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Nova Remessa, do pratico
e utilissimo livro de "Do
na Benta". Recebeu a Tip,
Avenida.'

-:-

Meu caro Justo: publica, no tesouro e na

" Escrevo-lhe aqui de policia!
Guará-Mirim, lugar que Que desgraça, Justo.

por oposição ao governo,
Teriamos então a inver

muitos continuam a cha- são: os analfabetos a

mar de Bananal. quererem ensinar a ler,
Estou fazendo uma cu-

os delapidadores naguar
ra com agua de bana- da dos dinheiros publi
neira. Voce não imagi- cos e os delinquentes a

na 'como a natureza bra- bancarem o policia.
sileira é prodiga: se lhe Teriamos uma verda

dá a malaria, o beri-beri, deira desorganisação,
e uma serie de doenças com remoções de humíl

que fazem do Brasil des funcionarios que não

"um grande hospítal
" andassem de joelhos di

como o disse um cien- an�e. dos potentados e

tista patricio, também crlarlamos. um_a atmos

lhe dá a herva que cura I· fera de odío, nao somen

todos esses males. É t� contra o responsavel
questão de . aplicar, se- d�reto, como entre os

guindo o conselho dos �lyersos p�nsamentospo
nossos antepassados, que lItIcos. E �sso sem resul-

eram bem mais felizes, tados prat!cos. .

pois não conheciam es- .

ConhecI um funclOna

ses milhões de medica- rIO, que, no governo de

mentos que as farmacfas um certo Coronel, per
nos impingem como for. correu todos o� campos

mulas de sabios, e que
de concentraçao qu� o

nem sempre curam, mas
Tesouro do. Estado tmha

muitas vezes desorgani- no .ex-Mntestad� pa!a
sam a maquina que a- castIgar um .funclona:çl0;
ciona o corpo humano. O coletor la d� Iram

Mas, o que eu queria par� .Xanxere, dali para

era dar-lhe o meu abra- CurItibano.s e, apenas

• ço de amigo, pela justi- chegava, Já encontrava

ça que fez ao sr. Inter-
-------,-----------------,-------_::,_-----------

v;entor Federal, na sua

atuação de pratica da
democracia.
Sempre desejei a àd

ministração acima da
politica, ou melhor, não
sendo instrumento desta,

I
WASHINGTON - S.I.H.)

pois seria retrogada e - A produção mundial
desastrosa a sua inter de rayon elevou-se de ...

. ferencia. 352.000 toneladas métri-
Voce imagine se, um cas em 1954, para 630.000

diretorio politico, desses toneladasmétricas em 1942
que hoje proliferam pelo enquants a produção muno

pais afora, um desses dial de fibra de algodão
diretorios constituidos de subiu de 25.000, para
incapacidades, começas- cerca de 900.00ô ,tonela
se a meter os pés pe- das metricas durante o

las mãos, na instrução mesmo periodo, segundo
\

tantas as obrigações da
Agenda 'de Postdem que

CAIXA POSTAL, 19
TELEfONE N°. 39 uma unica conferencia não
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ANO XXVII -_ JARAGUÁ DO SUL - Sabado, 22 de Setembro de 1945 Sta. Oatarina N. 1.292 trutura do mundo no após
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii guerra ou para traça r as

linhas definitinivas das

CeI-as Famosa's â���r�5���e�uaiSna��on�::
,

versos paises da Europa
.

terão de conduzir sua po-
Por Wiliam STREET a�res�ão �ilitar. que a I elbores da vitória surgiam Iitica e sua economia. O

Historie deslgneria como e estava claro que GOS sigilo que cercou as delí
a Guerra dos Sete Ano�. tres grandes aliados in- 'berações dos tres esta
Em 1945, o que os 11- curnbía a mesma tarefa: distas aliados nas salas

d�res d�s graudes pofen- � recons!r�ção de um con- em que Fred�rico o Gran
cies projetavam no mes- tlnenre Vitimado pelos hor- de estabelecia os planos
mo palacío, era o estabe- rores da opressão e pe- de agressão germanica
lecímento da paz univer- las devastações da mais foi compensado pelos re

sal. Os contrastes hísro- terrível de todas as guer- sultados colhidos em seu

ricos, por mals instrutivos ras. Alem de problemas afanoso labor mas indis
que sejam ferem menos da Alemanha, havia ínu- curivelmente � regíme de
do que sua oportunidade. meras questões, cada qual consulta entre as graudes
No mesmo local em que mais complexa, a serem potencias responsaveis pe
se planearam as guerras examinadas sob o ponto la paz do mundo, não
de agressão com precisão vlsta internacional. pode ser sído encerrado
implacavel e completo des- A Austria, a Hungria, a com essa reunião. Serão
prezo pela humanidade, Polonia; a Iuguslavíe, a nescesserles outras con

foram agora esboçados Grecia, a Rumania, a Bul- ferencias para a perfeita
os planos de um mundo garia, a Espanha, a Per- coordenação de
de .paz. Ninguem ousará sia e os países do Levan- uma politica de contlnuí

negar a existencia de mul- te exigiam imediata aten- dade entre as nações pa ..

típlas dificuldades nesse çäo; a economia mundial cificas pera que não se

caminho, porque não é Ii- e a de limitação de froteí- perca 'com o correr dos
cito ignorar as lições do ras eram problemas de anos' todo o esforço até
passado, nem a evidencia solu��o pro�ta e que não agor� despendido em be-
do presente. admitiam adlamenro, Eram neficio da humanidade.
Durante a guerra com

a Alemanha nazista, as

necessidades militares u

niram o Imperio britanico,
os Estados Unidos e U
nião Sovíetlca tão estreí- A confusão que os co- Estiveram em Jaraguá
lamente que quaisquer dl- munistas, que vem de de passagem para BIu
vergencias politicas seri- suceder, os queremístas, menau, os srs. Dr. Aris

--------------------------------�m im��si�s. C�aprooornm�erMp�-ti�� L�gill� m�bro

ZJ '/1 f\ C f\ ft T 1\
assunto tratado entre seus tica, pleiteando hoje não do diretorio central do

.

. repesentantes, suscita pro mais o continuismo do Partido Trabalhista Bra-
t blemas de extrema com- sr. Getulio Vargas, mas sileiro, e o sr. Otacilio

.

. plexidade, alguns remotos, sim a Constituinte, pode do Nascimento, do díre-
outros imediatos, mas re- bem crear um 'situação torlo de JoinVille.
clamando todos uma so- bem critica para o pais.
Iução adequada aos ínte- Felísmente, o exercito, Os elementos que per-
resses da paz mundial. pelas suas figuras mais tenceram a Ação Inte-
Em Teerã, em desern-] representativas, inclusi- gralista Brasileira, vão

bro de 1945, e em falta, ve pelo sr. General Gois organisar o seu partido
em fevereiro de 1945; a Monteiro. já firmou quê estando pera esse fim
guerra prosseguia furiosa- a eleição será no dia � se [artíoulando no Rio, •
mente. de desembro, para Pre- sob a chefia do sr. Pa-
Quando se reuniu a con- sidente da Republica, dilha, representante do

ferencia de Potsdem já os Conselheiros e Deputa- sr. Plinio Salgado. Essa
dos, e que; o eleito, se- ·medida, dizem eles, será
ja qnem for será empos- tomada por não satísía
sado e garantido no po- zer, qualquer partido e

der. xistente :atualmente, as

O contrario, não seria exijencias dessa doutrí
democracia, seria dita- na, de acordo com .íns-
dura. truções do Manifesto-

-.- Diretiva.

Diretor:
,

ARTUR MÜLLER - Fundado em 1919

REVISTA 'DA SEMANA
o snr. embaixador A- -.-

dolf Berle Junior, dos No dia 9.0 de ontubro
Estados Unidos, conce- serà instalada no Rio a

deu uma entrevista aos Conferencia dos Chan
jornalistas cariocas de- cheleres americanos, que
clarando que muito em tratará da conversão. da
breve, a companhia Ford Ata de Chapultepec em

e outras colocarão a tratado.
v end a, automóveis -,-

que ousturão 12 mil cru- Segundo relatam [or-
zeiros no Brasil. nais caríocas, no

-.- Brasil morre 1 tubercu-

Quando da chegada loso em cada
-

80 minu
do 3�. escalão da FEB, tos.
os comunistas levaram
a efeito no Rio um des
file em caminhões. O po
vo protestou, tendo ata
cado os veiculos, despe
daçado à pauladas di
versas bandeiras russas

A policia especial inter
veio fazendo prisões. Os
cartazes dos comunistas
pediam a Constituinte
em vez da eleição pre
sidencial.

-.-

LONDRES, setembro,
pare esre jornal - Há qua
si dois seculos, em 1750,
metade da Europa tinha
a atenção voltada pera as

famosas "Ceias de Pots
dam", onde Frederico, o

Grande, figurava como

anfitrião, Voltaire como

hospede de honra.
Há poucas semanas, no

vamente a Europa e como

ela .o resto do -mnndo, se
guiam atentamente os a

contecimentos que deviam
estar ocorrendo na bela
cidade alemã. Em 17M,
quando Voltaire abando
nou Potsdam, para nunca

mais voltar, o rei da Prus
sía estudava os planos

POLITICA

Consta que vai baixar
o arroz em virtude dos
grandes estoques no Rio
e São Paulo.
Aliás, espera-se baixa

em todos os produtos,
por estarem sendo norma
lisados os transportes.

J. A. Militar de Jaraguá do Sul

Espera-se para outu
bro a completa suspen
são do racionamento. do
petroleo, conforme de
elarou o Presidente do
Conselho, no Rio.

-Leva-se ao conhecimen-

I
Arlindo Cardoso, Romão

to dos lnteressados que Guínrher, Sranlslav Sins
se encontram nesta .Iunra, ky, Alfredo Otto Rohrba

pera entrega aos destina- _cher, Martim José Hauck,
rartos os seguintes certifi- Heinrich Brandt, Alexan
cados militares: - Leonel dre Marquardt, Arnoldo

Lemos, Guilherme Neitzel, Pasold, Alfredo Gessner.
Alfredo Machado, Antonio

DO BREDERODES
outro telegrama: "Por
conveniencia de servi
ço Iostes 'removido para
Barracão".
Mas o homem era du

ro mesmo. Em toda a

parte deixava um rasto
de mão cheiro contra o

seu perseguido!', que não
havia lisol que desinfe- to; um banquete de de
tasse. Acabou em sua sagrava; um díretorío da
terra natal, para não. en· oposição e o sr Inter
venenar outros ambien- ventor, que nada tinha
teso com o caso, arranjou u-

Tudo isso a pedido. I
ma centena de adversa-

de um chefe po- ríos devido a falta de
litico. bom senso do díretorío.

Aqui mesmo, tivemos E diga-se que, o sr. dr.
um caso desses, onde o Nereu Ramos, é avesso

governo conseguiu uma a esses atos. Formação. O snr. Interventor Fe
serit:deadversarios devido juridica e liberal, demü- deral baIxou decreto ex

intolerancia do chefe lo- crata, e acima de tudo tinguindo todas as divi- Até 15 do corrente ha
cal. possuidür de um coração das do Estado inferiores viam sido inscritos no

Um funcionario (tam- todo voltado. a bündade a 100 cruzeirüs e ante- Estado. 177,932 'eleitores.

bem era do tesouro), ra- e bem estar do seu po- riüres a 1945. Està em 1. lugar Floria-

paz meio falador, mas vo, se os pratica é for· nopülis, com 1� 277; Se-

bemquisto, fez uns Co.- çado pelüs amigüs, que Desde o dia 15 do cor- guem-lhe Jüinvile,· com

mentarios sobre as es- melhor deveriam com- rente estão em greve 10.415; Itajai, com 9.916;
tradas do distrito.. preender o alcance pre· pacifica üs operariüs da Lages, com 9.608; j Blu-
O Intentendente, boa judicional do pedido. Estrada de Ferro Santa\ menau, com 8.717; Lagu-

pessoa aliás, não gostou Mas, voce não acha 'Catarina, parando todo na 7.212; Indaial, com

e pediu a substituição. que eu hoje ja me vin- o movimento. 6.552; Mafra, cüm 6.219;
O resultado voce ja sabe. guei da longa ausencia? Os grevistas pleiteiam Rio do Sul, com 5.707;
Um decreto de remoção; Um abraço do o aumento ,de vencimen- Tubarão, com 5,680; Ti-
um telegrama de protes- Brederodes". tos que desde 1938 lhes jucas, com 5.916 e em

Jaraguà do Sul, com

5.580.

PELO ESTADO
vem sendo prometidos.

,A Produção Mundial
revela uma nota publica- com 60.000 e Reino Uni
da no Boletim mensal de do com 40.000.
Estatisticas da Liga das De fibra simples: Ale-
Nações. manha com 400.0000 to-

Em 1942, os principais neladas ou cerca da me

produtores de rayon eram tade da produção mundial,
os Estados' Unidos com Estados �Nnidos,4 aproxi-
217.000 toneladas; ou um madamente, �.i:>oo tone

terço da pro,duçào total; ladas, França 27.000 e

Japão, com 185.000 tone- Reino Unido com 20.000
Iodas; Alemanga, com. .. toneladas.
100.000 toneladas; Italia. Nos Estados Unidos

I Casamentos
Na sala das audfencias

serão. celebrados os se

guintes casamentos: Vidal
Ferreira com a senhorita
Rosalia Holler; Bertoldo
Karstens com a senhorita
Erna Lehnert; Emilio Car
los Henrique Klabunde cf
a senhorita Irmgard Gutz;
Vergilio Voltolini com a

senhorita Ida Maria Mura·
ra e Willi OUo Junge com

a senhorita Cilly Mãria
Blapck,

produção de rayon subiu
em 1945 e em 1944, para
227.500 e 255000 tonela
das, respectivamente, e de
fibra de algodão para ...
73.492 e 75.0.00 toneladas
metricas. A produção de
rayon em 1945, fora de
94.494 toneladas métricás
e de. fibra de algodão
�penas 998 toneladas me

a tricas.

de Fibras Téxteis e ,Arti:f:iciais
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PIG. 2 -:- CORREIO DO POVO J.lRAGU! DO SUL, SABADO, 22 9 1941)

r"i���;;::':�;::;::;;J;:�;Jg AGENCIAS INSTALADAS EM:' Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, g
g Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio de Sul .::

( ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS ::

f Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre . 20/0
Á disposição conla especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00

.. coin retiradas semanais sem aviso até Cr$' 20.000,00 • . . . . o 5% ••

..

Dep. inlcial Cr$50:000,00 cjretiredas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00 . 4%
••

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

..

mjavíso prévio de 50 dies 4'/.; 60 días 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dies 6'/. •.

•.

Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 51/2,/.; Por 12 meses 6'/. ::

Deverá ser dado o avíse previo de 2 meses pera retirada.
•.

.• Dep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- •.

radas semanais sem aviso até Cr$ 1.000,00 5:/.
Dep. Iill!itadOS-(Limite até e-s '50.000,00) 'Dep. inicial e-s 20.000,00 cOlp,
rettrâdas de 2.000,00 cruzeíros semanais sem eviso ... -. 5 1/2'/. ::

Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial crê 50.000,00 com
..

retiradas sern aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . � . . 6'/. ..

H �onf�r�nl!iíl rd� Polldilm

o generali.ssi'!10 Jo�,:f Stalin, à esquerda, o Presidente Harry S T
e � EX-PrIme!,ro MI�lstro Winston Churchil, durante a confer�ncr�m���"tres grandes , realIzada em Potsdam Da Alemanha. (Serviço de Informaçoes)

Segurança do Lar Lida. Artigos de madeira tra-

O Que a Iodos inleressa balhos finos de ap�rfei-
Com um p''lueIJO disfendio de 5 ou lO eruzeiros for mes o pOssuidor d.

çoado acabamento, tem
• titulo está habilitado'

e um

sempre em estoque a

a)- partic.ip�r de 3 sorteios realizados no dia 27 de c/mesb)- ter. direitoa premias Je 30-15-10-5-2-1 mil cru� Casa nealzeiros e ainda outros menores.
M

c)- entr�r imediatamente na posse dos premias que defronte o Cine Buhrlhe tor couterido em cada sorteio.
d)- ter garantido. o reembolso tinal das mensalidades

Pa d d Anunciem nestegas acresci as. e 20%, que corresporide a jutores.e)- no .caso de falecimento ocorrido depois do pri- Semanario
meiro ano. de mscnçäo, estando o titulo emdia./

Virorio Pradi e Ollvia
as mensalidades serão restituidas aos herdeiros' lftr..'i'\�������������

Chiodini

f)- �oncorrer a 3 distintos sorteios: I, 2' e 3' pre�io. ���.��.��.I81�.I81\2I.�\2I.�\2I.��.I81\2I.I81�.I81\2I.�\2I;181 ..
.. .

É assrm que os tltulos da "SEGURANÇA DO LAR LTOA" í@ Ele, brasíleiro, solteiro.

p
vem tlhendo grande aceitação em toda parte do BräsJl'

� TAB
' R ldã R f· d �.

comerciante, domiciliado e
ara me or esclarecimento do que mencl .' osse sma renquíte ouqUI ao es ria os e d d

Interessados poderão di .

I
onamos acrma, os f' ,f • . resi ente neste istrito, no,

ng r-se ao nosso Representante Snr
,. RODOLFO DE PAUL,A PEREIRA

••

S Ó
I lugar Estrada Iaragué, .

R••P-F-...

'�egu�ança ;�:��7t;:. I � TO:::::a:O:::T�::d:�O �!�� ���R!� RIO � ��3�i�t: ;::���f����f.
FIOUE RI

@ � Ela, solteira, brasileira,

CO (@ I n C O m p a r a v e 1 @5 d0'!1estica, domi�ilia.da e

� �
residente rieste distrito no

. P -I I d· H
-

I 1
· . lugar Estrada Iaragué,

Compre um blll_lete, da Loteria Federal OI oril ° nglou pn O nßcn sendo filha legitima dos

��oC;:�x���e:.l��,a o��� ::r;�;:�á F;�:oi� Ç@. I: I: L. 1:. li: .sI: �I����a�o�: �:���o D��!�i
os premios inferiores a Cr$ 20.000 00 @) O PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL @j Chiodini.
logo apoz a confirmação.

'

'ê> . @:
2(@@l®@.i@@;.@@.i@®;'®@J.@@l®@J@@l®@l®@J.@®;.®@it EDITAL n.1892 de 18-9-45

MILHO
amarelinho

CarneSeca
recebeu novamente

Engenho Rau LIdo.

@!'@) (@!'® @"f@ @Y@)
"Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro" 30 - J4HAGUA
@Ü@_ @Ü@ ®;.®

r ::
r I ��

::j
Faz:todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,

:: passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

11 MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ H1:: . Serviço atencioso e rápido ::
::

' ::

g&:::::::�::::::::::::::�::::;g::::::::�:::::âs:.:.:m.·:.::.::.::.:.:.:.:.:�:::::::::::::::: :3

00000000000000000000100000000000000000000
IEIrIille§t� ILC§§ID21ll1lll1l Artur Müller, Oficial do

Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca Taraguá do Sul.
Estado de : Santa Catarina
Brasil.

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEQAS ROTATIVAS PARA ARADOS Faz saber que comparece"
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R 'A G U Á

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOO�OOOOOOOOOOOOOOOO EDITAL n. 1891 de 17-9-45

casai-Se:

Rudi Hornburg e Hilda
Jordan

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, domiciliado e re

sidente neste distrito, no

lugar Pedras Brancas,
sendo filho legitimo dos
lavradores Frederico Horn
burg a Ana Utech.
Ela, brasileira solteira,

lavradora, dorníclllada e

residente neste distrito, no
lugar Pedras Brancas,
sendo filha legitima
dos lavradores Andreas
Jordan o Maria Pfleger
Jordan.

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei

passar o presente edital que

V· d S .será publicado pela Impren
en e- e sa e em cartório onde será

afixado durante 15 dias. Si

alguem souber de algum im-
Em bom estado uma 'pedimento acuse o para os

charrete com cavallo e fins legaes.arreio por preço de .. ,

ocasião. ARTUR MULLER-Oficial

Ver e tratar no -,
-

Hotel Jaraguá"
·1 ßssinem este jornal

Aparelho á
propulsão
a jato

Este avião de ca

ça ii propulsão a

jato é 9 novo apa
relho tipo P-80 do
exercito norte-
americsno
- S. I. H.-

conHA CASPA,
QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

TÓ N Ie O_!>AP.I,!-;.fR.
POR ,EXeELf.NeIA

�I!nhuril!
.

,.

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-s,e de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Produtos da ICeM. 5A. Blumenau.
,

. !

PUDIM MEDEIROS!Alameda Rio Branco - Caixa Postai 47
. Sobremesa deliciosa? -

,
,

..
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Pelo sr. Prefeito Municipal foi pedido ao

Conselho Administaativo autorização para abrir
créditos suplementares e especiais para reforço das

seguintes verbas:
SUPLEMENTAR:

Reforço às seguintes dotações
0.24.1-0usteio de veiculos, moveis e

utensilios
0.24.2-Despezas de transporte do prefeito

•

quando em viagens administrativa
0.24.3-Diarias ao prefeito quando a ser-

viço fora do municipio
0.40.1-Secretário

.

0.70.2-Almoxarife
0.70.3-Agente municipal de Estatistica
O.90.1-Motorista (3) e um idem auxiliar
0.90.2�Porteiro-continuo
1.00.1-Tesoureiro
1.00.2 - Escriturarios (2)
1.11.1-Intendente-exator
1.30.1-Fiscal-geral
1.30.2-Fiscal-distrital
1.30.3-Fiscais auxiliares
2.40.1-Carcereiro
2.94.2-Assistencia medico-Iarmaceutíca

a indigentes
3.30.1-Vencimen tos de professores
6.90.1-Zelador-cerni tério
8.00.1- Auxilir-técnico
8.21.1-0perários do serviço de estradas

,

e pontes
-

8.23.1-Material para o serviço de
estradas e pontes

8.84.1-=- Iluminação publica da cidade
9.31.1-Extranumerários

5.000,00

500,00

500,00
1.350,00
720,00

1.080,00
1.548.00
540,00

1.170,00
3.120,00
700,00
900,00
630,00

1.440,00
450,00

1.000,00
6.200,00
450,00

1.170,00

70.000,00

35.000,00
4.400,00
2.100,00

Cr$ 139.96S,00

ESPECIAL:
Para custear as despezas abaixo rela
cionadas:

a)- Para pagamento de um balcão para o

serviço eleitor aI
b)- Idem, dois portões para a cadeia

publica
c)- Idem, de diversos impressos
d)- Idem, de ampolas anti-aftosa

541,70

1.250,00
'2.210,00
2.052,00

Cr$ 6.053,70

EDITIlL
o Doutcr Ary Pereira

Oliveira, Juiz de Direito
da Comarca de Iaragué
do. Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma
da lei, etc.

CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19

Telefone N. 39
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CATOLICDS, Progra�a da Li-

qualif'ieae-vos eleitopes ga Eleltoral Ca-
--------� -

maneiras vos ajudarão a obter o
vosso titulo eleitoral.
Não temos tempo para con

versa mais comprida. OJJ.ví este
conselho e executae-o de pressa,
antes do ultimo dia. Nesse dia
serão tantos, que passará a hora
e não podereis ser atendidos.

LIGA ELEITORAL
CATOLICA

o prazo do alistamento elei
toral está a terminar, será en

cerrado às 18 horas de 2 de ou

tubro proximo. Depois jà não

podereis vos qualificar.
-

Todos, homens e mulheres, de
18 a 65 anos, devem se qualifi
car eleitores.
Os homens são obrigados por

lei, sob pena de multas; e ho
mens e mulheres obrigados pe
los mesmos motivos de religião
e de prudencia.
A virtude de religião e de

piedade para com Deus e com

a Igreja vos impõe a obrigação
de defender sua doutrina e seus

direitos contra o perigo de cair
nas mãos do Governo impio,
ateu, perseguidor. O meio de o

fazer é usar do direito do voto.
Usar então este direito, tomá-se
para vós dever.
Tambem a virtude de pruden-

cia vos declara o mesmo dever.
d P "

Vossos interesses estão em jogo. "Correio o· ovo
Escolher um Govêrno é dar-se
chefes. Chefes que trabalharão Pedimos aos noseos

para a vossa felicidade ou para presados assinantes que
vossa desgraça. Uma vez chefes estão com o pagamento
teem vossa sorte na mão. Se to- f t
rem conscienciosos e bons, farão em atrazo, o e e uarem

quanto possivel, vossa felicidade; ate o dia 30 de Setembro.
se forem mãos, carrascos, farão Os que residirem fora do
vossa desgraça. Eis o que a pru- rnuniclplo poderão reme
dencia vos diz. Ficareis indííe-

ter as importancias pelorentes a estes motivos?
Mas não sabeis como fazer. correio, descontado o res-

Esta é a maior dificuldade. perivo porte.
Pois bem, dàe um pequeno Requeremos ao Depar-

passeio já e já, sem esperar a
tamento Nacional de In

ultima hora, ide a um
_ posto de

alistamento eleitoral e dizei 50- formações, autorização p.
mente isto: cEu quero me ,qua- publicar o jornal duas
Iificar eleitor, ou eleitora>. E só vezes por semana, o que
isto. No posto eleitoral vos dirão

tencionamos fazer do mês
tudo· que é preciso fazer, Iacili-

de outubro em diante.tarão tudo e com muito boas

A":i n liAhJJ.d r
� \J'.IßW""'�Se a

'!J-'�Natureza Falha

MENAGOL
REGULAI

e, afinal, julgados prova
dos para ser declarado
ludlclalmente o desquite
entre os conjugues, com

fundamento no, artigo 317
ns. 1 e III, do Codigo Ci-
vil, considerado o ôuplí- A nova BOMBA ATOMICAcado como conjugue cul-
pado e a Suplicante como

Pelo presente edital, com conjugue inocente, como
...- ,o prazo de trinta(30) dlas, motivos da entrega da fi

cita a SOSINO·ESTEVO lha do casal á suplicante
para os terrnos

"

de uma
e determinação da respon

Ação Ordinaria de Des- sahilídade do Suplicado,
quire, requerida por A- pelos alimentos pera a
MANDA ESTEVO, nos ter Suplicante e sua filha.
mos da petição inicial e Nestes termos a ôupllcan-

. seu respetivo despacho, te pede a V. Excia. d cí-
abaixo transcritos: -' tação do Suplicado, por _._ _._ .... _._ _._Petição Inicial: - Exmo. Snr. edital, afim de que no +- + +- .... +.Dr. Juiz de Direito: Amanda

prazo de 10 dlas ofereça _

�Estevo, nascida Kosrer, bra- a sua contestação, fícan- �� � _._ _._ ......
sílelra, de dPrenddas dolmeds- do desde logo citado pa- i cs : ..f,.. + ..J.. ..J... _tícas, casa a, omici ia a

ra todos os demals termos � .

e residente nesta cidade .por e atos da ceuse, até final ��I/i/' !\\�\\� _._ _._ _._ _._ _._seu procurador bastante, tudo na forma e sob as �I!III/;IJII i\\�:i�� + + .... ..f,.... �.
o advogado que a presente penas da lei. Ourroslm é UNA _._ _._ _._ --:....- _._subscreve, vem, com o desde íà, se pede o de- BO�BA 1 +- ,..f,.. + +- ..f,..devido respeíto, propor, poimento pessoal do Su- ATO' IC.A CADA S BOto
como efetivamente óra plicado, sob pena de con-

,:; R'EPR'ES':NTA LA CAtlGrA PE elEN AVIONrs 1-29
propõe, centra Sosino Estevo, fesso, a inquirição de res- .____ _ -.

__

brasileiro, casado, moto- ternunhes nesta e na Co-
rista, atualmente em lugar d J"II ra O diagrama acima serve para mostrar o enorme 'Poder
incerto e não sabido, uma

marca e �InVJ e, p� de uma BOMBA ATOMICA empregada' pelo exercito

açãtr de desquite na qual
onde devera ser expedIda norte-americano. A força explosiva da bomba equivale
a competente carta preca- a 20.000 toneladas de !NT. que precisam de cerca de

provará: 10)-Que a Supli- tória, juntada de docu- '2.000 aviões para ser transportadas. - (S. de Inf. do H.)
cante é .casada com o Su- mentos e tudo o mais que
plicado, havendo o casa- necessario se tornar ante
mento sido celebrado aos

a défeza que for feita pe-
12 de setembro de 1942, lo Suplicado, inclusive
neste 1. Distrito de Jara- perícias. Tem a presente,
gua do Sul, tendo o ca-

para efeitos fiscais, o va
sal uma unica filha de no- lor de Cr$ 1.000,00. Acom
me Peuni Estevo, que tem

panharn a---- presente, um
um ano e seis meses de instrumento de procuração
idad e; 2) - Qu� deseja des-

uma certidão d.e casamen

quitar-se do Suplicado, to e uma carta, alem. da
porque este teve procedi- prova do pagamento da
mento injusto com a su- taxa judiciaria. As intima
plicante, o que determina

ções para o advoga�oa necessidáde;� da separa- signatario desta, poderao
ção judicial; 3) - Que às-

ser dirigidas nesta Co
sim é que 9 - Suplicante

marca, para a Rua Mare�abandonou o lar, fugindo chal Deodoro, 136; N. T.
com uma rapariga, sevi
ciou a Suplicante e inju-

-----------------'-----------------------

��:���rr�!ri���:i;� �Om�anhia �a�jofiM. �� ���uro� I � i ra��a
integrante deste "prqvará':; : AG:JEN.TES' JLOCitI§
4') - 'Que nos melhores de

A C
·

1 LtdDireito devem os . ,presen- " Om,erCla ' a.
tes artigos ser

.

recebidos /ARAQUÁ DO SUL
-

I

CADA SíMBOLO REPRESE'I'lTA Mil TONELADAS

P. D. Sobre dois selos
Estadoais, sendo um da
taxa de saude de um cru

zeiro e um de dois cru

zeiros. o seguinte: - Jara
guá do Sul, 4 de Setem
bw de 1945. -(assinado)
Paulo Medeiros. - 4-9-45.
4-9-45. Na petição acima
descrita, foi pelo dr. Juiz
exarado o seguinte des
pacho:- A; Como requer.
Fixo em trinta dias o pra
zo do edital. Em 10-9-45.
(assinado) - A. Oliveira"
E para .que chegue ao

conhecimento de Sosino Es
teIo, se passou o presente
edital, que será afixatlo
ás portas do Forum, no

lugar de costume, e. publi
.

cado pelo "Dia rio Oficiar
do Estado", de Floriano
polis, e "Correio do' Po
vo",. que se edita nesta
cidade. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos·doze dias dö
mes de Seteinbro do an<)

d� mil no�ecentos e qua
renta e cinco. - Eu, Ney
Franco, Escrivão o subs
crevi. - (assinado) ARY
PEREIRA OLIVEIRA -

Juiz de Direito da Gomar- .

ca". Está conforme o orii
ginal do que dou fé.

Jara�uá do Sul, . .12 de
Setembro de 1945;
O Escrivão:

NEY FRANGO

télíco
--------�--------

L-Promulgação da Constituição em no.me de

Deus e ínstituíção do novo Estado-demoeratíco, se

gundo os principios evangelicos de liberdade, e

justica;
2'-Reconhecimento dos direitos e deveres

fundamentais da pessoa humana;
3'-Defeza da Família, fundada no casamen

to indissoluvel. com o reconhecimento dos �feit?s
civis aos casamentos religiosos, e assistencia as

familias numerosas;
4.-Rejeição de todo o monopolio educativo e

liberdade de ensino religioso facultativo .nas esco

las publicas primanas, secunda.ri.as. e normais, da

União, dos Estados e dos Munícipios;
.

5'-Legislàção do trabalho inspirada n.os .m!lIs
amplos preceitos de justiça social, e nos prmcipios
da ordem social cristã, para os trabalhadores tan-

to urbanss como rurais;
.

Q.-preservação da propriedade individual li

mitada pelo bem comum, como base da autonomia

pessoal e familiar; .

7'-Pluralidade sindícal, sem mouopolio esta

tal nem restrições de ordem religiosa;
S'-Pluralidade partidaria, com exclusão de

organizações anti-democraticas;. . ..

9.-Regulamentação da as.sI_StenCia �el�glOsa
facultativa às classes armadas, pnsoes, hospitais, etc.
e reconhecimento do serviço eclesiastico de assis

tencia espiritual ás forças armadas, como equíva
lente ao serviço militar;

10'-Combate, a ·toda e qualquer legislação que
contrarie, expr-essa ou implicitamente; OS princip.ios
fundamentais do direito natural e da doutnna

cristã.
, (Lido pelo Sr. Alceu Amoroso Lima, na ses

são do Teatro Municipal, no dia 9 pp.)

BAILE
.

casadosdos
- CONVITE -

A Sociedade Esportiva e de Diversões Tu

pínambä' convida os seus� socio�, casad�s,
para um baile que levara a efeito no día
22 (hoje) às 20 horas no salão Waldemar

Rau. - Os noivos poderão participar �o
mesmo, porque em breve, certamente serao

efetivos no quadro dos casados.
Domingo. à tar.de, haverá uma ani
madissima domingneira para os •

solteiros - socios.

Servirá de inuresso, o corta0 de ooresentucao
A DIRE70RIA

Dr. Alvaro Batalha - MlÉDI�O

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

E

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra, Violetas e Infra Vermelhos

::>.� RA lOS X-
Diretor. �M:éciico do Hospital "ão Jose"

ATENDE':�i;��I?OS A QUALQUER HORA

;;��;;;;;;;; ;;;;;;;;;�;; ;;;!;;;;;;;;�;;;�;;;;;;; ;�; ;;;;;�;;; ;;;g;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;

Dr�: ;Wal�8miro Mazurec�en
e.sa 81 .a'81

Rua�'Mah Floriano n. 152- - JARAGUÁ
Clínica· g�ral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos.. Diathermia Ondas curias e Ultra-�urtas

Indutotermia - BistuÍ'i-eletrico - Electro-cauterização
- Raios Inira-vermelhos e· azuis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FELICIDADE, PA R A F E..R IDA 5,
E C Z E M, AS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, �TC.

E RIQUEZAFARTURA
Quereis tudo isso?

Ide a Casa. Lot.erica que é ali na rua
Marechal Floriano Peixot.o, 5B e compre
lá um bilhet.e da Lot.eria Federal.

"Seriedade absoluta e 'máximo sigilo", ,

Endereço Telegrafi co "LOTERICA"
Telefone n. 57

Estofaria Cruzeiro

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu-,

blico que durante o cor
rente mês de setembro ar
recada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na
Intendencia de Corupã, o
imposto sobre Industria e
Prosfissões, relativo aß,
'2° Semestre.

Não satisfazendo o pa
gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su-

,

jeito á multa de 20% so- Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o ptesado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmobre O imposto o
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de•• A

d t� jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricaçãop�lmelro mes, sen. o �ll. ao tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.feita a cobrança judicial- ---- ÀCEITÀMOS ENCOMENDÀS,' PÀRÀ o MENOR PRÀZO posstvEL. _

meTnte. .

d P f' Exposição, vendas e escrirorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22esouraria a re ei- ...'
.

tura Municipal de Jara- OfICIna a R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R AG U A DOS U L
guä do Sul, 3 de setembro
de 1945.

:fRANQA

Aviso
PROIBO terminante
mente a todas as pes
soas de passarem em
meu terreno, como
tambem seus animais.
Não me responsabili
zo pelos prejuizos
que possam recair a

pessoas que não sou
berem respeitar este

aviso,
VARGINIO OIEPLUG

Poço d'Anta, em
17-9-45.

Edital

VOSGERAU
Tesoureiro

"MEDICAÇÄO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SfFILIS"

A S í F I L' I S
,i U_ DCIIINÇA ._vl__
MUI",_._ ""_ A P'A
MiuA I; PA_ A _çA. COMO
UM_ AUXlUAR NO TRATA
IIIIIIßW ......__ Pl.A4lIILO

u•••

fUXIR 'Df NOGU[IM
A sIP1ue _ .--TA _.
.......... .......u.TAI......

MV_n_
DCIt6IruI..III
DPlNHM

PlIITULMI
GLcaaI
-

........

NJrntee

IIIANCHM

OO�OO!OO��OOOO ntn I Q T n11 Adolf Herrn. Schultze n [U l) U
00

�1�ll
MARCENARIA EM'GERAL

Oterece móveis "CIMO" de todos os tip-os da
CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

Artur MUller, Oficial do
Registro Civil do r" Distrito
da Comarca J araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina
Brasil.

'

- Faz saber que comparece'
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Posto

INSTALAÇÕES COMPLETAS DE:
Dormitórios

Salas de Iantar
Cópas

Escritorios
Moveis rusticos e outros.

EDITAL n. 1895de 19-9-45
Werner ôlewerdt e Irene

Fischer

Ele, brasileiro, .soltelro.
lavrador, natural deste
distrito, domiciliado e re

sidente neste distrito em

MOVEIS AVULSOS COMO:
Cadeiras
Poltronas fixas e giratorias
- Mesinhas de centro e para radio

E entre muitos outros. a

Caixa 'Registradora' marca "RECORD"

IAfamada pela sua eticiencia, substite
indo as Caixas Registradoras du

elevado custo_.-------

RUÀ RIO BRÀCO,' 9;;;-:_ �E!LEf'ONE, 75 ;
J�.�

r-liIi!!i!lE!i!li=:;=i!_n=!!!!!i!!nE!li!"i!F!E::=!;=::!!!E!::=i�!
II
F b (S

-

M lá
. ii

i� ,., r"s ;��e:{Udi:m�las, I
�i .., ..,. Maleitas, Tremedeira li

'

...
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - Mm

=

m "Capsulas Antisezonicas I
I Minancora" I

'

...

Em Todas as Boas Farmacias II É um produto dos Laboratorlos MINANC011A I
I

- Joinville - Sta. Catarina- iml!!!lll' 11Iii!El:=!�:i '_III!!EI!lEEli_!l!!lEi!!Ei!!!!I!lili

Tifa Javali sendo filho dos
lavradores Emilio ôleverdr
e de Selma Mantau Sie
werdt,
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada, e
residente neste distrito em
Tifa da Aurora, sendo fi
lha dos lavradores Au
gusto Fischer e de Ana
ôíewerdt Fischer.

EDITAL n. 1894 de 19-9-45

Silvio Bortolini e Ana
Mathedi

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado ere
sidente neste distrito, no

lugar Rio Cerro, sendo
filho legitimo dos lavra
dores Feliciano Bortolini

e de Angele Stinghen
Bortolini.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domicilfada e

residente neste distrito, no
lugar Ribeirão Cavalo,
sendo filha legitima dos
lavradores Colorindo Ma
thedi e de Amelia ôartí
Mathedi.

E para que chegue ao co

nhecimento, a todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela Impren
sa e' em cartório onde será
atixado dui ante 15 dias, Si
alguem souber de algum im
pedimento aCl!se o para os
fins legaes. .

ARTUR MÜLLER-Oticia)

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUÀ VISCONDE! DE TÀUNÀY N. 185

R bl
· FAUSTINOP.RUBINI
- PROPRIETARIOU In I Rua Marechal Deodoro, 158

Oficina Autorizada ««FORD:.:.
Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,

Combustivel e ' Accessorios.
Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio
IlBii'co"INouiiR'liIcoiERc'fo�DEIcAjiniNis/rl!ii Fundado em 23 de fevereiro de ,1936 '

li

li �:;I�J'IS EIt AGENCIA�f:;�:Q�:LlZ�: �:: ::=:=:: IIli Brusque Rua CeI. EmiIio Iourdan, 115
ii �:��1�has End. Telegraflee IIINCO"

i::.i!::.: ����?��: ' .Calxa Postal, 10 -Telefone, 75
Curitiba MATRIZ: I TA JA t

Fal Ioda. a. op.raçõ•• bancarias ae Palz. como cobranças. d..contos.:: Curitibanos
.mpr••tlmo•• flnanclam.nto. m.dlant. caução d. titulo. com.rciais.il Florianopolis pa••••••tc.. ac.ltando docum.nto. e ...alor...m cu.todla, m.dlant. ••ii Oaspar taxa.modica.. iili Ibirama Abona em C /Correntes os seguintes juros: !!ii Indaial A ..

ii Ituporanga DiSPDSição, sem aviso, com retiradas livres ii
ii jaraguá do Sul para qualquer importancia 2% 'iii joaçaba CDm Aviso de 50 dlas e retiradas livres iiii Joinville I

•
de Cr$ 1.000,00 5°Í. iiii Laguna DeposltDS Populares, com limite de Cr$ ÕO.OOO,C>O i.i.ii Lages

ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 Hii Orleans
•

e subsequentes a p. de Cr$ 5;00 4% liii Piratuba Com Ilisa de 100 dias 5% liii Porto União PraZD Fixa de 6 meses 5% iiii Rio de janeiro Com Iliso de 120 dlas 5 1/2010 '·1.·ii Rio Negrinho II
ii Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% iiii S. Francisco do Sul o. Juroa lião pago. ou capitaJbilldo•••m••tra1m.nt. ii

li �'a/óaquim A economia é a base da prosperidade I!li Tijucas D.pollll. a••ua••conomla. nQ iiii Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. i!li U�us�anga HORARIO: Das 9,38 6s 11;30 e das 14 ás 15 horas !iii VideIra
, Ao. llábado. das t cD 11 horas, li••

:::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::=::::::::: ::-.::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::: ::-.::::::::: :::::.::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::

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

e elétromecânica

Tendo
CEREAIS

SALGADOS
LATICINIOS

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

PREFIRAM:

Maciel, Fonseca & Cía., Rio �e Janeiro
Rua Leandro Martins, 6 - (armazern)

,

Telegramas L E I C A M -- Telefone 25/1598
,

Contas rapidas, p,reços reaes do mercado e alllPlos informes bancarias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OutraPrefeitura lYIunicipal
de Jaraguá do Sul
Requerimentos despachados

Continuação do dia 19·7�45

815 � Carlos Latzke � bras. requer tranf. ímp. ter, de
Ewald Kuehl, com a area de 200.000 mt2. Co
rno requer. Idem.

'1 816 � Ervin Becker - bras. req. lic. p. estabelecer-se
com casa de Generos alimenticios. Idem.

81l . José Cassou· bras. req. Iic. p. estabelecer-se
como mercador de lenha, em Corupá. Idem.

Dia, 20-8-45.

vez! I Meditando curto espaço de ternpo,
V. S. lembra-se que tem necessidade
de algum artigo.

l!llue"s· CHAPEOS, CAMISA, ORAVATA,U • 1 BOM CORTE DE CASEMIRA,
== 1 PAR DE MEIAS, etc, etc.

Após lembrar-se do que lhe falta

V. S. dirá:___;!

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

barato?? ?"

Cavalheirol
A resposta que V. S. encontra é esta:

li. TIPOGRAFIA s:VENIDA
RECEBEU ALBUNS PAR.A FOTOOR.AFIAS

[jrilnd� LiqUidilClio
durante 60 dias

DE 10 DE SETE:v.lBRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO
Com grandes descontos de 10%, 15% e 20%.

865· Ricardo Weege - bras. req. baixa do imp. de
Ind, e Prof. 5. agiota.

896 - Carlos Brandenburg - bras. req. Iic. p. const.

uma casa em alv. de til, Idem,
867 - Atrillo Francheskí � bras. req. lic, p. mandar

const. uma casa de mad, no ter. de S. propr,
Idem.

868 - Felipe Demathe � bras. req. transf. imp. ter. vendo Linhos para vestidos

a Cirilo Demathe, com area de 3.220 mt2. Idem. C O R TIN A DOS
869 - Estefano Pinter � bras. req. rransf, imp. ter. vendo L a m é

a Miguel Teschner, com a area de 90.000 mt2. 'l'ERNOS FEITOS
Idem.

-

870 � Emilio Hornburg - bras. req. transf, lrnp, de um
Tob r a 1 c o

carro de lavoura, vendo a Carlos Marquardt. Idem. Brins, Riscados, Casemiras, L i n h o s, Albene,
871 - Eduardo Correa • bras. req. transf. imp. ter Chapéos, Camisas, Pijamas, Capas e Blusas p.

vendo a Luiz Socatelli, com a area de 67.250 homens e senhoras, Astracam e os demais
-

mt2. Idem. artigos existentes na loja, com 10% de desc.
875· Luiz Sarti � bras, requer transf. imp. ter. vendo

a Pedro Bento, com area de 500 mt2. Idem.
874 - Luiz ôartí - bras. req, tranf. írnp, "er. vendo a

José Iovanela, com a area de 188.úOO mt2. Idem.
875 - Luiz ôartí � bras. req. transf. imp. ter. veud. a

Alvaro Bertoli, com a area de 300 mt2. Idem.
P.76 - Luiz ôerrí - bras. req. transf. imp. ter. vendo a _Casa ERICO BHURNS

Alberto Arnaldo Bertoli, com a area de 940 C3

mt2. Idem.
877 - Willi Gíelow � bras. req. transf. imp. ter. vendo

a Alidio Stulzer, com a erea de 1.080 mt2. Idem.
878 - Ricardo Piske - bras. req. transf. imp. ter. vendo 871 � Adolfo Harmel - bras. req. rrensf imp. ter. vendo

a Antonio Gesser, c. a area 165000 mt2. Idem. .e Emilio Hornburg com a area de 95.000 mt2.

879 - Ricardo Frechlieh � bras. req. franaf. imp. ter. Idem.
vendo a Felleie Zimmermann, com a area de 892 - Caciida Verbinen - bras. req. rransf. imp. ter.

29.000 mt2. Idem. vendo a Rudolfo ôchrener, c a area de 11.019

880 � Ervino Eiert - bras. requer transf, ímp, ter. mt2. Idem.

vendo a Fredolin Schmidt; C. a area de 69.990 895 - Luiza Verbinen Vieira � bras. por e. procura-

mt2. Idem. .
dor Rodolfo Schreiner, req. transf. imp. ter.

88! - Ervino �lert - bras. req. trensí. imp. ter. vend.] vendo a Cacílda Verbinen, C. a area de 11.019

, a Felicio Zlmerrnerm, com a area de 24.520'� mt2. "Idem.'
-. -

mt2. Idem. 894 - Ervino Holz - bras. req, transf. imp. ter. vendo

882 - Walter Oestereich - bras. requer lic. p. constr. a Adolfo Marmel com a area de 125.000 mtâ,

uma casa mixta dest. p. fabr. de calçados. Idem. Idem.

885 - Tzrcílío Dernarchí - bras. req. transf, Irnp, ter. Secretária da Prefeitura Municipal de Iaragué de Sul
adq. de Agro-lndustrlal Retorcida Lrda., com a

em 28 de Acosro de 1945
area de 198.500 mt2. Idem. to

887 - Helmuth Roweder - bras. req. Iíc.. pera consr,
urna casa de mad. p. moradia. Idem.

889 - Erwin Boldt - bras. req. requer transf. imp. ter
comp. da Soco Colonizadora Hanseatlca Ltda,
com a area de 540.000 mt2. Idem.

Sedas, brinquedos.
PERFUMES
Artigos de inverno

_

CASACOS DE LA (p/senhoras)
Lãs em metro pára casaco

com 20% de desconto

RISCADINHOS

compr�r:economia = Cß8ß-IO R I ß 8
artigo bom

Tudo o que eu quizer, qualquer artigo para
homem, senhora ou criança, encontra-se à
venda na CASA-TOBIAS, pelos menores 'pre

ços da praça, alem de grandes abatimentos especiais.Lumier
·TRICOLINE

'C'ASA-TOBIAS R. CeI. Epitaci. Pessoa,652
, , Jaraguá do Sul

L in o n

VOAL cl 15°/0 de desconto

����Quereis

Comprar
Barato? .

Aproveitem o grande desconto

durante. estes dois meses. isto é,
comprar muito pl pouco dinheiro

Rua Cei. Emilio Jourdan, 62
JA\.RAGUÁ DO SUL Procure a conhecida

CASA SONIS

Que, não está fazendo LIQUIDAÇÃO,
porque não é época fazer liquidação, mas
que, apesar da constante alta nos preços
da Mercadoria, está vendendo por preços �

verdadeiramente baixos. �

•

Fn�WD�S �n1"K�A�&'JÖ'},dOna �e.SA '.8Mla
ir;! Retalhos e Sedas por

preços Populares
-.

José Pereira Lima
Secretario IIUlMf;lseA .ie.

,

Avenida Getulio Vargas, 146�
������"Medicação auxiliar Fabrica

no tratamento da "São
sífilis"

de Móveis

Jorge"DIA ,27-8-45

I884 � André Witkowski - bras. requer transf. Irnp, de
um carro de lavoura, de um animal, vendo a

Guilherme Konell. Idem.
885 - Francisco Pavanello - bras. req. transf. imp.

ter. adq. de 'Leopoldo Fiedler e Waldemar
Gumz, com a area de 52.500 mt2. Idem.

886 - Frederico ôchedler - bras req. líc, pera esta
belecer-se com uma oficina para concerto de
calçados. Idem.

888 - Waldemar Gumz - bras, req. transf. imp. ter.

adq. de Francisco Pavanello com a area de
52.150 mt2. Idem.

890 - Ervino Bloedorn - bras. requer transf. imp. ter.
adq. de Paulina Mantan Bloedorn e filhos com
a area de 50.745 mt2. Idem.

••••••••••••••••••••••••••• � ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5••••••••••

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::��::::::::::::::::::
Especialidade em ca

deiras de palha tipo rus

ti co, marca INDIGENA.
Artigo conforravel, ele

gante, acabamento esme

rado, qualidade superíor e
preço módico:
Peçam informações e

fotograflas a

fichiles Sanffinna
CORupk- (ex-Hanea)

Santa Catarina
End. Tel. "Indígena"
Agente em Iaragué do Sul:

Sehulz & Cia. Ltda.
Rua CeI. Procopio Comes

de Oliveira, 99
C. Postal, 12

FRACOS E AN�UICOS I

T_I

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

.., .

To ..

R••friad••
Bronquit..
Escrofulo.e
Convalescença.

VINHO CREOSOTADO
.. It UM .IERADOIII DI: SA(JPL

Dp. LUIZ PE SOUZA
A'DVOGADO

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

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

;:;::;:::;:;::::::;;;;::ii;::::;;;;;:;::;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;i:;;;;;;;;;;;:;;;;;;::;:;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
. _ .

G�an�e Emp�eza AmepiCanÓpoliS�
Sede em Sao)�aulo Dlretor-Proprietario Agência no Rio de Janeiro

Rua Sena.dor FelJo n. 205 DR. AFFONSO DE O. SANTOS· Rua Ramalho Ortigão n. 9
8. andar 2' • andar

Fundada em 1921 • Carta Patente N. 32

-Resultado do sorteio realizado em 25 de Agosto de 1945--

IRGO
�ã� �� m�I��r�� �

mai� �arat� �

Correio do Povo •

Plano Magno - Mensalidade Cr.S 5,00
Numerações Premiadas

Ave. Getulio Vargas • 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGU4 DO SUL
Estado de Santa Catraina

ASSINATURA ANUAL
e-s 25,00

10. PREMIO: 551 4 Nos 1'. premio 3 1 4 Um imóvel no valor de:
3'. premio 3 3 9 Cr.$ 100.000,00

20. PREMIO: 7196 2'. premio
3'. premio
4'. premio
3'. premio

1 9 5 Um imóvel no valor de:
3 3 9 Cr.$ 20.000,00
4 4 8 Um imóvel -no valor de:
3 3 9 Cr.$ 10.000,00

.....-

5<>. PREMIO: 5539 FRODUTO Df\

Jnänstría dIe Calicadlos
(Go§c]ffi Hrm21o§ §: Ao

CAIXA POSTAL, 11
,

JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

*,. -n nA' n
--

--r -.v. a .. L ariii ..

4°. PREMIO: DIR. RESPONSAVEL

A R T UR M O L LER4448 5'. premio O O 1 Um imóvel no valor de:
3'. premio 3 3 9 Cr.� 5.000,00

Centena 314 Cr.$ 100,00 Centena 413 Cr$ 50,00
.

Unidade 4 isenção da mensalidade de Setembro prox.
900150. PREMIO:

I REDATOR

Mario Tavares da C. Mello
O so�teio do mes de Setembro realizar-se-á no dia 29, às 16 horas,
na Sede, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940.

'Gfi:RÊNCIA:

ß Comerciol lt�8.
Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com o re

gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal
Affonso de O. Santos - diretor-proprietário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Caixa Postal, 19

ANO XXVI - JARAGUÁ. DO SUL

FUN D A D O E M 1919

No cartório do Registo
Civil foram inscritos os

seguintes nascímentos,
Alzita, filha de Bertoldo

Telefone N. 39 -Drews; Ivone, Iílho : .de
--

Longino Rodrigues; Irma Devido a se realizar
SABADO, 22 DE Setembro DE 1945 - sn, CATARINA N. 1.292 filha, de Artur Greuel.jno dia J de outubro uma-------'----_..... , Nelcio, filho de Tomas festa em beneficio do

Menel; Laura, filha de Preventorio dos Filhos
Willi Kath; Justina, filha dos Lazaros, fica trans
de Mariano José de Sou- ferida para 14 do mes
za; Erondina, filha de mo mês, a festa que em
Benedito Pelense; Olivia benefício do Salão Crís
filha de Hugo Hansen; to Rei realizariam, os
Oswaldo, filho de Erich Congregados Marianos e
Butendorff. Filhas de, Maria, para o

José, filho de Artur do qual desde já é convida-
Carmo. da a população do mu-

Manoel, filho de Ma- nícípío.
.

noel Flor. AS DIRETORIAS
Antonio. Dutra, filho de {r:::::::::::::::::::::::::::i;:::I::::::::::::::::::::�iFrancisco Dutra.

.

.. ..

Alfonso, filho de Erví- II IInOD�����fI�'o de Herbert H C�I�M�E�N�T<>O 11
Marquadt e de IliseGrimm 11 H
Marquardt. :: ii

Frides, filho de�AdoJfo 11 ACABA DE I 1l
Dallmann. w;; ;;
Orlando Walter, filho 11 RECEBER 11de José Zacko e de Lí- ii ii

di�n����f�� ZteCk1Uredo II E

�g.:� o iiManske. .. ..

C;��;����� 2ed:����i� ii L i rn i tada"
Rope lato Carnpregher. �.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:}
Edla, filha de Bruno A Carne. Em entendi

Hort, e de Wally Krue- mento havido entre o
ger Hort. sr. Tenente Prefeito Mu.
Lili, filha de Hermann nicipal e os açougueirosHalthoff. e de Kaethe do município ficou fixar

Budag Althoff. do em Cr$ 6,00 o preçoEgidio, filho de Marce- do quilo de carne verde
. lo Murara e de Verginia de la.
Ferrazza Marara, Com exclusão do snr.
Adernar, filho de Hel- Adão Narosny. que Ie-

. '. muth Wagenknecht. chou seu açougue, osHont.em P3;sSOU mais Erica, filha de Paulo demais contínurão a for.um amversano do sar- Hafermann. necer normamente.gento Haroldo Schneider, Waldemiro, filho debravo
. component� da I Frederico Brandt e deFEB, ainda na Italía, I Hildegard Marquardt

�-IBrandt.
H· t' I José Francisco, filho

- sSlßum es e Jurou de Valdevino Medeiros
e de Clara Drechsel
Medeiros.
Osmar, filho Ernesto

Demarchi e de Ana Ei
chinger Demarchi.
Lauro, filho de José

Stemdel e de Ana Leier
SteindeI.
No mesmo cartório Io- de Luiz Ulmann, restden-

ram inscritos os obitos te em Itapocusinho; Oto
de Emilio Piazera, 49 a- Strebe, de 68 anos, re

nos, residente nesta cí- sidente a estrada Jara

dade; Venancio Lazzarís guá-esquerdo; Augusto
de 31 anos, solteiro, re- Schneider, de 71 anos,
sidente em Nereu Ramos: viuvo, residente em Rio
Camilla Maria Garcia, da Luz; José do Carmoii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii ,..---------------••-�-� de 64 anos, viuva, resí- de 12 días, f. de Artur

!! DR. SAD A.LLA AMIN !.:�.: I

I II sidente em Nereu Ramos do Carmo, residente em
..

.. E enh d A Minna Ulmann, de 18 a- Rio Cerro e Ela Gutz,li CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO 'NOS H
. •

ng O e rroz
•

nos de idade, solteira, f. de 28 anos, residente em
11 ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ. ::

V I I G
Rió Cerro.

li «RyA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTBL WEIS �� I I e a, oulart&ela. ------------

ii HORARIO: 10·12 e 4.6_ da tar�e -:- �ora marcada: 2·4 ii II
Rua Benjamin Constant. 328

ii - .Jolnville - ii
-= OFERECE =- t ��o�:�::�:�::�

I Clinico de OI�os, Ouvi�os,' noriz, fiaruonto II m-� · Ih' DE Ia,

-

�eeV���:a aq����a ����C��a do falecimento

D I O AMARELINHO e Ar.éte MariaMartins. r. Arn1linio Tavares AltlARELÃOProfessor Catedra'lico de Biologia do losfittute de Educação de Florianópolis
I falecida em 4 de Setembro, com apenasEx·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no __ 1 ano e 2 meses de idade.Hospital de Caridade de Florianópolis, ;"..-----------------------!! Agradecemos em nome dos pais de"Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro,

modo especial a todas as pessoas que

I
carregar baterias, e para acompanharam a extinta ao ultimo re-

I Forma�o p�la Faculda�e de Medicina da' eletricidade particular. l pouso, enfeitando a sepultura com gri-
,

Universidade do RIO de Janeiro Um Radio marca MONARCKA de ondas
I rialdas e flores.

B L UM E NAU STA. CATARINA I curtas e longas com baterias e a eletricidade. I Dario Valencio Inacio e Senhora

����������������������I........�I�ni�o�r:m�a�çõ�e:s�na�F�a�r:m�a�ci�a.'�·J�a�r�ae�au�á�'�·.......��������������i�'��;.�wa�w�.�e��;�4N@4��..����
..

�'�4�g..�

\
/ESPORTES- Amanhã,'a tarde, no campo do

S. D. ACARAf, terá lugar o en
contro da primeira equipe desta associação com o
Bo.nsucesso F. C. de Ioinville.

- HÁVERÁ PRELIMINAR.

Livros e Revistas

pode entrar em qualquer no funcionario da Em
lar. presa de Transporte
Publihações oficiais. Do Ser- "FRENZEL" S. A.
viço de Documentação
do Ministerio da Agrí
cu!tura rece�emo_s a� se- No dia 27 passa a data
gumt.es publícações : A natalicia do sr. WolfgangRoseíra � -seus parasItos; I Weege, presidente da
de autoria do sr. Jose Associacão Comercialde
Soare.s .B�andão, filho; Jaraguá do Sul e desta
C.ontrI?UlçaO .ao �onhe- cado índustrial, socío-geCImento da bíología de rente da firma W. Wee
algumas espectes do ge,' ge & Oia, Ltda.
ner� Atta,. do sr. Jose Ao presado amigo, do
Mariano (filho); os para- "Correio do Povo" os
sitos de algumas plantas nossos cumprimentos.floriferas, do engenheiro.
agronomo José Soares
Brandão Filho e Relação
imunplógica entre o .:vi
rus da encefalomielite
equina, isolado na Bahia
e o virus rabico, de au
toria do sr. Raimundo
Cunha.

ANIVERSARIOS

Wolfgang Weege

HHrol�o SC�nei�Hr

Festa do Sa
lão "Cristo

Rei"

"

Registro Civil

•

Cartas a bons brasileiros.
A Editora Panamerica- didas de saneamento pa

na editou mais um livro ra esses males.
de José Facciolla, escrí- Leitura muito boa pa
tor e índustríal paulista. ra os estudiosos do as-

"Cartas a bons brasí- sunto, claresa e estilo,
leiros", que é o seu ti- ao par de primoroso a

tulo, é um mixto de es- ca�amento, recomendam
tudos sociais e economi- o lívro,

, .

cos brasileiros, com uma

I
Ao sr. Jose Faccíolla

boa dosé filosofica. agradecemos a oferta.
As cartas foram tro- Vida Domestica. Mais um nu

cadas entre o autor do mero de "Vida Domestí
livro e o escritor Alcí. ca" temos sobre a nos
des Gentil, esmiuçando sa mesa de trabalho.
panoramas da vida so- Como de costume a
cíal 'do pais, os entraves revista lider do Br'asil
ao seu progresso, não vem repleta de reporta
somente nesse setor, co- gens e traz tambem e
mo 1!0 Ipdustríal e eco- xelente figurino.
nonneo e apontado me- E' um� publicação que

Pró 'Salão Cristo Rei'
Continuação na inscrição do

"Livro de Ouro"

Banco Inco .

Adolfo Antonio Emendoerfer
Juliano Stinghen
Antonio Pedri
João Picoli
Walter Harnack
Oswaldo Ewald
Altino Pereira
Edmundo Emmendoerfer
Julio Maffezzolli
Carlos Hafermann
Dr. Ari Pereira Oliveira
Dr. Priamo do Amaral e Silva
Faustino Zanghelini
João Schreiner
Dr. Artur Urano de Carvalho
José Carlos Gerent
Leonardo Klein
Carlos Oechsler
Gabriel Pereira
Alberto Klein

Cr$. 500,00
500.00
200,00
200,00
200,00
150,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
qo,oo
50,00
50,00
50,00
50,00
5000
50,00
50,00

Hoje passa a data na
talicia do snr. Jacob
Andersen e da senhorita
Miraci Paterno, proles
sora em Itapocusinho.
No dia ·24 o snr. Igna

cio Leutprecht, comer
ciante e o jovem Artur
Ersching; no dia 25, a
dona Herminia 'I'omaze
li, esposa do sr. Santos
Tomazeli e a menina
Isolde, filha do sr. João
Lucio da Costa; día 26
o sr. Ricardo Pieske e

I
dia 27 o sr. Alberto To
melin. '

No dia 19 fez seu ani
versario natalicio o jo-
vem Eugenio Silva, díg-

A' PRACA
Os signatários desta declaram, para os devi

dos efeitos, a esta praça, que dissolveram a firma
comercial Gresinger & Mueller, estabelecida à rua
M.DeodorlJ da Fonseca,200. tendo-se retirado o socio
Lourenço Gresinger, integralmente pago de todos
os seus haveres, assumindo o ativo e passivo o
socio Olibio Mueller, conforme. o respetivo distrato.

Jaraguá do Sul, 20 de Setembro de 1945

\
EXIJAM O SABÃO

Olil>io Mueller

da elA. WETZEL INDUSTRIAL � Joinvilc

Festa do Preventorio
No Salão dos Atídora

dores, terá lugar no dia
6 de Outubro, à noite,
uma festa em beneficio
do Preventorio dos Fi
lhos dos Lazaros, cons
tando de leilão de pren
das, rifas, -danças e ser
vida por um exelente
restaurante.

CONTINUA

,�\)�O V1RCl:o,) �DA.�<';�
Q�WUlfllNDUSTRIAL
JOINVILLE �'\7irgem Especícüdcde"

I

(Marca Regístraäa) st>-ßÃ� 'f/RefA?....

ESPECIALIDADE

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

o ideal pãra a casinha, lavanderia e lavadeira .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


