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I Não teremos preferências, não práticaremos preterições, cump-rire- !

I mos, apenas, com o nosso dever, apresentando como garantia da !
! nossa afirmativa, o nosso passado de magistrados �

L�����������_l

CAIXA POSTAL, 19

A Russia acaba de
concordar com os Esta

dos Unidos e Inglaterra
na questão do veto, que
estava paralisando os

trabalhos da' conferencia
de São Francisco. Bode

rá agora aquele concla
ve terminar, os seus tra

balhos, apresentando a

carta da paz.
-x-

Segundo algarismos
oficialmente divulgados
pelo Governo dos Esta

dos Unidos, as forças mi
litares japoneses ainda

possuem 4 milhões de

homens.
Esse total inclue:

1) - Mais de 100 divi
sões de infantaria e va

rias divisões motoriza

das.
2) - Cerca de 300.000

homens nas forças aé
reas.

3) . Cerca de 200.000
homens nas forças navais.
4) - Mais de um milhão

de mandchús e outros

fantoches do Japão orga-
nizados em unidades au

xiliares, completadas por
numerosas unidades de

trabalhadores, na maio

ria coreanos e formose

anos.

As mais recentes infor

mações assinalam que
cerca de 1 milhão de

homens estão em treina-

De acordo com os po- Sendo a Assembleia mento, agora. Em fins de

deres que me foram dele- aberta à colaboração de 1944 calculavam-se as

gados pela Comissão todas as classes de opí- disponibilidades [apone

Executiva do Partido nião, a presente Convo- sas em cerca de 6 mí

Social Democratico de cação se estende a to- lhões de homens, ressal

Santa Catarina, convoco dos os que queiram in- vado o efeito dos recen

a todas as pessoas de gressar nessa agremía- tes bombardeiros e ré

qualquer sexo, maiores 'ção partidária como re- conquistas feitas pelas

de 18 anos de idade, presentantes da coletíví- forcas americanas.

brasileiro que o sejam dade politica do Munici- Essa divulgação como

por nascimento ou por pio de Jaraguá do Sul. todas as publicações do

1---------------------·
titulo de nacionalização A entrada da convo- genero, feitas pelo go·

ORQUIDEARIO CATARINENSE a comparecerem ás 10 cação serão encontradas verno americano visam

horas do dia 23 do cor- as listas de presença prevenir o povo contra

rente, na sede do Clube para receberem a assi- o excesso de otimismo

Aimoré, para o fim de natura dos que, queiram quanto à rapida liquida-

escolherem os nomes participar da Assembleia ção do inimigo.
.

dos correlegionarios que ingressando assim, os
-- x -

deverão compor o dire- que ainda o não fizeram O Marechal Petain, que

torio municipal do Par- nas fileiras do Partido entregou a França aos

tido, em Jaraguá do Sul Social Democratico. alemães, está fazendo

Jaraguá do Sul, 14 de sua defeza e da compi-

Junho de 1945. lação das noticias dívul-

ROGERIO VIEIRA gadas, os seus �erviços
•. . ·prestados a patría, con-

S:cretarto �a Comis- trabalançam perfeita
sao ExecutIva e de- mente as acusações que
legac/o c/esta. para contra eles desferidas.
presic/ir os trabalhos Alega o então chefe do
c/a Comissão. governo Irancez, que

não entregou a esqua
dra aos alemães, mas

mandou afunda-la para
que eles não a tomas

sem e que a entrada de
LavaI no governo, foi

para tapear os alemães.

(cont. na ultima pag.)
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Em consequencia da
atitude irredutivel de al

guns politicos [aragua
enses, tornou-se impos
sivel a união de todas as

forças politicas do muni-

cipio. .

Nem a boa vontade de
monstrada pela maioria

dos elementos das duas
correntes de opinião re

presentativas da venta
de do povo altivo de Ja

raguá, nem o trabalho
intenso e a grande von
tade de congregar do
ilustre Secretario do Par
tido Social Democratico,
Dr. Rogerio Vieira, con
seguiram demover os que
não pretenderam harmo
nisar a familia jaragua
ense.

Esta a razão porque se

determinou seja realiza
do um pleito livre para,
por esse meio ser esco

lhido o Diretorio Muni

cipal do Partido Social
Democratico em Jaraguá.
As forças politicas que

Politica
O Presidente Getulio

Vargas, mandando res

ponder a um telegrama
do "Centro Getulio Var
gas" de Porto Alegre, co
municando a' sua insta

lação e o levantamento Ida candidatura do Che
fe do Governo a Iutura

eleição presidencial, pe-
'diu áquela agremiação
que se abstivesse de

qualquer movimento nes

se sentido, pois ele não
era candidato aquele
posto.•

-x-

Amanhã, no estadio do
Pacaembú, em São Pau

lo, o Brigadeiro Eduardo

Gomes, falará pela pri
meira vês ao povo como

candidato da União De
mocratíca Nacional, ao

. posto de Presidente da

Republica nas futuras

eleições.
-x--

Está fervendo a politi
ca do Distrito Federal,
na disputa do bastão de
comando entre o pre
feito Henrique Dorts
worth e o antigo sena

dor Cesario de Mello.
Para apasiguador na con

tenda foi designado o

snr. João Alberto, que,
segundo tudo faz crer,
acabará chefiando o P.
S. D. da capital Federal.

Eleitoral da comarca re

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

cebeu do exmo. snr.

r· I desembargadorPresiden-

M U'das Frutífera.s e te do Tribunal Regional
Ornamentais 10 seguinte telegrama:-

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras,
Fpolis, 11. - Comunico

Jaboticabeiras, elc.-Roseiras, Dahlías, Camélias,
vossencia recebi seguin-

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.
te telegrama do Ministro Promoço-es na Força Pol'lc'lal
Presidente Superior Trí-

Peçam catálogo ilustrado
O dr. Interventor Fe-

bunal: "Fixado dia 2 de deral acaba de assinar

LEOPOLDO SEI DEL - Coruoä julho proximo inicio alis- importantes decretos de
tamento em todo o país - F
visto até dia 16 corren-

promoçoes na orça

1--------------------.1 te, impreterivelmente de.
Publica, atingindo um

vem estar instalados to- grupo de seus mais bri-
lhantes oficiais.

dos tribunais regionais. Ao posto de Coronel
Listas qualificação de- foi promovido o sr. Tte.
vem ser recebidas tríbu- Coronel Cantídío Quinti
nal regional partir dJ,a no Regis, que é coman-

16 e autoridades devem dante geral da policia e

envia-las duas vias ter- distintissimo militar.
minando praso dia 30 O snr. Major João
corrente. Requerimentos Candido Marinho foi pro
qualificação requerida movido a Tenente Coro
artigo 26lei Eleitoral po- nel e o snr. Capitão As
derá ser impresso, datí -

teroide da Costa Arantes
logratado.;mimiografado atual ajudante de ordens
ou manoscríto. Inscrição da interventoria foi ele-

-conclue na S' pag.- vado a capitão.

este jornal representa,
tudo fizeram no sentido
de um geral congraça
mento, abdicando até de

alguns direitos que repu
tamos inalienaveis.
Tudo em vão. A solu

ção é a eleição, afirmou
finalmente o digno Se
cretario do Partido. S.S.
presidirá imparcialmente
a eleição. Estará presen
te afim de evitar qual
quer coação. Todos po
derão votar livremente
nos candidatos de suas

preferencias.
De nossa parte, estamos
convictos de que o altivo

povo de Jaraguá, sem

hesitar votará na chapa
que indicamos, porque
ela de fato representa a

vontade soberana, as

Mario Tavares C. Mello
Arnoldo Schmitt
João O. Müller
João Emmendoerfer

Virgilio Rubini
João Lucio da Costa

Henrique Piazera
Hermilio Ramos
Waldemar Luz
João Tossini
José Pasqualini
Giardini Luiz Lenzi
Euclides Vieira Garcia
Otaviano Tissi

forças politicas, e a pro
pria causa do povo de

Jaraguà do Sul.
Os nomes que a

integram são conhecidos

de toda a população.
Não há dentro dela meda

lhões, mas somente ho
mens de trabalho.
Eles são a garantia de

uma politica sabia em

prol dos nossos lavra

dores, esteios que são
de nossa economia, em

prol da nossa industria

e do nosso comercio, em
suma de uma diretriz

que assegure o bem e a

felicidade da coletivida

de jaraguaense.
Cidadãos de Jaraguá!

Homens e mulheres ja
raguaenses, ás urnas!
Votar em nossa chapa é

trabalhar pela
do municipio,
prosperidade
próprios.
Esta é a orientação

que o "Correio do 1 ovo'
o vosso jornal vos reco

menda.

grandeza
e pela
de vós

Dr NEREU RAMOS

São os seguintes os

candidatos apresenta
dos para o diretorío do
P. S. Democratico em

Jaraguá:
Artur Müller

Partido Social
Democralico

Convocàção Municipal

Acompanhado de sua

exma. sra. D. Beatriz

Ramos, viajou para o Rio
snr. Dr. Nereu Ramos,
ilustre interventor Fede

ral

O embarque do chefe

do executivo catarinen

se, teve o compareci
mento das autoridades e

representantes sociais da

capital catarinense.

CORUPÁ Santa Catarina

Ur. Ivo de Aquino
Na ausencia do exmo.

sr. dr. Nereu Ramos as

sumiu o cargo de inter
ventor o Dr. Ivo de A

quino, Secretario da Jus

tiça, e uma das mais
brilhantes inteligencias
dos catarinenses desta

geração.

Sucessores de L. Seidel, das Secções de:

Or(jutdeas e Claetéas

PEÇAM CA 1st.oao ILUSTRADO

lia-lo a uma das grau
des agremiações nacio

nais, provavelmente ao

P.S.D. que conta com as

maiores simpatias.

-x-

Com grande entusías

mo estão sendo realisa

das as convenções que
em diversos Estados do

Norte, fundam o P.S.D. e
dão apoio a candidatura

do general Eurico Gas

par Dutra.
-x-

O snr. Borges de Me

deiros, assumiu a chefia
do Partido Republicano
do Rio Grande do Sul,
para reorganisa-lo e Ií-

��rDieD
EI�ilDrill

O sr. dr. Ari Pereira

Oliveira, dignissimo Juiz
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593-Terencío Moretti, brasileiro, requer trens
ferencia imposto de um carro de lavoura vendído.zi
Claudio Moreti, Como requer.

580-Adolfo Bauernie, suísso. requer licença pa
ra construir uma casa de moredie a estrada Rio
Correas, como requer.

. 585...:..._Guilherme Rutzatlz, brasileiro, requer trens-
ferencia imposto terreno vendido à João Holler, com
30.000 rntã. sito estrada S. João, como requer.

582-Estefano Zipf, brasileiro, requer transf. im
posto uma. bicicleta vendida a Alfredo Hanernann,
como requer.

581-Guilherme F. A. Rabock, brasileiro, re

quer transf imposto de uma casa a rua Vidal Ramos,
comprada de Ema Krause, como requer, como requer.

577-Frederico Lavin, brasileiro, requer licença
para construir mausoleo sepultura de A. Langer,
inhumado Cemitério sédé, como requer.

576-0tavo Cielusiwski, brasileiro, requer licen
ça pera remover os restos mortaes de si finado pae,
do cemitério da comunidade catolica, para o da sé-
de, como requer. .

575-Ervino Krisanski, brasileiro, requer trans-
ferencia imposto terreno comprado de Carlos Hack- ßCßI'I� Heoresent!lcoMes em· nU!llquer H�rrIObarrh, cl 11 0.500 mt2. sito a estrada Faxínal. Ií U U U U Ullt

574-João Ramthúm, brasileiro, requer rransfe- DÂ-§E RJEFE:jRJit::NC][A§rencia imposto terreno comprado Ide Frederico ôra- O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
roski, com área de 7fi.000 mt2. sito est. C. Morro, idem. Rua Marechal Deodoro dp Fonseca, sjnumero da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa

575 - Miguel ôchwirkoskl, brasileiro, requer Jaraguá do Sul _:_ Santa Catarina Catarina, Brasil, na forma da lei.-transf. terreno comprado de E; Plezera, com 105.4R7
F a z s a b e r aos que o presente edital de ci-mt2. sito a estrada Pedra d'Arnolar, idem.

tação, com o prazo de vinte (20) dias virem, ou de-578-João Luy, brasileiro, requer transf. impos- Ie cor.hecimento tiverem ou ínreressar possa, que, es-to terreno comprado de E. Piazera, cl 105.487 mt2.
tendo se procedendo a uma execução por parre dea estrada Pedra d'Arnolar, idem.
Leopoldo Aegusto Gerente e Ricardo Buerger, con-571_:Mathias Hibert, brasileiro, requer transf.
tra a firma Calopreso & Cía., e tendo' o Oficial deimposto terreno comprado de E. Piazera, cl 13.500 se parre s. casa a rua Marechal Deodoro, 451, idem. Justiça certifkado não haver encontrado o snr Doria estrada Pedra d'Amolar, idem. 614-Ricardo Wendorf, brasileiro, requer Ileen- val Calopreso, responsevel pela mesma firma, cita e570-Roberto Wilwock, brasileiro, requer transf.

ça para construir um deposito com a frente de alve- chama-o a comparecer ou fazer-se representar, denimposto terreno vendido à Emilio Athanesío, cl naria, sito a estrada Izabel, como requer. tro de vinte dies, a contar da data da primeira pu-101.750 mt2. sito a estrada Rio Paula, idem.
. 611- Lilli Bleich, brasileira, requer rransferen- blicação deste edital, afim de contesrar a ação, apre-569-RQberto Wolwock, brasileiro, requer transf, ela imposto de terreno comprado de Alvine Klernrz, sentando a defeza que tiver, na execução que con-imposto terreno vendido à Cesarte ôchwírkoskí, com com 50.000 mt2. sito a estrada Rio Novo, idem. tra a mesma Firma, movem Leopoldo Augusto Geárea de li 1'.750 mt2. sito a esrr, R. Paula. 594 _ Rodolfo Prusr, brasileiro, requer licença rent e Ricardo ßuerger, sob as penas da lei, e nos568-.t'·elipe Brandes, brasileiro, requer transf.
pera construir uma casa de madeira s, propriedade termos da petição do teor abaixo: Petição lniclal i-imposto de s. nome para a firma Bremer & Cía., idem. sito a estrada Izabel, idem. Exrno. Snr, Dr. Juiz de Direito: LEOPOLDO AU.520-Alfredo Moser, bras. requer alvará de ha- 610-Leopoldo A. de Souza, brasileiro, requer GU�TO GERENT E RICARDO BUERGER, pro-bife-se pera s. casa sito à rua Felipe ôchmídr, co- rransferencia imposto de terreno vendido à Rodolfo prietários e comerciantes, casados, brasileiros, resimo requer. Poerner, com área de 594 mt2. sito a estrada Bom- dentes nesta Comarca, por seu procurador bastante,552-ldalina F. Cartaxo, brasileira, requer licen- pland, como requer. o advogado que a presente subscreve, dizem que sãoça executar pintura interne e externa sua casa a rua 609-Ervino Boldt, brasileiro, requer transf. im- credores de Calopreso & Cia., comerciantes, es tabe-Domingo R. Nova, como requer. posto terreno vendido à Alfonso Beckendoerf, com lecídcs nesta cidade, pelas importenclas de Cr$ . .549-Paulo Lescovitz, bras, requer licença cons- área de 127.750 mt2. sito a estr. R. Novo, idem. 8.000,00 (oito mil cruzeíros) e de Cr$ 5.000,00 (ein-truir mausoleo na sepultura de P. Lescovitz filho e 608 OHo Ewald, brasileiro, requer transf. im- co mil cruzeiros), respetívarnenre, conforme constaJoana Banckardt, Inhumedos no Cemiterio estrada posto terreno vendido à Artur Henchel, c área de das notas promissórias anexas. E como não tenhamIeraguaeinho, como requer. 2.500 mt2. a esrr, Itapocu-hansa, idem. podido cobrar pelos meios amigavels, a mencionada584-A. Gonzalves, bras. requer transf. írnpos- 612 Lili Bleich, brasileira, requer licença para quantia, requerem a V. Excta. que se digne de man-to terreno vendido à José Leithold, c. 2.000 mt2. si- mandar construir uma case de moradie a esrr. Rio dar citar os referidos devedores para que, dentro dasto à rua Felipe Schmidt, como requer. Novo, idem.

I vinte e quatro horas seguintes á citação, paguem a586-Francisco Bertoldi, bras., requer transf. 61ó _ Luiz Iark, bras. requer licença executar ímportancla acima aludida ou nomeiem bens a pe-imposto terreno vendido á Tercilio e Valerio Gretter, uma remodelação em sua casa sito a rua Marechal nhora, sob pena de se proceder a esta ultima emc. 280.000 mt2. sito estr. Teresinha, idem. Deodoro cf. planta apresentada, idem. tantos bens quantos provavelmente bastem pare o588-Angelo ßenete, bras. requer transf. ímpos- 615 Ind. de Madeira Iensen S.A., requer !icen- integral pagamento do principal, juros de mora eto bicicleta adquirida de Linda Beneta, como requer. ça para construir um deposito de madeira, para -fins custas intimando-se da penhora feita os mesmos de-589-Bruno Mahnke, bras. requer transf impos- de deposito, em sua propriedade sito à Avenida Ge- vedor�s para que, dentro do prazo do artigo 591 doto de úm auto de aluguel, para um caminhão. de tulio Vargas, fundos, idem. Codigo do processo Civil, contestem a ação, valen-
carga permutado C. José Custodio de Lages, como 601 _ Sebastião Fagundes, brasileiro, requer do a intimação para todos os demais termos e atos
requer. transferencia imposto de uma casa vendida a Luiz da caüsa, até final, tudo na forma e sob as penas598-Alfredo Schaff, bras. requer transf. impos. Jark, a rua Quintino Bocaiuva, idem. da lei. Tem a presente o valor de Cr$ 13.000,00.to terreno comprado de Alberto Enke Irmãos C. 602-Lilli Baumann, bras., requer transferencia Protesta'se por todo o genero de provas em direit.o55.600 mt2. estr. Tres Rios do Norte, idem. imposto de um terreno vendido à Alfredo Baumann, permitidas, inclusive depoimento �ess?�1 _dos Suph-597-A. H9fermann, bras. requer transf. impos- c. 100.000 mt2. sito a estrada Jaraguá esquerdo, nés- cad05, sob pena de confessos, mqulrlção ,d� .te.sto terreno vendIdo a Walter Schaff, C. 2.500 mt2. a te municipio como requer. I temunhas, juntada de documentos, exames pen�lals,estrada Itapocu nêste. municipio, idem. 605-Ju'lio Piazera, bras., requer transferencia etc., etc .. �. T. P. D. Jaraguá �o Sul, 19 ele abnl de

. 59?-Eduard� Klrschner,. bras. requer transfe-. imposto de terreno vendido à Duo Kunckenberg, com 1945. (assmado) Paulo Med�lros. 19-4-4�. 19-4-45.rencla Imposto terreno vendIdo a A. Schaf; com área de 10.000 mt2. sito a estrada Jaraguá, idem. 19-4-45. Coladas tres estampilhas estadoals ,de um10.7üO mt2. a estt Tres Rios do Norte, idem. 607 - Oswaldo Seidemann brasileiro, requer cruzeiro cada uma, sendo uma da taxa de saude,.de.595- A. Pisck�, bras. requer transf. imposto transferencia imposto de uma bi�icleta, adquírida de vidamente inutilisadas. A petição acima descrita, I.eterreno. vendido a A
..Schaf, .c. 10.700 mts. a estraaa Vitor Maas, como requer., vou do dr Juiz o seguinte DESPACHO: -. R. HOle.Tres RIOS do. Norte Idem.

.

. 60ó-Hemenergildo Manes, bras., requer tranfe- A; Como requer. E� ?-5-45. (ass.) .A. Ohveua. E pa-5?8-LUlz Jark bras: requ.er alvi:ll'a habIte-se s. rencia imposto bicicleta adquirida de Alfonso Palma, ra que chegue a notIcIa .ao conheclr:len�o de ,todos,casa. SItO a rua Q. BocalUva, Idem.
" como requer. .

se passou o presente edItal que sera afixado �s por-.510-Alois Stueber, bras. requer alvara �ablte- .

605 -Ingo Klitzke, bras., requer transferencia tas do Forum, no lugar. �o costume, ,�pubhcado.s�e de um quarto a sua casa a rua Angelo Pldzera, imposto de uma bicicleta adquirida de Adolfo pelos jornais "Diár},o OfI71al do Est�,do, da .Cal?l-Idem.
., Lehnert, como requer. �al do Estado; e Correio do Povo

.

que se edIta446-Bernardo Meyer & Cla., requer alvara de 604 Wölter Horst brasileiro requer transferen- nesta cidade. Dado e passado nesta CIdade de Jar�-habite-se e vistoria p. su.a casa reconstruida a rua cia imposto de uma bi�icleta adq�irida de Antonio guá do Sul, aos vinte e seis dias. do mês de MmoPreso Er Pes8�a fundos, Idem.
,. Rosa, como requer. de mil novecentos e quar�nta e .CInco. Eu, Ney Fr�n-474-Mana Longo, bras. requer alvara habIte- 6QO-Procopio Pinheiro, bras�, requer baixa de co, Escrivão o subscreVI. (assmado) �ry, Perelr�

imposto de motOlcicleta vendido para fôra do Mu- Oliveira - juiz de Direito da �omarca. Esta confor-
nicípio, idem. me o original, do que. dou fe.

587 - João Nieis, bras., requer lice�ça para cC?nl3- Jaraguá do Sul, 26 de Maio de 1945
�ruir um mausoleo. n,a. seplllt�r� de. Ehzabeth NIeis,

'tx5
.

D escrivão _ NEY FRANCOmhumado no CemlterlO Mt!mçlpal, Idem. u

590-Guilherme Gumz. brasileiro, requer licen-
ça para efetuar pintura interna e externa em sua ca-..

..

sa SI'tO a rua "'"'11'za c;:,tein, como requer. li CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO H591-Guiiherm�uGumz, brasileiro, requer Iicen- H' DR. SADALLA AMIN IIça para construir uma cerca de sarafos em frente :: ::

de sua casa sito a rua Elisa Stein, no local da cer- !i CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS!!
ca velha existente. A vista da informação, como re- ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
quer no alinhamento definitivo. !! «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTiGO HOTEL WEIS H

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá li HORARIO: .10·12 e 4·6 da tarde - Horalmarcada: 2·4 li
do Sul, 6 de Junho Oe 1945. H _ .Joinville - HLUIZ GOMES - Secretário ii ..

CORREIO DO POVO

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
Requerimentos' despachados

Em 25-4-45

.,... .�
r ATENÇAO! 1

I A CASA IERICO 8RUHNS,
por motivo de uma reforma em sua loja,

I
está procedendo uma liquidação total de
25 de Abril a 50 de Julho deste ano.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verdadeira Queima ...

Jaragua_,!Íü �_�, 16 �b_ jU,"ii.; .t, .�
-----�.

sa. pagina

EM BANNO'VER.
o descanso

do fim
de semana

Preceito do Dia

Soldados e tanks

norte-americanos

descansam numa

rua da cidade de Alem do repouso día
rio, o organismo neces

Hannover, antes sita do descanso sema-

nal. Por isso é que sede recomeçar a

I adotaram a folga domí-

Perseguição dos nícal e a.semana inglesa.
Esses días devem ser

nazistas. ·8.I.H.- aproveitados para long?s
passeios, de preíerencía
pelos arredores da cida
de, em ambientes diver
sos daqueles em que se

permanece durante a
Assinem este jornal semana. SNES.

Geraldó Ballock Edital de CitaçãoESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL
DA FIRMA CALOPRESO & CIA., COM O PRAZO

DE 20 PIAS.
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m
." w= r. (Sezões, Malárias,

Ireure5 Mal:i�:.�IU�����deira II
m

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - i�
-:

... Washington-S.I.H.- o

II "Capsulas Antisezonicas �I aparelho "walkie-talkie" O engenheiro de radio onde as instalações tele-

...

.:: que é um radio leve de E. K. Jetts, um dos sete fonicas e telegratícas

III M inancora" III curto raio de ação e encarregados da "Fede- muitas vezes não são

I"ii ·1·1'·1· portatil, é tambem um ral Communications Co- disponíveis.

g
...

fator de importancia vi- mission" dos Estados Os residentes nas pe-

Iii Em Todas as Boas Farmacias ·1'1·1 tal nas comunicações, Unidos, previu recente- quenas cidades, acres-

III ß

..::

em todas as operações mente aqui os aparelhos centou ele, poderão uti-

I.E um produto dos Laboratórios MINANC0RA III de guerra, será ampla- "wa1kie talkie" serão lizar o radio para as co-

.
_ .Toinville - Sta. Catarina _

.,. �e�te eII�pregado pelos particularmente valiosos n:unicações de transmís.

II III CIVIS na era do apos de nas á.reas rurais � nas I sao. e recepção em um

ii':-!!====!!�!!�!!-'!�I!""""'!�!�!!�I'�"-'!!!!!!!!I!!!!!!;;; guerra. I pequenas comunidades radio com alcance de

m,
II_.I_I._.iIiIiiiiiIIIiI._I.

I,_I._'_.I_I�II.........I.

no após guerra, do
,

.

.
nas areas rurais

quinze milhas. Todavia,
salientou ele, o raio de

comunicação dos apare
lhos "walkie talkie" se

rà limitado nas grandes
cidades devido ao fato

dos edificios obstrirem

a rota das ondas do rá

dio.-

QUALIFICAÇÃO
l

ELEITORALCORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19

fUN D A D O E M 1919
Telefone N. 39

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

SABAOO, 16 DE Junho DE 1945
- jARAGUÁ DO SUL -

N. 1.279 Para a obtenção do ri

tulo de eleitor, o cidadão

brasileiro dirigirá ao Dr.

Juiz Eleitoral do lugar da

sua residencia o seguinte
requerimentes

- STA CATARINA

ANO XXVI

dido na conformidade do

Decreto n. 21.076, de 24

de fevereiro de 1952, e da

Lei n 48 de 4 de maio

de 1935 (Codigo Eleitoral)
b) carteira de identida

de, fornecida pelo Serviço
competente de identifica

ção no Distrito Federal,
ou por orgãos congéneres
rios Estados e nos Terri

torios;
c) carteira militar de

identidade;
d) certificado de reser

vista de qualquer catego
ria do Exercito da Arma

da e da Aeronautica;

e) carteira profissional

expedida pelo serviço do
Minisrerio do Trabalho,

::.': Industrie e Comercio;

: .; f certidão de idade, ex

:.� traida no Registro Civil,
:.:: e, na sua falta, qualquer

outro documento que dire

ta ou indiretamente prove

ter o requerente idade su

perior a 18 a.ios;

g) certidão de batismo,

quando se trata de pes

soa nascida anteriormente

a 1 de janeiro de 1889.

Os documentos referi

dos nas letras b, c, d e e,

serão devolvidos ao reque

rente. O requerimento po

derá ser impresso ou dac

tilografado, mas deverá

ser assinado pelo· reque
rente, que o entregará ao

Dr. Iulz Eleitoral.

A qualificação começa

.1
rá no' mes de Julho.

Técnico brasileiro especializado
em Vende -se

Medicina Tropical, conferencia
com

cientistas
norte-americanos
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Um terreno com 106

morgos distante 3 kilo

metros da estação de

Jaraguá do Sul, com 5 u.:
mil pés de caíé e muitas

outras plantações, e pro
prio para força de agua.

Preço de ocasião.

Tratar com

relativas ao tifo exante

mático, à febre amarela

bem como a outras do

enças tropicais.

Washington-S I.H.- O Cruz no Rio de Janeiro.

dr. Henrique da Rocha antes de aceitar seu

Lima, diretor do Instítu- atual posto em São Pau

to de Pesquizas Bíológí- lo
.

adquiriu reputação

cas de São Paulo, está internacional no campo

conferenciando com ci- da Medicina Tropical.

entistas e tecnicos dos Entrerrentes, s=u pro

Estados Unidos, especía- grama nos Estados Uuí

·lizados em pesquizas dos destina-se á demons

agrícolas, microbiologi- tração de algumas de De ordem do Sr. Pre

cas e patologicas, a con- suas pesquizas pessoais. feito Municipal, e de con

vite do Departamento de
Estado norte-americano.

----------- formidade dos termos da

O dr. Rocha Lima, ... •
circular n: 59. 1 de ôe-

proíessor de Medicina
tembro de 1941, do De--

Tropical na Universida- TORNE os seus
partamenio das Munieine-

de de Hamburgo e mem-
lidades, levo ao conheci-

bro do Instituto Oswaldo artigos conheci- mento dos Inreressedos,

d t'
estar vago o cer

OS a ravez o go de contador desta Pre

ANUNCIO. feitura. pare cujo preenchi-
mento os candidatos de

verão apresentar nesta re

partição, ou a ela .se di

rigirem por escrito, afim

de tomarem conhecimento

das condições necessarias

pare a nomeação até o

dia 1 de Julho de 1945.

Prefeitura Municipal de

Iaragué do Sul, 1 de Ju
nho de 1945.

LUIZ GOMES

cu'
'O

João Kanzler Snr I:l
...
«I

. Ribeirão' do Moiha §
u

EDITAL

-;õ

�!���!?��!�� !��!!!!���! !!!!!!�!�!!��!!!!!!!!!!��!!!!�!!!!! E
'Qj

Chocolate e Pralneés üj

das melhores fábricas do ·ã
país sempre a venda na

-.

..:
;:::

Casa R'eal:
5

defronte o Cine Buhr ttl

Edital Ao requerimento será

juntado qualquer um dos

seguintes documentos:

a) titulo eleitoral expe-
Pr ra anuncies

PREFIRA
este jornal.

De ordem do sr. Pre

feito Municipal torno pu

blico que durante o cor

rente mês de Junho, ar

recada-se na Tesouraria

da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Corupä, o
----.------

ßDODeiem Desta fol�a
AGENTES LOCAIS

A COID9rcial Ltda.

/ARAOUÁ DO SUL

Imposto Territorial. SECRE'TARIO

-.

Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20.% so

bre a referida taxa no

primeiro mês, sendo então
feita a cobrança judicial
mente.

.

Tesouraria da Prefei

tura Municipal de Jara

guá do Sul, 5 de Junho

de 1945.
.

Missa em ação de graças Procura-se��

2 empregadas
15 a 17 anos

idade.
A' PRACA1fT

Comunicamos aos Srs. acionistas e

aos nossos fregueses em geral, que o Di

retor Gerente desta Empreza Sr. Erico

Junker, solicitou e obteve a sua demissão,

e em reunião do conselho fiscal, realizada

em 6 do corrente, foi nomeado para Di·

retor Substituto interino o Sr. Luiz Gomes.

Jaraguá do Sul, 7de junho de 1945.

Empreza de Transportes Frenzel S/A

com

de

Informações na

A Comercial Ltda.

Rua Mal. Deodoro, 136

FRANÇA VOSGERAU

Tesoureiro
Anunciem

A propaganda atravéz

o anuncio é muito mais

eficiente do que se [ul-

neste

Semanario

@f®®r®®í@®Y@)®í@)®í@)®Y@®í@)®í@)�®í@)®í@)@Y@)

5::Q::.;!5::Q::.;!5::Q::.;!���5::Q::.;!�� C? Padre MIbahonei, capelão
do 'lhExerdl'ito Lnotl'te-alme- � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e

��������� ncano, ce e ra uma rmssa na I a e ey e. .rogo @)
_

III
apos o prime!ro desemba�que. dos fuzileiros _navais. � TODAS AS U01LESTIAS DO HPßRflHß Rf�nIRHIORln

i I,hO
_. Foto �nvlada pelo ;:;ervlço de Informaçoes -

(@
u ur U

_____ 1__

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO � Enc;ntram
alivio imediato com o uso do

ARlarelinho 01'. LUIZ DE SOUZA. �
n C O m p a p a v e 1

Recebeu e úferece
A D V OGAD O (@ P�ilDrill d�' HOgiCO P�IDI�nl�

fDgeD�O RHU limita�H E�:iit����:a�a�e�;�!�:o��n!�l:lSt�C;�:�-;��I�234 � O PEITORALMAIS�ONDECIDO NO BRASIL

@) .

00000000000000000000
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO�OOOOOOOOOO

lt®@;.@�@Ã@@i®������@j@@;.@

ga.
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II ,

Fundado ern 23 de fevereIro de 1935
, II Rua ,Marechal Deodoro, I S8

H CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ii
'

II ������!��IAS EM: RESERVAS CR$ '4.000.000,00 II
:: Blumenau AGENCIA: Jaragu* do Sul ::

II Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 ii
li Caçador ii
i! Canoinhas End. Telegrafico "INCO" li
li Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 73 il
n Cresciuma MATRIZ: I TA JA Í ii
ii Curitiba 11
..

C
Faz todas as operações bancarias no Palz. como cobranças. descontos. ::

:: uritibanos empresllmos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.
::

H Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante ii
:: Gaspar taxasmodicas.::

ii Ibirarna Abona em C /Correntes os seguintes juros: ii
II Indaial - ii
ii Ituporanga

A Disposição, sern aviso, com retiradas livres ii
ii jaraguá do Sul pera qualquer importancia 2°{0 H
:; joaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres ii
:; joinviIIe de Cr$ 1.000,00 3°/'0 ii
ii Laguna D 't P I

ii
i! Lages epos I OS OpU ares, com limite de Cr$ 50.000,00 ii
ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 ii
li Orleans �,e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% li
li Piratuba C A' d 100 di � ii
ii Porto União

om VISO e las u% g
ii Rio de janeiro Prazo Fixo de 6 meses ,5% li
li Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2% ii
:; Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% ii
li S. Francisco do Sul' Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente ii

�� tlóaquim A econorn ia é a base da prosperidade H
ii Tijucas Deposite as suas economias no

ii
ii Tubarão Banco lndustrie e Comercio de Santa Catarina SIA. ii
ii Urussanga HORARIO D 30' d

11

::i:i:: Videira
: as 9, as 11,30 e as 14 ás 15 horas !:::!:Aos sábados das 9 às 11 horas

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

'Oficina Autorizada ccFORDn

t UMA DOENÇA CI ..AV!SSIMA
MUITO I'I(.. IGO.,. "ARA A FA

MiLIA IE ..A..,. A "ACA. COMO
UM BOM AUXILIA .. NO TRATA
M_TO DÜSE ca"ANDE I"LACiELO

us. o

m[illlll[[Il�I];IIU
A SiFlLl. .. A....ESENTA soa
INÚME..,.. POIOMA., TAIS COMO,

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 Caminhão. ,

ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por hábeis profissionais em mecânica, W\l

e elétromecânica �

�!fl��Wl3J21i(�����-��wm�

{?:::::::;::;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.�

ii Correio �o Povo II
li Ave. Getulio Vargas . 350 li
!! Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ::

II E::����:���;�'II
:: DIR. RESPONSAVEL ::

II A R T U R M Ü L LER II
REDATOR

Mario Tavares da C. Mello

GERÊNCIA:

H Comerciul U�H.

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

prando na

farmacia Nova
\ de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior

J sortimento na praça e ofe-
rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4

@J@ @i.® @J@ @M®
,

o livro
que não deve faltar
em nenhum lar:

'

«PEQUENO DICIONARIO
BRASILEIRO
DA LINGUA PORTUGUESA'

Tip. Avenida.

IU:UMATISNe

ESC"ÓFULM
ES"INHAS

FfSTU�
ÚLC.....

IECZEMM

....RIDAS

DA..T"OII

MANCHAS

Gait;s Pianadas I
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
COHHIIEClDO HÁ II ANOS

YEHDE-" EM TODA ,.A"'''::

HAR'MONIOS - PIANOS
Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e Jazz- Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Peçam preees ao Representante:
PAU LO K08� - SERBA ALTA - (ex-S. Bento)

I Caixa Postal, 39 - Linha S. Francisco - Sta. Catarina

oooo�oooooooooooooo�oooooooooooooooooooo

I Adolf Herm. Schultze· !{!
2::6:S MARCENARIA EM GERAL 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 _

�
00 INSTALAÇOES ,CO.MPLETAS DE: 00
00 Dorrnitorios 00

I
Salas, de Jantar �

Copas ,

2::6:S

Escritorios 00
Moveis rusticos e outros. 00

� MO�EIS Avulsos COMO: �
� Cadeiras �
2::6:S Poltronas fixas e giratorias 2::6:S

00 Mesinhas de centro e para radio 00
00 E entre muitos outros. a 00
00 . Caixa Registradora marca "RECORD" 00
00 Afamada pela sua eticiencia, substite 00
� indo as Caixas Registradoras du �

00 elevado custo.--------- 2::6:S

Illll RU. R'O .RANCO, ;;;;:;-- TELEFONE, 7b ;
1��iOO�;;;J
EM JOINVILLE

ESTOFARIA "CRUZEIRO"
,

procure

�os apreciados_moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis paraharmo HOTEL TROCAD'ERO
!llsar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de
jantar de imbuia, crist31leiras avuls!,s, escritorios e cosínhas, divans e estrados da melhor fabricação AMBIENTE DISTINTO _ OTIMAS REF,ElÇÕEStapetes de diversos padroes, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e -eolchões. ASSEIO _ MORALIDADE '

---- ACEITAMOS ENCOMEND,AS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

Exposição, vendas e escrirorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 _ Fone 22
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 136. - J A R A G U Á O O SUL E.-__� R_UA_V_I_S_CO_NDE DE TAUNAY'f\'. 185
�

.1
,

���f•••••"'•••••"'••••••••�� ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� !!!i=n=H=U!!!!!!!!;=ii=!;;;

...- ••
(;..:) :;. .:.: :,;.

n (X) III III
II B�nco P;���lIar e Agrícola m R ARROZ ii
:: Do Vale do Ità.jaí ' Matriz: BLUMENAU :: iii EM iii
..

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

••
jaraguá do Sul, Presioente Getulio, Rio do Testo e Rodeio :: I� III

( ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS III compramos qualquer III

!f::
Depositas com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre 2%

.. �i quantidade iii
..
í disposição conta especial-(sflimite) Deposito inicial e-s 100.000,00 .. 1.:1.'1.: fngenho RHU ltd9 1_:1,'1.:com retiradas semanais sern aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%" II Du
Dep. inicial Cr$50.000,00 c{retiradas sem. s/aviso e-s 20.000,00 4°{0 III

.

�I
Depositas com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas

..

i!ii=:!=!i=m!!Em=i!=li!i
mjavíso prévio de 30 dies 4'/,; 60 dias 5'/.; 90 dias 51{2·{.; 180 dias 6·{. ::l
,Dep. a prazo fixo-Dor 6 meses 51{2'/.; Por 12 meses 6'{, ;;l.. Deverá ser dado o avíso previo de 2 meses para retirada. ::
Dep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00), Dep. Inlclel Cr$ 20,00, com reti- ::

..

radas semanais sern eviso até Cr$ 1.000,00 5,/. ::

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

S!A :: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern aviso ... 51/2"/. ..

•

.. Dep. Especiais-(limite até cr$ 100,000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

.. I retiradas sern aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . .'. 6'{. ..

•• Faz todas as operações bancarias, corno seJarn: cobranças, descontos, ::1passes, deposltos ern contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.
::

I H MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇA;S DO PAIZ �l
,H Serviço atencioso e rápido l\{

1iIiI----- .• I8"3····::;:···:···.�···::::.···::;.···:···:···:···�···:···::·4·········::···�·::::····:··:::··:··:·���w

CALCADOS
,

q-

\

(
SÃO

.

!

MELHORES
E MAIS BARATOS

OS

Industria de Calçados
Gosch Irmãos

Produto da:

JARAGUÁ DO SUL
SANTA OATARINA

Oaixa Postal, 11 -1--1-

,

'" li: UM GlKRADOR DK SAÚDE.

FRACOS E AN�MICOS I

Toment,

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

1IIpnpi ....._
To....
R••fri.d••
Bronquit..
Elcrofulo••
ConV8I••c.�••

VINHO CREOSOTADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO .•. Jaraguâ do Sul, 16 de Junho de 1945

dutos de exportação pela
propaganda, política pa
dronizadora e fiscalizado

ra, e simplificação das
nossas normas e proces-

' _

sos de comércio interna

cional.
8 - Facilidades às indús

trias básicas que consti

tuem o alicerce da econo

mia nacional, notadarnen

te à siderúrgica, petróleo,
combustíveis em geral. J A R A G U Á

9 - Defesa permanente �����

centra es efeitos das sê-
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOO2Z:'5����

cas e das enchentes, bem
como serviços de sanea

mento pera combate às
endernlrs e aproveitamen
to de graudes áreas terri
torials abandonados.

10 - Adoção, pelo Es

tado, de medidas que pos
sibilitem a exportação de
matérias primas exceden

tes das nossas necessida
des tndustriats, desde que
não afete a segurança na

cional, lnrenslflcando-se

os estudos geológicos que
visem, o conhecimento e

conseqüente exploração
dos diversos recursos na-

tu ra ie do País, tendo -se :::::::::::: ::::::::::::
.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::

em vis ra o ma ior in ter-
:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::

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

t945 câmbio comercial e o es- Dr. Alvaro Batalha - MlÉD][�O
�� piriro de cooperação in-

E JJUlIBI (()) ternaclonel. CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

11 - Estabelecimento de CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

2
tarifas eduanelras, em Iun

meses para a comemoraçr}o do 25 aniversario ção da defesa da econo-
DOENÇAS DA PÉLE.

de fundaçao da mia, principalmente no

periodo de sua consolida-

_ Casa AntoDt·O Tobt·as ção atendendo-se à natu- ,Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

-I
reza da atividade protegi-
da e sern descurar do in- Retos Ultra Violetaf e Infra Vermelhos

['!111111'3 _.. rerêsse do consumidor na-
- R A lOS X-

cional. Diretor Médico do Hospital "São José"

12 - As mines e demais' ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

riquezas do sub-solo e as :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

quedas dágua devem ser
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

consideradas como cons-

tituindo propriedade dis-

H
.

,.

d V
II

CASA AN'lDNJO 1DBIAS, R._ P�esidente, ,���It�" �:rà ���r.�::���: e��
_

emorro I as e arlzes
Epitacio Pessoa, 652· - _ Jaraguä do Sul f�or�a��tr?�.aproveitainen- Tratàmento sem operação

1b - Legislação especial Para varizes (nas pernas) e hemorróidas inter-

.

. \ que impeça "dumpings", nas, use via bucal. Para hemorróidas externas,

pE'laLIIR ::::::ô::�f� ��i�1t�i���:��f!i��� ��a;;;:����:��;�;=�.��;.

IIIRII:aIR I�:::eçc�:!u:' :�!(:�Ef�:t��;��

Programa do Partido
-

50aiaI Demccrétíco
(cont. do num. anr.)

Da Saúde
princípio orientar a inícla- renda que eleve o padrão
tíva privada e manter arn- de vida de nossas popu
biente propício ao seu de- lações.

1 - Extensão a todos os senvolvimento. 5 - Êsse programa de-

recantos do País dos be- b - Ação fiscalizadora e verá orientar-se no senti

neficios da ciência e da supletiva, por parte do Es- do de criar ou estímular,

técnica, afim de salvaguar- rado, para assegurar á co- no território brasileiro,

dar e melhorar a saúde letividade a exploração com o aproveitamento de

das populações, visando- das riquezas naturais, a condições naturais, novos

as fundamentalmente ao organlzação das indusrrlas centros produtores, em be

saneamento, à profilaxia básicas e melhor artlcu- neficio dà expansão de

e à assistência. lação entre as fôrças pro- nosso mercado lutemo e

.
2 - Desenvolvimento do duroras, afim de aumentar da unidade econômica na

plano de ação de manei- e aperfeiçoar a produção cional.

r� que. todos os rnunicí- � reduzir o custo das uti-I
6 - Preparação técnica e

pIOS disponham de servi- Iídades. profissional especializada

ços adequados de água 4 - Organização de um estímulo ao espírito ínven

potável, esgôros e outros programa de expansão da tivo, bem como orienta

melhoramentos urbanos, economia naciond, com o ção científica do trabalho

bem como de meios efí- objetivo de aumentar a por meio de escolas e ins

cazes de saneamento rural. produtividade das rique- tirutos tecnológicos, com

b - Proteção à rnaternr- zas existentes e criar ou- o fim de se obter produ

dade, à infância, à saude rres, que possam contri- çäo melhor e mais eco

do individuo, ii segurança buir para a obtenção de nômica.

sanitária da familia e da 7 - Valorização dos pro-

sociedade, como objetivos
essenciais de política sa- t920
nitáría. �

4 - Maior ernplitude e

eflclêncía dos serviços de
assistência pública, medi
ante a coordenação de tô
das as iniciativas com

pleno amparo e supervi
são dos governos.

- 2&

JJLUNlH[(())
anos _,

PolíticaDa Finan.

ceira e Econômica
1 - Expansão econômi-I

ca orientada no sentido
do desenvolvimento de to

do o território nacional,
em penetração progressí
va e civilizadora no 'hin
terland" brasileiro.

2 - Ação do Estado no

setor econômico, pare, em

Nestes 2 meses, concede-se .grandes
abatinlentos,

a quem fizer suas compras a dinheiro

nesta casa-

T,ÓNI<O ..(iAPI�ÄR.
POR, EJ<CELUoICIA

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

JE r IDl e s tt � Lc s sm a Iffi IDl

Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SeOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

e segurança aos capitais
estrangeiros que venham

concorrer pera a expan
são de nossas riquezas.
15 - Estabelecimento de

regimen tributário que as

segure a racional distri

buição do ônus fiscal nos

campos de incidência, ten
do-sé em viste à resistên

cia econômica das utilida

des e a capacidade de

contribuição dos l ndivi

duos,
16 - Descriminação equi

ratlva das rendas da Uui

äo, do Estado e do Mu

mcipio, levando-se em

cônsideração os encargos

que cabem a cada um na

administração pública.
17 - Uniformidade, quan

to à espécie, denomina

ção e forma de incidên

cia, dos tributos estabele

cidos pelas unidades fede

rativas respeitadas as pe
culeridedes economicas de

cada uma.

(Continua no provo num.)

- Eletricidade Médica-

.

�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO� ASSOMB�osO
I LOTHAR SONNENHOHL1I -;OSORTI�ENTOI>EARTIGQSPAR:-
00 - Hua Marechal Deodoro da Fonseca N. 84_; A ESTAÇAO D� INVER�O QUE A

� JARAGUÁ DO SUL SANTA �ATA\IUI1�rA\ 00 -CASA SONIS

00 "===================================0
00

11 II NOVO SORTIMENTO II !li
00 li Casacos para Senhoras Casacos e Pulowers de lã I' �
m 'JI'

(ultime moda) Sedas e Casem i ras J(' �
zss Capas de Gabardine (artigos finos) �

; (das melhores) Ternos Feitos fi 00

00 II Bicicletas e peças em geral Material Eletrico em Geral II m
� fi Radios (das melhores marcas) n 00

00 II Acumuladores Oficina Mecânica fi I
W A____________________

n
I�

v�����������������

���������������o

; TUDO POR PREÇO§ VANTAJO§OS-E-UARATI§'§mOS

OOOO��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO;

..
---------------------------------------------------------------.......1..

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

i l! n h O r il!

oferece 'a sua distinta clientela a preços modí

coso Vejam sem compromisso. Para o seu tra

balho de tricot e crochet, procure a C A S A

S ONI S que lhes oferece um belo sortimento

de LÃS E LINHAS.

Fazendo suas compras em Jaraguá do Sul,
auxiliarás 1?ara o progresso da cidade e fa

zendo suas compras na Casa Sonis, auxiliarás

para o progresso da cidade e para o teu pro-

prio progresso.

Aguardem a liquidação dos tecidos de ALGODÃO em Maio proximo.

CASA SONIS de Francisca Buch
Avenida Getulio Vargas N. 146

PUDIM MEDEIROS!

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

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

Produtos da IGCM. 5A_ Blumenau

Alameda Rio Br�nco - Oaixa Postal 47,

Sobremesa deliciosa?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguâ do Sul, 16 de Junho de 1945

GESTOS
CONFORTADORES

Temos sempre rece
bido por parte do pu
blico e de nossos co

legas, gestos que mui
to nos confortam e
dão disposição para
que continuemos na roo

ta que traçamos.
Levando por esse

Brasil -afora o nome

do nosso municipio,
I isso já à mais de vin

te e seis anos, somos

arautos da sua vibra
ção civica, de seu pa
triotismo e, por mais
de uma vês, temos li
do' a transcricão de
nossos judiciosos co-

mentarios, fundados I

sempre na justiça e na

verdade, transcritos
em jornais de diver
sos outros Estados.
Ainda agóra, o bri

lhante colega "O Bra
sil", que se edita em

Uruguaiana, Rio Gran
de do Sul, na frontei
ra da nossa patria, nos
honrou com a trans
crição do artigo inti
tulado "O que eles
querem".
A nossa atitude em

face ao comunismo,
em diversos comenta
rios ao seu programa,
foi recebido com ge-

Serviço
Eleitoral

rais aplausos.
Inumeros amigosvíe

ram testemunhar sua

solidariedade a nossa

desasombrada atitude,
alem das cartas que
recebemos, desta cida
de, do interior do Es
tado e mesmo de Cu
rítíba,
Um leitor desta ci

dade, nos escreve: "A
proposito do artigo pu
blicado pelo "Correio
do Povo" em sua edí-

- ção de sabado ultimo,
dia 9, sob o titulo "O
comunismo e os cam

ponezes", quero rece

ba os meus sinceros I

aplausos pelo cami
nho que esse jornal
assim enceta, prestan
do bons serviços em

pról do esclarecimen
to do público contra
o que podiamos cha
mar de doença ver

melha, - o comunismo.
Merece mesmo os

aplausos de todo bra
sileiro amante de sua

terra, seu lar e seus

filhos, pois devemos
colocar-nos decidida
mente ao lado dos que
combatem o comunis
mo, que de fórma al
guma convêm a um

Locais
(conclusão da la. pag.) Remoção de professor. - Por

ex-oficio será feita Juizo decreto de 7 do correu

domicilio eleitor enten- te, foi removida a pro
dendo-se por domicilio fe�sora Celia Vilela Per

eleitoral residencia ou feito, da escola de Tur

moradia eleitor. Região vo, para. a de . Ascurra,
eleitoral deve ser -diVidi-I

em Indaml.

da em tantas zonas elei- ------.---

torais quantas forem as alistamento. Listas qua
comarcas. Servirá Juiz lificação ex-oficio ínte
Eleitoral o Juiz de Di- rior estado devem ser

reito. Comarcas onde remetidas Juiz Eleitoral
houver mais um Juiz Di- respetivo. Atts. sauds.
reito poderão ser subdí- José Linhares Presiden
vididas em tantas zonas te Tribunal Superior".
quantos forem os referi- Saudações Cords. Me
dos Juizes segundo as deiros Filho. Presidente
conveniencias serviço Tribunal Regional.

Grande F e s t i val
DOMINGO, 8 DE JU�HO

realizar-se-hé um grande fe�tival no pateo do

GRUPO ESCO'LAR

"DIVINA PROVIDENCIA"

Dr. Wal�emiro Mazurecheß
e••A 81 SAU8E

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ,
Clinica geral medico -«, cirurgia de adultos e creanças
_ Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
• Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

I - Raios Intra.vermelhos e azuis .

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

Clinico �e OI�os, Ouui�os, noriz, fioruonto
Dr. Arnlinio Tavares

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

t Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex.lnterno, por concurso, da Assistencia Pública do Ria de Janeiro

Nascimento
o lar do snr. J. Stinghen, índustriel nesta

praça e de sua exma. esposa D. Tereza
Schmitt Stinghen, foi enriquecido com o nas

cimento do seu primogenito, que na pia batis

mal receberá o nomel de
país como o nosso, ha
bitado por gente acos

tumada à livre pala
vra e pensamento, e

por tradição. religioso.
De Papanduva, mu

nicípio de Canoinhas,
outro leitor nos escre
ve: "Aparece no nos

so caro Brasil verda
deiro diluvio de pro
paganda bolchevista,
propaganda desenfrei
ada e insolente, cujos
efeitos não é custoso
profetisar: guerra ci
vil, sofrimentos e mor- I
ticinios."
Um ucraino, nos es

creve de Curitiba: "Eu
que sou de lá, onde
nasceu a ideia que re

duziu o homom pen
sante em animal pa
ra servir á meia du
zia de figurões, dese
[aría escrever alguns
artigos examinanddo a

base do regimen que
se pretende implantar
na terra livre do
BrasiL"
Assim, este modes

to jornal percorre] o

Brasil, a serviço das
boas causas e dando
a conhecer o munici
pio cujo pensamento
exprime.

Luiz ffn/onio

Revisla da Sememet
- conclusão da la. pago -

assim a atmosfera carre

gada que estava amea

çando o governo do ge
neral Farrel.

-x-

O snr. Pierre Laval,
chefe dos colaboracio
nistas francezes foi en

tregue pelo governo es

panhol ao trancez
. para

ser julgado.
-x-

O governo japonez
aprovou medidas dras
ticas pora deter o avan

ço vitorioso das forças
anglo-americanas em di

reção e sua capital, ho

je já um montão de es

combros.
A ordem declara que

quando os aliados de
sembarcarem na ilha, ca
da hornen, mulher ou

eríança deverão comba
ter até a morte.

Os alemães tambem di
ziam assim, e perderam
a guerra.

-x-

A Argentina poz em

liberdade os presos poli
ticos e deu liberdade a

imprensa, desafogando

O governo espanhol
acaba de declarar que
Hitler não está em seu

territorio, pois se ali
aparecesse seria imedia
tamente entregue aos

aliados.
A última versão é que

o chefe nazista desapa
receu, deixando apenas
um cheiro de enxofre ...

-x-

Consta que o snr. Apo
lonio Salles, deixará o

Ministerio da Agricultu
ra para ocupar o cargo
de presidente da compa
nhia Eletrica de São Fran-
cisco.

-x-

O governo federal de
cretou anistia fiscal
para as multas impostas
aos contraventores, cal
culando-se que os co

fres publícos deixarão
de receber mais de um

bilbão de cruzeiros, pois
só a antiga firma Her
mann Stoltz, devia 146
milhões.
Os beneficiodos deve

rão requerer a dispen-

Bebe - o casal Juliano
Stinghen-Tereza Schmitt
[Stínghen, registou no

dia 12 do corrente, o

nascimento de seu prí
mogenito, que na pia
batismal recebeu o no

me de Luiz Antonio.

Dalcanale, residentes em
Nereu Ramos, o casa

mento da senhorita AI
minda Dalcanale com o

professor JOão José Ber

toli, residente em Rio
Cerro.

Obitos - O cartorio do

regírto civil das pessoas
naturaes inscreveu os

seguintes obitos: Elisa
bet Rengel, de 67 anos

de idade e José Moretti,
de 27 dias de Idade e

filbinho do sr. Moises.
Moretti.

Casamentos - Terão lugar
hoje oa seguintes casa

mentos: August Neumann
com Frida Jung; Alvino
Lenz com a senhorita
Amanda Wacholz; Leo
poldo Gorges com a se

nhorita Frida Kammer e

Georg Radoll com a se

nhorita Alida Arndt.
- Na residencia dos pais
da noiva, senhor José
Dalcanale e dona Alice

Por motivo de nossa

mudança para Garibaldi,
e impossibilitados de

despedir-nos pessoal
mente de todos os nos

sos amigos e pessoas
conhecidas, o fazemos

por este meio, deixando
patente nossa sincera

gratidão, of.erece.ndo Inossa nova resídencía.

José Ca/azans Cordeiro'
e Familia

Dr. Rogerio
Vieira

A cidade hospedou por
um dia o snr. Dr. Roge
rio Vieira, digno. Secre
tarío da Viação e obras
Publicas do Estado de
Santa Catarina.

O ilustre visitante, tam
bem secretarto do P. S.
Democratico de Santa
Catarina, recebeu a vísí
ta de seu grande nume

ro de amigos.

Aniversarios
- Amanhã transcorre o

natalicio da snra. Viuva
Amanda da Costa, resi
dente em São Paulo e

cunhada do comerciante
Manoel F. da Costa.

- À 14 de Junho ani
versariou a sra. Geny
H. Sagansky, esposa do
snr. João Sagansky.

A propaganda atravéz

o anuncio é muito mais

eficiente do que se [ul-

ga.

sa da multa que lhes
foi imposta.
Pleitea-se a modifica

ção do imposto sobre a

renda, para que somente

sejam tributados os que
tiverem renda superior a
24 mil cruzeiros, que pas
sará assim a ser o do
bro da atual.

-x-

Os jornais relatam que
existe falta de charque
e batatas no Rio, pelo
que se estuda a remes

sa deste ultimo produto
de Santa Catarina e Pa
raná.

'

Formado p�la Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

B LU ME NAU
\ STA. CATARINA

/

NUNCR EXISTIU IGURL

em beneficio do mesmo estabelecimento.

Constará de varios divertimentos publicos como:

Tômbolci, Leilão, etc. - Churrasco,
Bebidas, Cafés, Doces, etc.

Pelo, comparecimento de todos, muito agradece

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

A COMISSÃO

o SABÃO

,�\\(\O VIRc/:>
..J ....-G".l DA «»: (.;.t"f
(�WnZEt INDUSTRIAL
JOINVILlE "Virgem Bspeeiclidcde"

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile
.

- (Marca Registrada)

recomenda-se tanto para roupa. fina como para roupa comum

-

PARA FERIDAS,
ECZE,MAS,

INFLAMAÇÕES.
C O· C [ I R A S,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

, Sf>..'õÃ��/RCf""
, ..

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


