
ITAJAI: Snr. Manuel
Gaia, Dr. Francisco Ran
gel e Oel Marcos Kon-
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OAMBORIU: Srs. Jus-
tiniano Neves, Luiz Ví-

I
eira dos Santos e �Fran
cisco Dutra de Mélo,
IBIRAMA: Dr. José da

los snrs. Dr Alvaro Ba- Luz Fontes. Sr. Adelino
talha. Arnoldo Leonardo Sarda e Sr. Valentin Zon

Schmidt, Dr. Godofredo ta.
Luce Eusébio Nunes e No decurso da sessão
Fran�isco Fischer Junior. procedeu-se a indicação

dos candidatos á Cama
ra Federal, Deputação
Estadual e membros do
Diretoria Central da UDN
principal objetivo da
Convenção, na seguinte
ordem:
DEPUTADO FEDERAL:

Dr. Max Tavares do A
maral.
DEPUTADOS ESTA-

DUAIS: Walter Muller,
CeI. Marcos Konder, Dr.
José B. Malburg e Wal-
ter Haufe.

.

MEMBROS PARA O
DIRÉTORIO CENTRAL:
Dr. Achílles Balsini e

Coronel Marcos Konder.

Diretor: ARTUR MÜLLER'-

- Dlspendtesa para os Estados Unidos,-I
a Campanha de -Okinawa

Okinawa foram de 46.122
homens.
Entre os ÖO navios ,a

fundados incluíam -se 12
destroiers. Não foi afun
dado nenhum navio maior
que um destroier. mas

entre os 255 navios da
nificados incluiam-se 10
cruzadores e treze porta
aviões de vários tipos.

A batalha pela con-! de Guerra norte-amerícaquista de Okinawa foi na, em Okinawa totali
dispendiosa para os Es- zaram 7.573 mortos e

tados Unidos tanto em desaparecidas e 17.387
homens como em navios. feridos. Essas cifras são
Na luta pela captura des mais elevadas que .as
sa estrategica ilha japo- anteriormente anuncia

nêsa foram danificados das pelo Exército - 4.117
ou afundados 253 unida- mortos e desaparecidos
des navais. Trinta delas e 17033 feridos.As baixas
foram para o fundo. de todos os serviços em

A campanha de Okí- -------------'--------.--

nawa foi a mais dispen- Illrlmcs notI""I-asdiosa de toda a guerra \J
nos mares e provavel-
mente a mais díspendío. Ao contrario do que nha, Brigadeiro Trom
sa da historia naval nor- comunicamos, o snr. Mí-] posky, Aeronautica; Pi
te-americana. nistro José Línhares so- i res do Rio, vara a Fa-
A Marinha de Guerra mente tomou posse do i zenda; Carneiro de Men

norte-americana estacío- cargo de Presidente da, dança, Trabalho; Sam
nou ao largo de Okina- Republica, na tarde de paio Doria, Justiça.
wa; durante 90 dias, pro- 30 de outubro, estando -Não houve em todo

tegendo as forças terres- presentes os generais, o país qualquer pertur
tres e seus suprimentos, almirantes e brigadeiros. bação de ordem.
não obstante os ataques

I
•

-Foram varejadas e

determinados de aviões -O novo ministerio . fechadas pela policia
suicidas que destruíram fícou constitúido dos srs todas as sédes do Parti
dois terços dos naViOS!

General Cesar Obino, doComunísta.sendo apre

afundad?s ou danific3;dos. p�r� Guerra, Almirant.e endi�os os respetivos
As 'baixas da Marinha Vieira de Mello, Mari- I

arquivos.

RENUNCIOU
� ,

O SR. GETULIO VARGAS!

DE'MOCRACIA
O prefeito de São Frab

cisco do Sul, rebaixou
o secretário para portei
ro, por ter esse ingres-
-sado no diretorioda UDN.

É que o hornen ainda
é do tempo do onça,
quando não se admitia
que um subordinado pen
sasse politicamente de
modó dííerente do chefe.
Hoje, já não é e nem

pode ser assim. Somos
democratas e o sr. Ge
tulio Vargas, deixou o

Fundado em 1919

POLITICA

Assumiu o poder o Ministro
Presidente do Supre:m.o Tribu
nal - Aparado mcds UIll golpe
Liberdade para as eleições

de 2 de dezembro.
BRIGADEIRO eOUTRA

.

juntos
tuação e o empenho do
Exercito em dar eleições
livres em 2 de dezembro
para que o povo se ma

nifeste independente de

':l qualquer coação, como o

deve ser uma democracia.
Logo em seguida eram

dadas ordens às tropas
para ocupar a cidade,
inclusive o Departamento
de Informações e a Cen
tral do Brasil.
O principio do golpe

dos partidários da Cons
tituinte começára com a

demissão do sr. Henrique
Dortswordt, Prefeito do
Distrito Federal, que foi
substituído pelo sr. João
Alberto, que era chefe Acabou asslm, o gover
de policia, ocupando o no do sr. Vargas, come

lugar deste o sr. Benja- çado em 30 de outubro
min Vargas, irmão do 1930 e findando em 29
Presidente.

!
do mesmo mes neste ano

As 21 horas, os snrs. da liberdade mundial e

General Oswaldo Oordeiro tambem do Brasil, de 1945

A recepção que o po
vo de Florianopolis Iez
aos srs. Dr. Adolfo Kon'
der e Coronel Aristilia
no Ramos, foi uma das
maiores que a capital
ja assistiu.
As aclamações suce

diam-se entre as milha
res de pessoas que os

esperavam.

Realizou-se em Floría
nopolís a convenção da
UDN para escolher o

candidato a governador
e conselheiros Federais
que recaiu nos nomes

dos srs. Irineu Bornhau
sen, Adolfo Konder e

Aristiliano Ramos res

petivamente.
Jaraguá fez-se repre

sentar nessa reunião pe-

Desde o anoitecerde 29
de outubro, notava-sé que
qualquer cousa grave esta
va se passando na Capi-
tal da Republica.cargo, para que houves- Esperava-se um golpe,

se fplena liberdade de não se sabendo se do
opinião. E' h
Mas', o secretàrio, que

xercíto para onrar a

palavra empenhada de
tem um espirito díscíplí- dar eleições livres em 2
nado e humilde como

um verdadeiro Irancis-
de dezembro, ou dos co

.. munistas e queremistas
ca�o, fICOU íírme na por- para as eleições consti-
tarI�. tuintes,
Dlz�m me�mo, 9,ue, na Pelas 20 horas daquele

ma�ha seg�mte, Ja n3;� I dia, reuniram-se no Pa- ardo Gomes e o Ministro
novas funçoes de p�rtel lacio da Guerra, os ge- da Justiça, Agamenon
ro, cheg?ll ao gabmet� nerais do Exercito e Ae- Magalhães.do prefeito e perguntou. ronautica, inclusive Eurico "" O snr. General Goes
-Snr. Prefe�to, posso Dutra o Brigadeiro Edu I Monteiro explicou a si-

trazer o caíezínho? '. ,

'Revista da Semana
-

COOPERACÃO E PERDAS BRITANICAS NA GRAND�
GUERRA -Declaração do General Góis Monteiro

I tenha sofreu nas fabricas e equipamen
to industrial não-bélicos, uma derarío
ração tres vezes maior que os Estados
Llnidos e as suas perdas em capitais
empregados no estrangeiro foram ö5
vezes mals pezadas que aos ernerlca
nos. A divida nacional britanica em

-consequencia da guerra atingiu uma

soma 40% maís elevada que a dos
Estados Unidos. - C.E.C.

Justas razões possuem os brlrani
cos de orgujhar-se do seu ingente es

forço de guerre que abriu á humanida
de os humbrals de um novo período
de paz, progresso e liberdade. Confor
me estatísticas oficiais, os ingleses ti
veram tres e meia vezes mais mortos

que os americanos. A Grã Bretanha
mobilizou 55% da sua mão de obra
para serviços militares, enquanto que
os Estados Llnídos mobilizaram ape
nas 40%. O povo britânico pagou em

impostos 55,3.% do custo de guerra e

os americanos pagaram 47,7%. As des
pezas com a guerra total na Inglaterra
foram 40% rnals elevadas que nos Es
tados Unidos em relação á sua popu
lação total. Das 40.000.000 de tonela
das em navios que a Inglaterra possuíe
antes da guerra, apenas sobraram ...
19.500.000, ao passo que nos Estados
Unidos a tonelagem aumentou quatro
vezes. Mais de 4.500000 casas foram
destruidas ou danificadas na Grã Bre
tanha e o valor dos danos subiu a ..

96.000.000.000,00 cruzeirosl A Grã Bre-

*
*

*

O tituler da peste da Guerra lan
çou na manhã de 26 de outubro ao

Exército, a seguinte proclamação:
"Em face da situação politica presente, pro
piciadora de confusões e explorações, na

qual se procura envolver o Exército, afirmo
aos meus camaradas que as eleições serão
real!zadas no proximo dia 2 de dezembro,
e que sem um acordo previo entre os va

rios partidos politicos nenhuma alteração de
cereier politico ou eleitoral será feita na le
gislação vigente. Torna-se no entanto, ne

cessárío que o Exército se conserve unido,
pois, na situação atual, mais do que em

I

A convenção da UDN
realizada em Blumenau,
compareceram os se

guintes representantes
municipais;
BLUMENAU: Dr. Max

Tavares do Amaral, Dr.
Rubens Walbach e snr.

Mario Melo.
BRUSQUE: Srs. Anto

nio Maluche, Armando
Carneiro eArtur Gevaerd.
INDAIAL: Srs. Walter

Hering, Alfredo H. Hardt
e Herbert Hasse.
TIMBO: Srs. Ricardo

Hochhein,ErichHennings
e Erwin Rahn.

o BRASIL
E O COMUNISMO"

- 2. pagina-

de Faria e Ministro Aga
menon Magalhães segui
ram para a Palacio Gua
nabara. onde comunica
ram ao Presidente que o

Exercito estava senhor
da situação, e queria re

solver o caso sem derra
mamento de sangue.-
O sr. Getulio Vargas

acedeu em renunciar, pa
ra evitar uma luta.
As 23 horas, o s. Mi

nistro José Linhares, Pre
sidente do Supremo Tri
bunal assumia o Governo
Legàl, recebendo-o das
mãos do sr. General
Gois Monteiro.

*

tro lado, não eram sern alguma razão
as bravatas do marechal Goering, de
que os aviões inimigos não íncnrsio
nariam as cidades alemãs. Os nazistas
haviam guarnecido os seus centros de
produção militar, tão fortemente que
como acentuou o marechal Harris, Ola
média de riscos

_ que o pessoal de
bombardeio da RAF encontrava na sua

missão era a mals alta de toda a his
toria das guerras". Segundo as decla
rações do marechal-em-chefe do Ar,
sir Arthur Harris, cerca de 50.000 ho
mens das tripulações. de bombardeiros
britanícos forem mortos durante a

guerra. Isto, de um total de 110.000
homens em operações pesadas, serve

pare dernonstrar o alto quoficiente de
saçrificio que esses bravos rapazes ti
veram pela frente. Seu sacrificio, en

tretanto não foi em vão, pois eles re

duziram a Alemanha a um cáos abso
luto, contribuindo para que CI guerra
européia terminasse mais depressa. C.E.C

qualquer outro período de nossa historia, é
mistér que os militares não se deixem er

rastar pelas paixões politicas, que condu
zem sempre a cisões e, fatalmente, a guer
ra ciril, cujas consequências ninguêm pode
rá prevêr e cujos efeitos, altamente pre
judiciais ao Brasil, �odo brasileiro tem o

dever de evitar; E palavra de ordem do
Exercito. (a) GOIS MONTEIRO".

.

Todo O mundo conhece qual foi
a missão destinada ao Comando de
Bombardeio da Royal Air Force. Para
obter as condições essenciais ao assal
to à fortaleza de Hitler, inicialmente 05

aliados tiveram que desmantelar os

maiores centros de produção e mate
rial bélico alemão, afim de que a in
vasão britanica e aliada não encontras
se tão sérios entravés que determinas
sem perdas humanas formidáveis.

Aí entrou em ação a formidável
força de bombardeio da RAF. Por ou-

*
*

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IIIIIIPA!'!"!!G!'!"!!.!,!,,!!2!,!,,!!!,!,,!!�!,!,,!!!,!,,!!,,!,!!,,!!!!,!,!,,!!!,!,,!!�!,!,,!!!,!,,!!!,!,,!!!,!,,!!!,!,,!!!,!,,!!!,!,,!!!,!,,!!� CORREIO DO POVO - JARAGUÂ DO SUL, QUIITA-FEIRA l-ll-lß45
- --,�����������������������������

Por preço de ocasião
uma junta de bois, com

cinco anos de idade ape
nas, servindo para qual
quer servico. -- Infor
mações corri o sr, Alber
to Murara -- Estr. Retor
cida . Nereu Ramos.
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UM ao... AUXIUAIIt NO TRATA-
100ca gera me ICO - cirurgia e a u tos e creanças

ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS
MIENTODtsa:GIllANDIII'I..AG&l.O Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

..

O
U. II o Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauterizaçäo

:: eposilos com juros- d díspostcão-qsem limite) retirada livre 2% 1;lnlll.I]I:[III�II�I'II.,1 - Raios Intra-vermelhos e azuis. I
.. í disposição conl� especial-(s/Iimite) Deposito i'licial e-s 100.000,00 _tM __� � J._L
:: com �et.lr�das semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%
:: Dep. iniclal Cr$50.000,00 cjretirades sem. s/aViso Cr$ 20.00000 4%"
.. Oeposi�os com, ayiso-Ret. díarla até e-s 1.000,00 3,/. P. retirada� ..

:: rn/avIso prévio de 30 dllls·4·/.; 60 dias 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dlas 6'/.
:: Oep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2' /.; Por 12 meses 6'/. ::

::
Devera ser dado o evlso previo de 2 meses pare retirada.
Oep. populares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. ínlcial Cr$ 20,00, com reti-

..

:: redes semanais sern evíso até Cr$ 1.000,00 5-;'
.. Oep: IimiladOs-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 'com ..

.. retIradas. de 2.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 5 1/2'/.
..

g Oep: EspeCl8is-(limi�e até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

:: reríredes sem aVIso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/ ..

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

..

:: passes, deposites em contas correntes. depositas de va.lores, etc. etc. ••
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o Presidentre Truman
adotou medidas no senti
do de salvaguardar quais
quer possiveis depósitos
de materiais radio-ativos
norte-americanos, tão lo
go o tremendo significa
·do da energia atomica se
tornou realidade.
Em uma ordem execu

tiva emanada da Casa
Branca, o primeiro ma

gistrado dos Estados U
nidos, disse em parte:
"Todas as regiões norte
americanas, inclusive o

Alaska, que contenham
depositos de substancias
minerais radio-ativas.bem
assim todos 08 depositos ----------
de tais substancias, ficam
interditadas, de venda, ao
passo que todas as ou

tras formas de transmis
são sob as leis de terras
publicas, inclusiva as leis
de exploração de minas,
ficam reservadas ao uso

dos Estados Unidos.(S.J.H.)

ANUNCIEM
NESTE JORNAL

A":l ,. 11AIIM ,
� J'�r�Se a ,

'!.)-� :;JNatureza Falha

MENAGOL
REGULAI

Vende-se

A SlfliU... APIllllllENTA so.
INÚM__MA" TAl. COMO:
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� Adol' Herrn. Schultz.,! I
00 MARCENARIA EM GERAL 001
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE- MOVEIS 00
00 _

00
00 INSTALAÇOES �O.MPLETAS DE: 00
00

. Dormitorios 00
m:< Salas, de Tantar �
zes Copas zes

00 Escritorios 00
00 Moveis rústicos e outros. 00

I MOVEIS AVULSOS COMO:
- �

� Cadeiras �
� Poltronas fixas e giratorias �

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
00

indo as Caixas Registradoras du 00
00

elevado custo.---------
00

00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 00
00 Jaraguó do Sul Sta. Catarina 00
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Instrúmentos de Musica
em geral, especialmente

MANc:HAa

.. EUIIR. DE NOGUEIRA"
CONHIlClOO HA •• ANOS �

V_DE__ DI TÔDA PARTIE.

GAITAS-PlANADAS
de 8 a 120' baixos

-

BANDONEO NS
ORGÄOS E HARMONIOS ,Bohn'

PIANOS "Essen felder"

AVISO
Fica terminantemente

proibido passar e caçar
em meus terrenos porque
estão sendo c aus a dos
grandes furtos de madei·
ra nos meus terrenos, que
ficam em Duas Mamas,
Itapocusinho. Contra os

infratores agirei judicial
mente.

Duas Mamas, 28-9-4'5
ANIBAL TOMAZZELLI

OBRASIL
•

e o comunismo
.............................................................................

É contristadora a situa

ção dos chefes de família

dignos e trabalhadores,
que não dispõem do ne

cessario pare alímenter-se
e vestir-se satisfatoria
mente, a si e aos, seus,
nem podem proporcionar \
aos filhos a instrução.que
lhes é devida. Sentem-se'
por isto, intimamente re- Iniciando a resposta á
voltados, prontos a tomar primeira pergunta, não
parte em qualquer reação, pretendemos renovar os

parecendo-lhes melhor, ataques ao comunisrro
muitas vezes a maís vío- russo, dados os meios da
lenta. época de sua implantação,

. Nestas circunstâncias, meios, sem duvida, crirni-

aqueles que prometerem nosos, mas, ainda assim,
distribuir o 'dinheiro do comuns a quase fodos os

"rico opressor" entre os movimentos revoluciona
"po b r e s desprotegidos" rios, mesmo nos países
tomam feições de idolos ocidentais, verdadeíremen
libertadores, embora cer- te civilizados.
reguem, como emblema, Esses atos desmedidos
as armas de um país es- podem, agora, ser ellcara

tra'1geiro, e atuem de a- dos sob
.

um ponto de
cordo com os interesses vista menos intransigente;
desse país, do qual certa- tornam-se, assim, mais
mente recebem instruções. compreensiveis o assas-

Grande é o perigo re- sinjo da familia imperial,
S,lIltante, pois é grande o a persiguição religiosa, e

numero dos que se acham até a profunda degenera
dispostos ä seguir essa ção moral, que se obser
doutrina absurda, mas que vou logo após a revolu
ilude com a promessa de ção. A reforma dissolven
uma vida melhor, de igual- te so se poderia realizar
dade e de amparo social. á custa de atentados, de
Encarar a questão de graves consequencias ge

frer.te, descobrir e des- rais.
mascarar o embuste, onde O que mais nos deve
quer que se oculte, ou se interessar, entretanto, e a

encontre disfarçado sob realidade atual. A propa
formas atraentes, e dever ganda do sistema sovieti
de todo aquele que se co baseia-se numa igual
preocupa com a felicidade dade de direitos de todos
do ,nosso povo. os homens e mulheres; na
E oportuno, por conse- posse dos bens pelo Es

guinte, examinar dois pon- . tado, que da a cada um

Instrumentos poro
ORQUESTRAS, BANDAS' e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, ODIONOLAS e

RADIO- ELECTROLAS
- ENFIM, TUDO o QUE PERTENCE AQ RAMO �

Peçam preços e demais informo ao Representante:

SERRA ALTA
\

VERDADES OPORTUNAS L.E.C.

tos de grande Importeneta I o conforto merecido; na O Prof. Mltln, célebre
na discussão do assunto: inexistencia de fortunas, porta-voz da filosofio 50-

.

.
excetuando-se a do Esta- vietica, declara 'abertemen-

I) - Os russos reahz�lfam do que peetence igualmen- re. "Socialismo é desigual-
as �a�es de sua ideo- te a todos os cidadãos. dade'{t ).
logla. Dentre os nossos patri- A senhora do Cornlssà-

II) - Seria o comunismo cios alguns acredítam nas rio Molotov, por exemplo,
venrelosc ao Brasil? pala�ras dos chefes comu- é proprietària da mais lu-

nlsras, quando afirmam, xuosa casa de flores e

que, ne Russia, a popula- obleros de adorno de Mos

ção é constltulda de ope-I cou, na qual os artigos
rarlos e lavradores, todos I

são vendidos por .preços
com iden tico padrão de absolutamente inacessiveis
vida; mas ignoram que os aos trabalhadores, meS!TIO
funcionarios do partido e aos de posição de maior
os chefes das . fabricas é responsabilidade(2).
que verdadeiramente se Nos peizes chamados

aproveitam das facilidades "capitalistas", ha comer

do regime. Esta minoria cientes e índustrials de

privilegiada - menos de graudes rendimentos. mas

2% da população total - sujeitos a impostos cada
constituiu-se numa ollgar- vez maiores; muitos co

quia hereditária(1). meçararn pobres, e seu

Agora Stalin sustenta insucesso e punido com a

que "a desigualdade de falencia. Na Russia; esses

salàrios é a chave da efi- "magnatas" foram apenas
ciencia ind�strial"(l), e o substituidos por previlegia
"Compendio Oficial das dos , funcionarios do
Leis Trabalhistas Soviéti - partido" de salario in�ri

cas" proclama que a as- velmente superiores aos

piração á igualdade é lima do proletariado(1).
"riJiculêt reação burguesa" CONTINUA NA 4' PAG.

AssociaçãoAtléticaBaependí

LINHA sAo FRANCISCO Est. de Santa Catarina

Seção Tenia : -•
-

Os diretores da seção de Tenis da A. A. Bae

pendi' convidam os seus associados para tomarem

parte no torneio intimo que realizar-se-á no mês de
Novembro proximo, por ocasião da inauguração das
novas instalações no campo de tenis, e. cuja data

será divulgada oportunamente.
Os socios, de ambos os sexos; que desejarem

tomar parte no referido torneio, deverão inscrever-se

até o dia 31 do corrente mês, no livro que para este

fim encontra-se na sede da seção de tenis.
Os diretores

.-

� l! n h O r il!. Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tarnbem em

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

Produtos da .'CCM.
I

5A. Blumenau PUDIM. M.EDEIROS!Alameda Rio Branco - Oaixa Postal 47
,Sobremesa deliciosa? -

,
,

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando an

tr::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::II � t� I � T � G I � Il�
II C<>loM<>E°N<>ToD II A.rtur M�l�er, O�ici�l .do POsto
:: g Registro Civil do I Distrito

�� !l da Comarca Jaraguá do Sul,
il g Estado de Santa Catarina
11 ACABA DE !; i Brasil IIRECEBER Faz saber que comparece-

ram no cartorio exibindo os

Eng e n h o documentos exigidos pela lei

R A U
afim de se habilitarem para

casal-Se:

Limitada

\�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�}
Edital n. 1916 de 24-10-45

Alfredo Boshama e Paulina
Zilze

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,

e elétromecânica

f a rma c ia Nova Oficina Autorizada «FORD»

de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimenjo na praça e ofe

rece seus artigos á •

preços vantajosos.
. .

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGu4

®.;.® ®;.® ®.;.®�
DECRETO - LEI N. 144 I

�.

PIT.OLIIA
111111:011

Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, domiciliadö e re

sidentemesre distrito, no

lugar Ribeirão das Pedras
filho legitimo de Francis
co Boshama e de Anna

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

sidente neste distrito, em

Rio da Luz, sendo filha
de Paulo Zilze e de Frie-

da Schneider.

o Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul na

conformidade do disposto no art. 1.2, item r.
'

do
Decreto-Lei n. 1202, de 3 de Abril de 1939,

DECRETA:
Arti�o unic? -:- O subsidio e a representação

do Prefeito Municipal, no Exercicio de 1946 são

fixado� respectivamente em Cr$1.400,00 e Cr$700,00
mensais, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

16 de Outubro de 1945.

Ass) - Ten. Leónidas C. Herbster
.

PREFEITO MUNICIPAL Edital n. 1917 de 24-10-45

DECRETO - LEI N. '145 Augusto Lenz e Adele Guilhermi-

O P
na Mathilde Schünke Ela, brasileira, solteira, Ia-

.

refeito Municipal de Jaraguá do Sul, na vradora, domiciliada e re-
conformidade do disposto t 12 it I d Ele, brasileiro, solteiro, Ia-no ar , , I em, o sidente em Retorcida, sen-
Decreto-Lei n. 1202, de 8 de Abril de 1939 vrador, domiciliado e re-

do filha de Carlos Borces
DECRETA sidente neste distrito em 6

: e de Maria Forrunata Gon-
_!\rt. 1 - Ei?am elevados: de "D" para "E" os

Rio da Luz, sendo filho

padro�� de venc.Ime�tos dos cargos de professor de AI�erto .Lenz e de AI- ceição Borges.

nO�,malIsta o_? ginasiano e Motorista; de ,C" para
vma _PI.ske L�n.z. Edital n. 1919 de 24-10-45

"D os padroes de vencimentos dos cargos de pro- Ela, brasIlelr�, .s?l,eIra, Ia- . ..

fess?:es complementaristas, Carcereiro, Motorista-I v!,adora, domlcIl.lQd.a e re-] Konrad Fne�nch AdolJ Mund e

auxi1.Ia: e Zelado: do cemitério; de ,B" para "C" sl�ente neste. distrito e'!l Alinda BehlmD
o padrao de vencimento dos professsores não titu RIO Cerro, filha de GUI

lados; de "A" para "B" o vencimento deste padrão. lherme Schun�� e de Ber-

_
AÜ· 2 - O� t�tulos dos funcionários, cujos tha Schunke.

cargos foram a�mgId.?s pelas.alterações decorrentes Edital n. 1918 de 24-10-55
deste decreto-lei, serao apostilados pela Secretaria
MunicipaI. Sezenando de Borba e Catarina

Art. 3 - Este decreto entrará em vigor na da- Borges
t:: de 1 de Janeiro de 1946, revogadas as disposi-
çoes em contrarío. - - ..

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

Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, domiciliado e re

sidente nesre distrito, em

Ric Cerro, sendo filho de
Theodoro Mund e de AI-

wine Gumz.
Ela, brasileira, solteira, la
vradora, domiciliada e re

sidente neste dístritó.' no

lugar Ilha da Figueira,
sendo filha de Wilhelm

Behling e de Augusta Beh
ling.

Sul, em

Ele.c.bresllelro, solteiro, la
vrador,' domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Retorcida, sendo filho de
Justino de Borba e de

Mafalda de Borba.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do
18 de Outubro de 1945.

Ass) - Ten Leonidas C. Herbster
PREFEITO lVJUNICIPAL

CARGOS ISOLADOS de provimento efetivo

SITUAÇÃO ANTIGA

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

.................................... �.40
H ,

..

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

N. Cargo' Vencto. Padrão

1 Professor Normalista
ou Ginasiano

3 Motoristas
5 Professores

Complementaristas
1 Carcereiro
1 Zelador Cemitério
1 Mótorista auxiliar
8 Professores "Não,

Titulados"

360,00
360,00

300,00
300,00
300,00
300,00

D""

D"".

C""

C""

C""

C""

aberto e vasto;
4 - Com esse envelope

irá ao gabinete índevas
savel, colocará dentro do
envelope as cedulas.fcha
pas) com as quais quer
votar, fecha o envelope e

volta á mesa, colocando

B""

A""

Para que os
.

eleitores
fiquem cientes do modo

pelo qual devem votar,
damos as seguintes ins-

truções:
.

1 - O eleitor, ao entrar
na sala, receberá uma se

nha (bilhete) numerada;
2 - Sendo a votação

por ordem numerica des
sas senhas, quando che
gar a sua vez, apresenta
rá ao presidente da mesa

o seu titulo para ser exa·

minado;
5 - Assinará então a lis

ta de votação e receberá
uma sobrecarta (envelope)

240,00
180,00

RITUAÇÃO NOVA

N. Cargo Venero.

1 Professor Normalista
ou Ginasiano 420,00

3 Motoristas 420,00
3 Professores

Complemen taristas 360,00
1 Carcereiro 360,00
1 Zelador Cemiterio 360,00
1 Motorista auxiliar 360,00
8 Professores "Não

Titulados" 300,00
240,00

Padrão

o mesmo na urna.

5 - Em seguida o pre
sidente da mesa devolve
rá ao eleitor o seu titulo.
O voto, é secreto. Nin

guem, nem o presidente
da mesa e nem os fiscais
têm o direito de tocar no

envelope depois que nele
foram colocadas as cedu-
las de votação.

I

Na cabine, onde o elei
tor irá colocar as cedulas
no envelope, somente po
derá ingressar uma pes
soa de cada vez.

Poderão assim os elei
tores votarem nos candi
datos de suas preferências
sem destemor, pois nin

guern: saberá em quem eles
votaram.
Cada cedula terà ape

nas uma legenda e um

nome. Serão 5 as chapas:
-PreJidente da Republica
-Conselheiros
-Deputados
-:-Governador do Estado
-Congresso Legislativo.

"E"
"E"

D""

D""

D""

D""

'"C"
B""

@f®®r@)®r@)®r@)®r@)@Y@)��®r@)®Y®®Y@)®Y®@'r@�
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JARAGUÂ DO SUL, - OUlITA-FEIRA 1-1l-1945

CONTRA CASP�,

QUEDA DOS CA·

BElOS E �EMAIS

AfECÇÕES DO

�3aRO CABELUDO.
TÓNI<O .$;1oI#,I.lÄ).
_PbR,���l�CIA

oooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooo

lE]fIillc§t((]) lC§§malilllIill
,

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS R.OTATIVAS PAR,A AR,ADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO
---------------------------------.,.---------------------------_.

-

Edital n. 1920 de 24-10-45

Francismo Morbis e Paulina
Stefani

sidente neste distrito, sen

do filho de Alberto Brant
denburg e de Ida Atra

ßrandenburg.
'

Ela, brasileira, solteira.do
mestica, domiciliada e re

sidente no lugar Itoupava
municipio de Blumenau,
neste Estado, filha legiti
ma de Germano Baumann
e de Wanda Baumann.

Edital n. 1924 de 26-10-45

Paulino Rosa da Silva e Alinda
Kuss

Ele, brasileiro, soltelro.la
vrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Rio Molha, sendo f!lho de
José Morbis e de Narcisa

Morbls.
Ela, brasileira, solteira, le
vrodora, domiciliada e re

sidente neste distrito, no

lugar Rio Molha, sendo
filha de João -ôrephent e

de Tereza Tecilla.

Ele, brasileiro. solteiro.la
vrador, domiciliado e re

sidente neste distrito em

Ilha da Figueira, sendo
filho de José Teodoro Ri
beiro e de Maria da Rosa

Ribeiro.
Ela, brasileira, soltelra.la
vradora, domiciliada e re

sidente neste distrito, no

lugar Ilha da Figueira,
sendo filha de Henrique
Fröhlich e Ida Fröhlich.

Edital n. 1925 de 26-10-45

Copia de Edital de Pro
clamas de casamento, re

c(>bida do Oficial . do Re
gisto Civil de ltoupava.

Carlos Brandenburg e Anila
Baumann

Ele, brasileiro, solteiro,
barbeiro, domiciliado e re-

RUr·I-· I·
FAUSTINOP.RUBINI�

lJ - PROPRIETARIOJl Rua Marechal Deodoro, 15'8

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e L.:enha para Gas�gênio

:::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: Ed i ta In. 1921 de 26-10-45
v:.;.:.:.··.�.··.,.··...··V�··...··,.··"'·V··:·""··V··,.··,.··,:.;..··,.··,.··tIt·���

. Alfredo Carlos Germano Rahn e

[orno 1'"0 dODI! Do·'ar1•
Lilli Anna Minna Spredemann

.II: I: U Ele, brasileiro, solteiro.la
vrador, domiciliado e re-

sidente em 'Rio da Luz,
sendo filho de Carlos Rahn
e de Emilia Siewerdt Rahn.
Ela, brasileira, solteira, la
vradora, domiciliada e re

sidente neste distrito, em

Rio da Luz, sendo filha
de Guilherme Spredemann
e de Augusta Llrpadel

Spredemann
Edital n. 1922 de 29·10-45

Caetano Ribeiro e Ruth Fröhlich

Ele, brasileiro, solteiro,la
vrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, sen

do filho de Manoel Rosa
da Silva e Rosa Machado

de Jesus.
Ela, brasileira, solteira, la
vradora, domtciliada e re

sidente neste elsrrlto, sen

do filha de. José Kuss e

de Catharina ôimerhe Kuss

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela Impreo
sa e em cartório onde será
afixado dut aote 15 dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse o para os

tios legaes.
ARTUR MÜLLER-Oticial

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

Confortavel carro de
molas, com bons
animais.

Aceita corridas e

viagens.

Conduzido por bu
leeiro perfeito conhe
cedor dos estabele
cimentos e

residencias da praça.

Preços de Tabela

João Zacko
Proprietario

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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G. H. Emmendoerier PELO ESTADO ra das eleições em Jo
inville; Dr. Thiago Ri
beiro Pontes, Juiz Elei
toral e snrs. Paulo Boa-.' •

ventura Radi e Murilo
Vieira para São Francis
co; Dr. Alvaro Rego,
Juiz Eleitoral e Ernesto
João Diener e Luiz Mau
ro de Vasconcellos para
Serra Alta; Dr. Oscar
Leitão, Juiz Eleitoral e

Drs. Afonso Rabe e Luiz
de :Freitas Melro, para
Blumenau.

RUA' VISCONDB DB TAUNAY N. 185
----------------------

- continuação -

Os inumeros amigos e

parentes receberam festi- Em Lages faleceu no

vumente o expedicionario dia 27 de outubro o sr.

Guilherme Humberto Em-j CeI. Caetano Costa, que
mendoerfer, que chegou foi diversas vezes Se
da Italla. . cretário de Estado e

Deputado.
-Em data de 50 do

corrente corrente foi
promulgada a nova Cons
tituição do Estado.
- Foi exonerado a sr.

. Ultimas Noticias
Enquanto isto, ao ope-

rario ou campones, em

cujo nome foi feita a re

volução, o Estado cobra
até 12% de juros(3), 'o que
no Brasil, é o máximo to

lerado, visinho da agiota
gem, sujeita aos tribunais
A diferença de rendas _

entre os operarios e os

diretores das fábrkas, é,
No dia 27 de outubro. na média; duas vezes

deu-se o passamento, em maior na Russi<;l, do que
Gtíaramírfm, de dona nos Estados Unidos.
Rosa Bastos da Costa, Em resumo: os pobres
viuva do �sr. João Do- operarios acreditavam que
mingas da Costaa. iam ser "donos" das fá
Contava ela 77 anos bricas, mas foram reduzi

de idade, sendo natural dos a "propriedade"(4)das
de São Francisco do Sul mesmas... Não se podem
e deixando os seguintes "despedir", quando se

__:_O snr. Alfredo Sch- filhos: Manoel F. da Cos- desgostam com o superior
warz, foi removido, na ta e Acilino da Costa, ou por qualquer outro mo

qualidade de escrivão, 'residentes neste munici- tivo; se faltam, são puni
da coletoria federal de pio emItapocusinho, Ma- dos(4); ganham por tarefa,
Imbítuba; para a désta ria, casada com o snr. cuja base de remuneração;
cidade. Orminio Vieira, residen- baixa à medida que a pro

te em Guaramirim, e dução sobe... Entretanto,
Rosa, casada com o sr. se não atingem a produ
Dorotavio do Nascímen- ção estipulada pelos che

ta, residente em Joínví- fes, vão pare a cadeia ...

le, deixando ainda 28 oucoísa pior! (1).
netos, e 9 bisnetos. Estes chefes - a cujos

_ Foram nomeados pa-
O sepultamento teve cargos os operarios não

ra compor a Junta Apu- lugar .na tarde de do- podem e s p i r a r, porque

radora das eleições nes- mí�go ultimo, 100 c.eI?i- lhes falta o necessario di-

CHOCOLATES te-munlcipío, os srs. Dr. terío de- Guaramírim, ploma de engenheiro (1) - Extendido no solo jaz o cadaver de um sol-

E PRALlNÉES Ari Pereira Oliveira, Juiz com grande acompanha- não conseguem, .apezar de dado alemão, morto pelos pratiotas fanceses du-

Eleitoral Dr. Artur Ura- mento.
. .

tudo, obte! rendiment? s�� rante a invasão da Normandia pelos soldados ali-

das melhores no de Carvalho e Alber· A enlutada Iamílía

I
quer razo�veI das ma�U1' adas. (Foto da Inter-Americana) ,

fábricas do país to Roessle. apresentamos nossos
nas recebidas da Suíça, .

da Alemanha e, principal-.
--------

sempre á venda
0-0 O pezames. mente dos Est�dos Uni- no restauranre comum da pare alcançar "beneficiqs"

na CASA REAL VICTOR BERNARDES j
dos(4), mas nao comem fabrica, e sim em cornpar- desta ordem? Seria lógico

(defronte o Cine Buhr) EMMENDOERFER E _ timentos reservados (4), lutar centra o fascismo, o
•

SENHORA I
o::::::::--:::::<:::>c::::::=c:::::::><:>c::::::::-c::::;:>c::::::..::::;:::,uc:;:::.c:::::::a �

pare não caus�rem inveja! nazismo e o integra lismo,

O
.

O
Chegou, pois, o JIlO- para, depois, lançar-se ás

Banco. Carpin t e i r o agradecem penhora-
.

mente de indagar: valeria malhas de um regime ....

COMPRA-SE. _ Oferta para 10
dos as felicitações en- O C-.� , a pena perder a liberdade igualmente totalitário?

F bri d
viadas por ocasião de I .

� e a dignidade individual, (Conclue:no prOl. número)
a rica e Moveis S. Jorg: seuenlacematrimonial O � OCORUPA O O O

() �
.

Diverso.s oficiais e
f\
�-,-.---------�-III!

I
... . · I O <l.,....

flJ aprendizes na V -==t ==-

�:;J.���;�;�;�:����!;:�ó:;� · � L:��<���! �!u�!��te� � - Agradecimento
.

Hospital de Caridade de Florianópolis, O sita a rua Mal. neodoro n, 192 - (fundos' �
Levamos ao conhecimento de nossos parentes

ASSIstente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

()
-m, � éC1. fiA slS!1m' Jm)'Ni'_' e amigo.s o falecimento, 1]0 dia .27 do corren-

Ex-Interno, por concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro
sr .dã.'IX.fiA. 1:SlJJ§''J J§U)iiCHVß.I A

�

'O

�
Igualment� emprega-se pessoas que

te, da nossa estimad a M E, SOGRA E AV

for�a��efs��aa!ead�dR1� �: ���:��na da tenham interessse em aprender O Rosa Bastos da Costa

BL U MENAU' STA. CATARINA este oficio. . \ O Muito agradecemos a todos os que acompa-

<:::::=::::=:::c:::::=c::::::=c:::::=c::::::::=r =::::::=c::::::::>c::=::::: c::::::: c:::::= c::::::a::::::.O nha ram sua Ionga enferm i d ad e, a ss i s ti ram na

hora da morte e acompanharam o enterro.

especialmente ao rev. Padre João, pelas
confortadoras palavras proferid as pOr oca-

I
sião de baixar o corpo à sua ultima morada.

Guaramirim, 29 de Outubro de 1945.

o "pracinha" mais co

nhecido nas rodas espor
tivas p<ir "Willi", é filho
do sr.•João Emmendoer
fer, industrial, que rece

beu com a sua costuma
da fidalguia o grande
numero de pessoas ami
gas que o foram cumpri-

.

mentar.

Cinema e Teatro
Cine Buhr extreará sába
do e domingo um .Jttaço"
que vale a pena assistir:
O Solar das Almas Perdidas

MARAVILHOSA e a mais bela
coleção de livros de história
acaba de receber TIP.àVERIDA

Pelos salões
ôabado proximo, a ôocle
dade de Desportos Aca
rar levará a efeito um for
mldavel baile social abri
lhantado por um otímolazz,

Capitão Mario Fernan
des Guedes do cargo de
Prefeito Municipal, de
Porto Uunião e nomea

do sr. Lauro Soares.
-Foram nomeados os

srs. Dr. INelson Guima
rães, Juiz Eleitoral e dr.
Carlos Sada e Edgar
Castanheira para Com
porem a Junta 'Apurado-

JOINVILLE o Brasil e

o Comunismo

EM
procure

HOTEL TROOADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

NOTAS LOCAIS
I

T
CORREIO DO POVO

Rosa
Bastos
Costa

Como haviamos anun

ciado, o 'Correio do Po
vo' inicia aquia sua pu
blicação bí-semanal,

Nomeações - Tendo o sr .

Waldemar Luz solicitado
exoneração do cargo de
escrivão distrital de Co
rupá, foi nomeado em

substítulção o snr, José
Pasqualini.

-Foi licenciada por
90 dias a professora Al
vina Karsten Schnwedler
e por 30 dias o profes
sor José dos Santos.

CONJUNTOS PARA:

jJ D C
AO a

.

FABRICA DE MOVEIS - CARPINTARIA - SERRARIAS PROPR lAS ! �!
LUSTRAÇÃO BSPECIAL _ TUDO SOB G S n r

Manoel F. da Costa e Familia

BNCOMBNDA B SBRVIÇO GARANTIDO Movel1s de Estl"lo' Mo,lern'o Tl U t. i j Acilyno da Costa e Família

Q I • d •

t
• U A L a n

Orminio Vieira e Familia'
ua quer ser'Vlço e carpln arla Dorotavio do Nascimento e Familia

�---------r----------------------------------------======�----------� .------------------------....------

Salas· de Tantar
Dormitorios
Sala de Visitas

LESSMANN LTDA.
)

IRGO
I

�ã� �� m�I��r�� G
mai� �arat� �

c

FRODUTO DA

I
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CAIXA POSTAL, 11

JARAGUÁ DO SUL

�� SANTA CATARINA l�
�---_._����

Antes do embarque, o

mesmo entregou ao sr.

João Alberto, que o foi
levar ao aeroporto, um

manifesto, do qual dare
mos noticia no proximo

Hontem, as 7 horas da
manhã, em avião da FAB,
acompanhado de sua Ia
milia seguia para São
Borja, Rio Grande da
Sul, o sr. Getulio Vargas. numero.

Il1léJl

-
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