto Rubini __ FA��!��?fA��BINI "

ii Fundado ern 23 de fevereIro de 1935 ii Rua Marechal Deodoro, 158 ,

li CApITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00!!
'

DEPENDENCIAS EM: RESERVAS

Araranguá
Blurnenau
Brusque
Caçador.
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba Faz todas' as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.
Curitibanos empresümos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.

florianopoJis passes. etc•• aceitando documentos e valores em custodia, mediante

Gaspar
taxas modicas.

Ibirarna Abona em C /Correntes os seguintes juros:
Indaial II D'

..

.. Ituporanga
fi ISpOSlçaO, sem aviso, com retiradas livres ::

H Jaraguá do Sul para qualquer importancia 2°10 l!
ii joaçaba Com Aviso de 50 dies e retiradas livres 1:

11 joinville de e-s 1.000,00 5°io li
!! t:��:a Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,00 !!
ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 g
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii
ii Piratuba Com Aviso de 100 dies 5% ii

li Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5°10 H
ii Rio de Janeiro

I, ii
ii Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2% ii
ii Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% ii

ii S. franc!sco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente il
:: S. [oaquím A

.

b d
ii

ii Taió economia é a ase a prosperidade ::

ii Tijucas Deposite as suas economias no
ii

ii Tubarão B I á
.

C á S C ii
.. anco n ustria e omercio e anta atarina S/A ...
ii Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ii
ii Videira Aos sábados das 9 às 11 horas

ii

.:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t.

Oficina Autorizada «<FORDn

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua Cel. Emilio Iourdan, 115

End. Telegrafico "INCO"
Caixa Postal, 10 -Telefone, 75

MATB1LZ:: ITAIAí

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

Si V. S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,
'"

I ou
automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,

I.'?<l que será atendido por hábeis profissionais em mecânica, �
� e elétromecânica' �

�Wl���1]�������

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHElCIDO HÁ II AN08 .

VENDE'" EM TODA "ARre:.

É UMA DOI!'NCA ."AvlsaIMA
MUITO PIIRIGOaA PARA A FA·
MíLIA II PARA A "ACA. COMO
UM BOM AUXILIA" NO TRATA·
M_ DItaSII G"ANDE �GELO

USII o

In [illll]I:[Ilttll; 11M
A SiFIU8 .. AP"ESENTA SO.

INÚMERA81'O"MA8, TAl. COMO:

ItEUMATIS...

ESC"ÓFUI.A8

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

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

jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios, e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação
tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.

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

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro' da Fonseca, 519 - Fone

221Oficina á R. Marechal, Deodoro da Fonseca, 156. - J A R AG U,Á DOS U L ..... R_UA_V_I_S_CO_NDE DE TAUNAY)\'. 185

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

\

.

c:v:>'•••• :.:••." + �� 'f••••••••+ �� +
••�� �'•••••�� ,��.�•••••••:••c:v:) ;:;;;=;;=;;=;;=;;=;;=;;;1

_-------_
(:.:):;.:;.:.:.:,:..··.··.··.··,:.:.:.;.:;.:;..:;.··.. ·.··.·'·.··.··.··.:..:.:..:.:.;.··A··.··.··,:!,!-· •.• :.. .:.:.:;.:;.:,:. �.:.;.::..•.....:;.::.:;.

••.:.;.::. ,(.x) III III
ii Banco Popular e Agrícola

.

m Iii ARROZ �I
�� Do Vale do Itajaí .Matriz: BLUMENAU == iii EM iii
::�

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, "'1:1:': CASCA 1:1'1'
�

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio

(� ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS III compramos qualquer III

·��i::.:=::1.�� Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre 2°10 :.::::•.
'

fil:'I:il: f . q�UantRidHaude l � I!I,.'I!í disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 '

com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5% ogen O t !l

f=:=l:l Dep. inicial Cr$50.000,00 cjretirades sem. s/aviso e-s 20.000,00 4% fll� iii
u.

IIi
f � Depositos com aviso-Reto diaria até CI:$ 1.000,00 3'/. P. retiradas

. f"� ...
...

"I
mjavíso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 días 51/2'/.; 180 dias 6'/. =:�

m!=�i=�:=i;=�i=a=m;

Dep. a prazo fixo-Por 6 meses'51/2'/.; Por 12 meses 6". �

:.:�
Deverá ser dado o avíso previo de 2 meses pare retirada.

!=l'
FRACOS E ANê:MlCOS I

Dep. POpulares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Or$ 20,00, com reri- T_I

redes semanais sem eviso até Cr$ 1.000,00 5'/. VINHO CREOSO'rADO

Dep. Iimitados�(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com
•• 5 I L V E I.R A ••

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern avise ... 5 1/2'f. - ,. ..

Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com 1l� To .

retiradas sem avise até 2,000,00 cruzeiros .sernanela . . . . . . 6'/. n� R••fri.d••

Faz todas as .operações· bancarIas, corno sejarn: cobranças, descontos, �==l
Bronqait••

passes, depositas ern.cont'7's correntes, deposItas de valores, etc. etc. =.=. E.crofulo••
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ fll Conval"c.IIf••

_ I -"
. ,Serviço aten�ioso e. rápido f;;{ VINHO CREOSQTADO

1 • 11 ..� v::- ����� _:_:••� �••��O-:) eIl: UM CllIIRADOR DII BA.Ú�

............................... : ��: �··.. ····.. ·.. ···························����éC)

CALCADOS,
,

:::l.i::;:::::;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::••�;:::

II Correio �o Povo ii

ii e-s 25,00 ii
:: DIR. RESPQNSAVEL "

ii -

.

A R T U R M O L L ER II
II Mario Ta�:r�;d�RC. Mello ii
ii G�RÊNCIA: ii
It��,,,�,��!��,�!�,=,,�!��)i
@Y® (@� ®Y@) ®Y@)
Cure seus malas- e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que
• dispõe de ma ior

sor-timento na praça e ofe
rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4

@.i® @.i@ ®i® ®l.®

ESPINHAS

P'fSTUI.A8

ÚLCIIR'"

IlCUMAa

P'lERIDAS

.A"T"OII

MANCHASo livro
que não deve faltar
em nenhum' lar:
«PEQUENO DICIONARIO
BRASILEIRO
DA LINGUA PORTUGUESA'

Tip. Avenida.

ESTOFARIA "CRU.ZEI RO"

0-
SÃO OS MELHORES

E MAIS

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

Produto da:

BARATOS

JARAGuÁ DO SUL
SANTA OATARINA

Oaixa Postal, 11-1-

Gait�s Pianadas I
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS

HARMONIOS- PIANOS

Instrumentos para

Orquestras.Bàndas
e ..Jazz- Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Peçam preços ao Representante:
PAU LO KOSS - SERRA ALTA - (ex-S. Bento)
Caixa Postal, 59 - Linha 8. Francisco· Sta. Catarina

oooo�oooooooooooooo�oooooooooooooooooooo

� Adolt Herrn. Schultze �
00 MARCENARIA EM GERAL 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo� da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 _

�
00 INSTALAÇOES .Co.MPLETAS DE: 00
00 Dormitorios 00
� Salas, de r antar �
zes Copas zes

00 Escritorios 00
00 Movei, rusticos e outros. 00

� MOVEIS AVULSOS COMO: �
� Cadeiras �
m::s Poltronas fixas e giratorias m::s

00 Mesinhas de centro e para radio 00
00 E entre muitos outros, a 00
00

' Caixa Regist-adora marca "RECORD" 00
00 Afamada pela sua eticiencia, substite 00
�

. irrdp as Caixas Registradoras du �
m::s elevado custo.--------- m::s

00 --. 00
00 RUA RIO BRANCO, 964 - ·TELEFONE, 75 00

'I�;��I�;;I
.

'

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mo requer.
'

459-W. Rebello, brasileiro, requer transferencia im

posW de um moinho de cereais, comprado de Fer-

minio Pasta a est. Rib. do Molha. Como requer. DA FIRMA OALOPRESO & CIA., COM O PRAZO

4M - Max I Hoefner, brasileiro requer licença pera DE 20 DIAS.

�onstruir mausoleo na sepultura de Ana Klíngefuss, O Doutor Ary Pereira Oliveira, Jui� de Direito

inhumada no Oemitério desta cidade. Oomo requer. da Oomarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa

440-;-Max G. Wilhelm, brasileiro, requer licença 'pa- Catarina, Brasil, na forma da lei.-

ra construir um rnaosoléo na sepultura de Jose F a z s a b e r aos que<;> presente edital de ci

ôkoula, inhumado no cemiterio municipal desta cí- tação, com o prazo de vkife (20) dlas virem, ou de-

dade.
. Ie cor:hecimento tiverem ou interessar possa, que, es-

449-Eduardo Kellermann, brasileiro requer rransfe- tando se procedendo a uma execução por parte de

rencía irnnosto de terreno com area de 546.70 mtâ, Leopoldo Aegusto Gerente e Ricardo Buerger, con

sito a rua Presidente E. Pessoa vendido á Dr. Alva- tra a firma Calopreso & Cia., e tendo o <Oficial de

••
ro Batalha nesta cidade. Idem. Justiça certificado não haver encontrado o snr Dori-

450-Adão Norosny, Polonez, requer baixa imposto val Calopreso, responsavel pela mesma firma, cita e

de fabrica de banha, por .näo desejar maís continuar chama-o a comparecer ou fazer-se representar, den

na mesma. Como requer. tro de vinte dias, a contar da data da primeira pu-

447-Ind. de Calçados Gosch Irmãos S/A. requer blicação deste edital, afim de contesrar a ação, apre.

transfererícta imposto de um carro de lavoura vendi- sentando a defeza que tiver, na execução que con-

do a Leopoldo Fodi. Como requer. tra a mesma Firma, movem Leopoldo Augusto Ge-

Secretaria da Prefeitura Municipal
rent e Ricardo Buerger, sob as penas da lei, e nos

de Jaraguá do Sul, 21-3-45.
LUIZ OOMES termos da petição do teor abaixo: Petição iniciel t-

421-Rodolfo Wendorf, requer transf. imposto' de
I Secretário Exrno. ônr, Dr. Juiz de Direito: LEOPOLDO AU·

um terreno vendido a Alvino Wendorf, com área de
GUSTO GERENT E RICARDO BUERGER, pro-

49.368mt2. sito a estrada IsabéI. Idem idem. _'ASSOMB ...::lOSO_
prietäríos e comerciantes, casados, brasileiros, resi-

420-Paulo Linzmeier, brasileiro, requer transfe-
� dentes nesta Oomarca, por seu procurador bastante,

reneia imposto de terreno comprado de Jens Ber-
o advogado que a presente subscreve, dizem que são

thelsen, com área de 10.000 mt2. sito á estrada Rio
credores de Oalopreso & Cia., comerciantes, estabe-

Novo. Idem idem.
É O SORTIMENTO HE ARTIGOS PARA lecídos nesta cidade, pelas Importenetas de Cr$ . .

419-Luiz Balatka, brasileiro, requer trausferencia A ESTAÇÃO DE INVERNO QUE A 8.000,00 (oito mil cruzeiros) e de e-s 5.000,00 (ein-

imposto de um terreno vendido a Rodolfo Begalke
co mil cruzeiros), respetivamente, conforme consta

com área de 104.000 mtã. sito a estrada Rio Novo. CASA SONIS
das noras promissórias anexas. E como não tenham,

Idem idem.
podido cobrar pelos meios amígevels, a mencionada

426-Geraldo W. Balloch, brasileiro, requer licen -

quantia, requerem a V. Excia. que se digne de man-

ça para estabelecer-se com escritorio de represen-
oferece a sua distinta clientela a preços modí- dar citar os referidos devedores para que, dentro das

tacões em geral sito a rua' Mal. Deodoro. Como
coso Vejam sem compromisso. Para o seu tra- vinte e quatro horas seguintes á citação, paguem a

requer.
balho de tricot e crochet, procure a C A S A írnportancla acima aludida ou nomeiem bens á pe-

430-Leandro Tonen, brasileiro, requer transíeren- SONI S que lhes oferece um belo sortimento nhora, sob pena de se proceder a esta ultima em

cia imposto de terreno com, área de 3.553 mt2. si- de LÃS E- LINHAS.
tantos bens quantos provavelmente bastem para o

to á estrado Tres Rios do Norte, vendido á Anto-
integral pagamento do principal, juros de mora e

nio Tonon, Idem idem.
Fazendo suas compras em Jaraguá do Sul, custas, lntirnando-se da penhora feita os mesmos de-

431-0scar Baggestos, brasileiro, requer transfe- auxiliarás para o progresso da cidade e ta- vedores pare que, dentro do prazo do artigo 591 do

reneia a imposto de um terreno vendido á Ervino zendo suas compras na Oasa Sonis, auxiliarás Oodigo do processo Civil, contestem a ação, valen-

Engelhart, com á area de 62.500 mt2. sito á estia- para o progresso da cidade e para o teu pro-
do a intimação pera todos os demals termos e atos

da Itapocusinho. Idem idem idem.
da cause, até final, tudo na forma e sob as penas

435-Angelo Rosa, brasileiro, requer transferencia
"prio progresso. da lei. Tem a presente o valor de Cr$ 13.000,00.

imposto de um terreno com área de 4.544mt2. si- Aguardem a liquidação dos tecidos de ALGODÃO em Maio proximo. Protesta se por todo o genero de provas em direito

to a estrada Tres Rios do Sul, vendido á Antonio CASA SONIS de Francisca Buch
permitidas, inclusive depoimento pesso ai dos ôupli-

Passeriui. Idem iden.
cados, sob pena de confessos, inquirição de tes-

434-Leopoldo Voltolini, brasileiro, requer transie- Avenida Getulio Vargas N. 146
rernunhas, juntada de documentos, exames periciais,

rencia imposto de 11m terreno vendido á Ricardo
etc., etc .. N. T. P. D. Iaregué do Sul, '19 ele abril de

Ramthum, com àrea dê 2.500 mt2. sito á estrada 1-
1945. (assinado) Paulo Medeiros. 19-4-45. 19-4-45.

tapeou. Oomo requer.
'

� ���
19-4-45. Coladas rres estampilhas esradoaís de um

432-Eitel P. Beenche, brasileiro, requer cancela-
�OO���OOOO.ooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO cruzeiro cada uma, sendo uma da taxe de saúde, de-

mento de imposto de oficina de concei to de rádios

JE Ir ID1 p: § rr ([]) 1e ,§ § m, 2l illl n
vidamente inutilisedas. A petição acima descrita, le-

em vista não desejar mais CONtinuar a trabalhar �
vou do dr Juiz o seguinte DESPAOHO: - R. Hoje.

nesta praça. Idem idem idem.
A; Como requer. Em 9-5-45. (ass.) A. Oliveira. E pe-

455-Geraldo W. Ballock, brasileiro requer licença
ra que chegue a noticia ao conhecimento de Iodos,

para colocar uma placa na frente de s/ estabeleci- ]F]E R RAR IA se passou o presente edital que será afixado ás por-

mento a rua Marechal Deodoro da Fonceca, com
tas do Forum, no lugar do costume, e publicados

.

Fabricação de Ferramentas Agrícolas:

os seguintes dizeres, Geraldo Balock, Representa-
pelos jornais "Diário Oficial do Estado", da Capl-

ções em Geral. Idem idem idem. SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS tel do Estado; e "Cotreio do Povo" que se edita

427-Artur Eggert, brasileiro requer licença para
nesta cidade. Dado e passado nesta cidade de Jijra-

construir uma cerca .de sarrafos em sua proprieda-
Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 183 guá do Sul, aos vinte e seis dias do mês de Malo

de a rua Oél Procop.io.O Oliveira,.3a. zonas. Idem J A R A G U Á
de mil novecenros e quarenta e cinco. Eu, Ney Fran-

Noberto Ranck, brasileiro requer licença para esta-
- co, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereira

belece�-se c<;>m uma farmacia em Nereu Ramos.1 OOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Oliveira - Juiz de Direito da comarca. Está confor-

Idem Idem Idem.
,.

me o original, do que dou fé.

�:�o;�!::r.����:v:i�,��:::��:i:ri%Ú�OS�:::::�. c�m;; ��mnarlnia �aGiml a� ��nur�� Inira�oa oxl. JdrdgU�d:SC�i��:6_d��;i������
486-Artur Karsten, brasileiro requer transf. im- P H P 9

posto de terreno vendido a Alfredo Boshamer com
AGENTE§ LO�AI§ ,/ A Ab t ,I C -f

·

área �e 112:500 mt2. sito a estrada Rib. P�dras, A OOIDgpcial Ltda er ura uH on ereßCla

4Id2gemJloda�om Eldem'd f
IARAOuA DO SUL

•

- men oer er, brasileIfo requer transf.

lançamento de imposto da firma Olaria São João \
para o nome do requerente. Idem idem. � .�
402-Antorio Gesser, brasileiro requer licença para r 1
cons�!'uir um rnausoleo na sepultura de Jacob

GeS-1
ATENÇAO!

Iser, mhumado no Oemitério MUhicipal desta cida- A CASA

de. Idem idem. ERICO 8RUHNS
407- Alfredo Lorenzi, brasileiro requer licença pa-

,

ra _mandar c�nstruir um mausoleo na sepultura de por motivo de uma reforma em sua loja,

LUiza Klug." ll1humado no Oemiterio Municipal

deS-I
está procedendo uma liquidação total de

ta cidade. Oorno requer.
25 de Abril a 50 de Julho deste ano.

408 - Miguél Ko?h. brasileiro requer licença para
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mandar constr!llr �m mausoleo na sepultura de Verdadeira Queima ...

Tereza Koch, ll1humada no I Oemiterio Municipal P d d
· t b'

desta cidade. Idem idem. l \ reços ver a\ �Iramen e alxos.
406-Miguél Koch brasileiro requer licença para D...
construir um mousoleo na sepullura Walter Koch I
inhumado no Oemiterio Municipal desta cidade.

'

i1�m 11tr�ld�d���mgartel, brasileiro requer licença
Ilr=mE!E��=ll=li=n=ll=�l=;�=ii==l=n====lili

para construir um mausoleo na sepultura de Edith 1.:"1':'Fer"r�s . (S;.!Õpe:iu�:��ias., 1':".'1:;
Flohr, inhumada no Oemiterio Municipal de Rio do lJ �
Oerro. Oomo requer. I�

Maleitas, TremedeIra III
.

Dia 16/4/45 1"11.'.:
- OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - I"g

445-Henrique Gaelke, brasileíro requer transf. im- II
II

posto de terreno vendido á Lino Piazera com 1"'1' " Capsulas Ant."sezonicas 1:"1:
151.500 mt2. sito a estrada Rib. Funil. Como �equer.

:,:

d44e4-Ema JSpengler, brasileira, requer tranf. imposto Iii M inancora"_ III
terreno vendida a José Cardoso, com 25.000 mt2 1:"1: 1:"1"

a estrada Rio da Luz. Como requer. ..

44õ-Augusta Pogalski, requer transf. imposto de fi Em Todas as Boas Farmacias 1:"1:
terreno vendido á Henrique Maier, com area de III
109.000 "!t2 si!o a estrada _Ri.b. Molha. Como requer. I É

um produto dos Laboratorios MINANC0RA I:':
442 - EUrICO SIewert, braSileiro, requer transf. im- .

posto terre.no. adquirido de A. T.one e filhos com III
- .Toinville - Sta. Catarina - m

178.998 mt2 SItO a estrada Tres RIOS do Norte. Co- iiiiii!iillr-:l!ii!!lEilE!l!lli_il_lE!II: r�li-IiEElliliiilii!U.'_!i:!

CORREIO DO POVUiO=)",-----��----"-":'·"----

"
Geraldo Ballock

ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

ßceita " RepreseolacDes, em �uHlquer'Ramo
JDÁ-�E REFER:lí'e:N <IC][A�

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumerc

Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina

Prefeitura Municipal
de ..Jaraguá do Sul

Requerimentos despachados
Requerimentos despachados em 10-4-45.

28,. pagína

Edital de Citação

O Presidente do México, Manuel Avila Oamacho

no mommento de pronunci' rliscurso de aber-

tura da Conferencia Inte' �ana. - S.I.H. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NOTICIAS LOCAIS
cipio vai decaindo e, mui
to em breve tende a desa
parecer dos mercados, on-
de tem lugar de destaque. Caixa Postal, 19 fUN D A D O E M 1919 Telefone N. 39

A aphtosa que já ehe- - .....--.....
..;.;.----------;.....;;....;..;....;;.�.;;....;---------.....--------

gou aos arredores da cl- ANO XXVI - JARAGUÁ DO 'SUL - SABADO, 2 ,DE Junho DE 1945 sn CATARINA N. 1.277

dade já privou do leite .
_

muitas familias.

A cidade recebeu a gante palavra, cheia de
visita do rev. P. Marcos fé cristã, chama a razão

dos Anjos, que aqui veio todos os transvíados do

pregar na novena de caminho que Jesus tra
encerramento do mês çou a humanidade.

mariano. Em palestra com nos-

O ilustre sacerdote, so diretor teve palavras
protessor de Historia do I de encorajamento a atí- fnBenhO RHU ll'ml't�d�
Brasil no Seminario Co- tude de nossa folha no I II uOU

ração de Jesus, em Co- que se refere a espla-
rupá, é tambem notavel nação dos principios 00000000000000000000
orador sacro, constante- cristãos que defendemos

mente chamado para e que são os da grande
pregações em todos os maioria do povo brasi

recantos do Estado, onde leiro.
sua vigorosa e empol-

Monteiro, esposa do snr.

Evaristo Monteiro, com

merciante em Corupá e

a senhora Wanda Kra
mer, esposa do snr. Ber
nardo Kramer, alto íun
cionario da fírma Baum-
le Irmãos, de Corupá.

ters, NI����r� Irtno��tPe� 1 Clinico �e' OI�os, Ouui�os, "oril, fiorBonto I'Lina Schneider.
- A data de 8 do

cor-I
Dr. ArDlínio Tavares

Irente tambem assinala Professor Cotedra!ico de Biologia do Instittu!o de Educação de Florianópolis

Nestor Luz e família, Eriberto Wer- o aniversario natalicio Ex·Chefe dos serviços clinicos e cirurglcos da especialidade no

do snr. Ney Franco,' Hospital de Caridade de Florianópolis,

ner e família, Bertoldo Werner e família Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

digno escrivão do Juizo Ex·lnterno, por concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

Iagradecem penhorados, as manifestações desta comarca e do

snr'lde pezar recebidos pelo, falecimento de sua Francisco Fischer Ju- formado pela faculdade de Medicina da

saudosa sógra, mãi e avó EMA WERNER. nior, habil guarda-livros
Universidade do Rio de Janeiro

com escritorio nesta ci- B L U ME NAU STA. CATARINA

Jaraguá do Sul, 25-5·45. dade.

Agradecimento

..............................1
.

EXIJAM o SABÃO

Creditos
es:peciais

o enr, Prefeito Munici
pal apresentou á aprova
ção do Conselho Adrnl
nisrratívo projetos de de
creto-leís, pedindo aber
tura de creditos especiais
pera as seguintes despe-]
zas:

Auxilio a Prefeitura de
Mafra para construção de
um prédio destinado ao

serviço de combate epizo
dlig da raiva Cr$ 10.000,00.
Para compra e monta

gern de um aparelho de
gasogenio para o auro
moveI Cr$ 7.000,00.
Para aquisição de gra

des de ferro para a cadeia
e pagamento de divida

ativa, respetivamente Cr$
2.001,50 e 2.199,10.

-

Para pagamento do au

mento de vencimentos do
funcionalismo Cr$
Z>9.760,00.
pára ultimação das

obras do hospital "Jesus
de Nazaré", de Corupá,
á ser recebido e manute

nido pela Prefeitura Cr$
50.000,00.

Corpo de Deus

Quinta-feira teve lugar
a tradicional procissão do
Corpo de Deus, tendo o

acompanhamento de mi
lhares de fieis.
O trajeto percorrido foi

entre a rua Marechal Deo
doro e Avenida Getulio
Vargas, onde' na "Platafor
ma 7 de Setembro" estava
armado o ultimo alter,
sendo os intermediarios
localisados nos G. E. Di
vina Providencia e São
Luiz e Prefeitura Munici
pal.

Missa Campal
-.

Amanhã as 9 horas te
rá lugar uma Misse Cam
pal, em frente ao G. E'
Divina Providencia e man

dada reser pelo Centro
Municipal da Legião Bra-

Edificio escolar
sileira de Assistencía em

em Nereu Ramos ação M graças pela' vito
ria das forças aliadas e

pelos expedicionarios bra
sileiros. O sermão será

pregado por um sacerdo
te do Seminario Coração
de Jesus, Pe. Gregório.

Escrevem-nos de Nereu
Ramos: "Já vão alguns
anos em que a popula
ção desta localidade vem

pedindo um predio para
funcionamento das duas
escolas existentes nesta Casamentos
localidade, funcionando Terão lugár �oje os

com cursos desdobrados, sequintes casamentos:
uma num galpâo e outra Alvin Lepinski com a I
numa casa particular. senhorita Gertrudes
A Prefeitura, que se Krause; Alfredo Bierr

prontificára a construir o com a senhorita Otilia
predio, exigiu o terreno. Bosshammer ; Francisco
Os colonos o compraram Lux com a senhorita
e fizeram a doação. Isso Adele Müller e José
já faz mais de um ano e MaUazzolli com a senho
até agora nada de cons- rita Lucia Prestini.
trução.
Ha tempos a Prefeitura Obitos

desapropriou em Iaregué
. No cartório do registo

um predío para instala- civil foram inscritos os

ção luxuosa e Improdutl- seguintes obitos : Wal

va de um clube. Com o
traud Schattenberg, de

dinheiro ali empregado 5 anos, filho de Kurt

bem poderia-se construir Schatenberg; Apolonia
o predio que ha tanto Brych, de 28 anos, resi

tempo estamos reclaman- dente em Guarany-mi
do. O emprego seria mui- rim; Celestina Krutsch,
to mais utll e patrlotico". de 1 ano, filha de Adol-

fo Krutsch e Berta Mül
ler, de 35 anos, resi
dente em Ríb. Grande
da Luz.

Mais esta!

- No dia 25 de maio
tez anos o snr. Silvino
Piazera, do comercio
desta praça.

- Dia 2, Wanda K.
Nicoluzzi esposa do snr.

Venancio Nicoluzzi, e o

jovem Ingo Klitzke.

Está grassando violen
tamente no municipio a

aphtose, que de eno em

ano vem completar a fe
bre distruidora entre o ga·
do bovino, poupado pela
raiva.

Ja temos reclamado inu
meras vezes aos poderes
municipais pera um maior
interesse pela defeza agrl
cola e pastoril desses ra

mos baslcos . da econo

mia da comuna.

O Iuncionario do Mi
nisterio da Agricultura
aqui destacado, por maís

que se esforce, não pode
atacar o mal que dizima
o gado, pois não dispõem
de recursos pera esse fim.
E, emquanfo se gasta

dinheiro em obras e fins
secundários, a produção
dos produtos larlclnlos, a

maior indu,st!".la do mun i-

Aniversarios

Ç.l\.",�0 VIRG�,) �DA ���
(�WHZn INDUSTRIAL
JOINVlllE "Virgem Espectclídude"

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile

CORREIO DO POVO
Associacào

•

Joinville
Da Associação Filateli

ca de Ioinvílle, recebemos
a seguinte; comunicação:
Temos o prazer de le

var 1I0 conhecimento de
V. S. que, a 1à do cor

rente, foi fundada, nesta

cidade, a Associação Fi
latelica de Iolnvílle, e, em

Assembleia de Instalação,
realizada nesta data, to

mou posse a Diretoria e

leita pare o ano social
1945 - 1946, composta dos
senhores:
Dr Carlos Francisco

ôada-Presidente; Dr. Felix
ôchrnlegelw-Vice-Presiden
te; Alfredo Koch-t. Secre
tario; Afonso Creuz-2. ôe-

cretario; Kurt Morriesen-t ,

Tesoureiro; Germano Stein
Ir -2. Tesoureiro: Alberto
Bornschein-Dlretor de

Compras e Trocas; OUo
Lepper Ir. - Diretor de
Propaganda e ôéde,
Aproveitando o ensejo

que se nos oferece, apre
sentamos a V. S. nossas

cordiais
Saudações Filatelicas

Preso Dr. Carlos F. Sada
Secretario A/fredo Koch
Endereço provisorlo. Rua
Abdon Batista, 76

ßoonciem oesto fol�H

Filatélica de

- •

I Racionamento Pelo Estado
de energia

Em Florianopolis SUICI

dou-se com um tiro, de

pois que voltar de um

baile, o jovem Ney Reis,
funcionario do I.A.P.C. e

muito estimado.
Não se sabe o motivo

do suicidio desse moço,
que era natural de Rio do
Sul.

. Dr. Wal�emiro Mazurec�en
�al. 1)1 SalDIE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis. I
.1 .

Rev. Pe. \Marcos
dos Anjos

(cont. da 1 a. pag.)
que vem atender a classe
menos protegida.Segundo o aviso dís

tribuido pela Empresul
e devido a grande seca

reinante, vamos entrar,
a partir de hoje em ra

cionamento de energia
eletrica, pois a usina do
Bracinho .está com a

agua abaixo do neces

sario ao fornecimento.
Em Blumenan já ha 2

mezes que se procede
ao racionamento e, caso
não chova em breve,
terá o fornecimento de
ser totalmente suspenso.

- No dia 5 os snrs.

Inácio Tomaselli e AIde:"
rico Knanen.
- A 6, a senhorita

Eleonor Volrath, resi
dente em Corupà,

- Dia 9, a professora
senhorita Alzira Piccoli,
a senhora dona Alice

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

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

........................................................-

.

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

Dr. Alvaro Batalha - MÉDlJ:€CO

CIRURGIA PARTOS; MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

E

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOS x-
Diretor Ilédico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.............................................................................................................................

...................................................u
.

oooooooooooo�oooooo Vende-se-
lVIilho Um terreno com 106

morgos distante 3 kílo
metros da estação de

Jaraguá do Sul, com 5
mil pés de caíé e muitas
outras plantações, e pro
prio para força .de agua.
Preço de ocasião. ,

Tratar com

......'..............

ADlarelinho

João Kanzler Snr
Ribeirão do Molha;

Recebeu e oferece

����������,_,�������

�� CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii
ii DR. SADALLA AMIN ii

II CONJUNTO DE APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS II
11 ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA

'

il
ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTBL WEIS i!
;; HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 H

II /
- .Joinville - II

•

(Marca Registrada)
S�6Ã� ylRCfAt

. '.
,

ESPECIALIDADE'

o ideal para casinha" lavanderia e lavadeira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


