
o Dr. Luiz Galloti. novo inferventor em. Santa Catarina. ao
•

perguntar ao sr. Ministro .de Justiça quais as ordens a cum-

prir. recebeu a seguinte resposta: I· - Não se deve aplicar
dinheiros publícos na cam.panha eleitoral: 2·-Man�er a ordem.
e Justiça: 3· - Cum.prir as deíermínações dos Tribunais.

•

o governo federal con
cedeu permissão a So
ciedade Guarujá Ltda.,
para estabelecer uma

estacão radiodifusora em

Florianopolís. '

Em Itajai, onde resi
dia, faleceu o snr. João
Bornhausen, pai do snr.

n
. D Irineu Bornhausen, can-

elXOU O governo O snr. r. didato ao futuro gover-
Nereu Ramos. Vida Curta. no catarinense.

E d I O estimado ancião CO!!·

Entusiasmo no sta o pe atava 81 anos de idade,
candidatura Irineu Bomhou-!��fg�iz��o �i�n��� ��
sen. Adiadas para 6 de maio Itajai.

.

1
. -

d d A enlutada familia
as e elÇ!oes e governa ores apresentamos nossospe-
e Assembléias Legislativas. sarnes.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919
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TELEfONE N°. 39

POLITICAFinanças' Municipais
eleições

conta da arrecadação á
mais com que a admínís
tracão calcula este ano,
já empenhou Cr$28.799,40

I Somente para por em

I t�ansito as via.s publicas
sao nescessanos cerca

de 50 mil cruzeiros.
Mas isso não é tudo.

Na ancia de comprar
conciencias, ji}, que não
tem eleitorado que o

apoie, estão sendo inicia
das uma série de 'obras
que, calculadas por baí
xo, vão a mais de meio
milhão de cruzeiros.
Se assim contiriuar,

até as eleições munici
pais a Prefeitura vai de
ver os cabelos da cabe-

O snr. Presidente da

Republica baixou um

decreto revogando a' lei
n. 8063, que fixava as

eleições de governado
res e Assembleias Le
gíslatívas para o

---

día 2
de dezembro.
Fica assim a vigorar

que, naquela data somen

te :serão realisaàas as

e

cruzeiros em conserva

ção estão em pessimasEstou acompanhando e condições, a não ser u
muito aplaudo a atitude

ma ou outra.
desse jornal, na critica Do ultimo Balancete,sincera e desapaixonada publicado nesse jornal,
que faz em torno dos le-se :que a Prefeitura
problemas municipais, não está nadando em
só lamentando que antes

ouro, como parece. _

ja não o tenha ele feito. Dos anos anteriores
Quero fazer uma obser existia um saldo de Cr$

vação no que diz ao artí- 67 22 "'O
f te a

1 .2 ,u.
go re eren e a conserva- Toda essa importanciação das nossas estradas. está empenhada com os
Não é a

_

falta d� bra- 50 mil cruzeiros, para o
ços que nao p.ermlte o.s hospital de Corupá e as
reparos das. VIl;lS . pu.blI- despezas de Cr$j146.021,70�as. O [motívo principal previstas no decreto nu-
e outro.

__ mero 143.É que, nao obstante Resalta assim que poros -aumentos descomu- '
__

'

___,----,-

n.ªis dos impostos,._como .Fl'IMML-.,....... -D'�n_��' jD't�veQ.to,p-es' émõ territorial, que chegou " ...-_.a:a.a "........ogoca-u� 'Q"'&-
•

a subir 400°/0 e o custo Min.as O sr. Ovidio de Abpeu, e noda vida, que tambem
. duplicou e mesmo tri- Estado do Rio o Des. AbelMagalhãesplicou, a Prefeitura, até
bem pouco tempo, paga-
va,na zona rural, porA U.D.N. no Estadodia de um trabalhador
braçal. 7 a 8 cruzeiros. O snr. Irineu Bornhau-

: Só agora quando não Comissão EstadlliIl: Henrique Rupp Junior, dr 1. vice, Ricardo Paul Iu- sen continua a receber
encontrou mais .quem João Bayer filho, dr. Ed- nior; 2. vice, Livio Tri- a solidariedade dos seus
quizesse trabalhar, ele- P.residente, dr: ful.vio mundo da Luz Pinto, co- sotto; secretario geral Tu- coestaduanos pela sua
vou para 10 e 12, isto é, COriolano Aducci: 1. VIce-

nego Tomaz da Silva py Barreto; 1. secretario, escolha para candidato
o salario minirno. pre�ident�, dr. Afonso

I fontes, dr. Heriberto Hul- OHo Laernsl, 2. dito Ervin jCom o serviço de ear- GUI�he:mIno. Wan.derley I se, cel, Belizario Ramos,
ros dá-se a mesma cou- JUnior, 2. vice-presldente, Marcos Konder, dr. Pla
sa. Um carreteiro rece- ceI. Otavio Silveira filho; cido O!impio de Oliveira,
bia até bem pouco Item-j1. se�reta�io, dr. Osvaldo cel, Manuel Passes Maia,
po, 12 a 15 cruzeírospor �ulcao VIana; 2. secret�- maior José Acacio Soares
dia, e agora, .com o mi-! no, dr. Osvaldo RO�rI- Moreira, prof. Altino Cor
lho a 70 cruzeiros o sa- gues Cabral; 1. tesoureiro, sino Flores, dr. João José
co, recebe 18 a 20. maior Pedro Augusto Cer- de Souza Cabral, dr. Pau-
Isso e a demora ,dos neiro da Cunha e 2. te- lo de Tarso da Luz Fon-

Pagamentos,' são as cau soureiro, dr. José da Costa t
IV II

es.
sas dos lavradores não loe mann. Daltabona, Gustavo ßren-

....

·:·::::tq
mais trabalharem nas Conselho Estadual:

Diretorios Municipais: des, Alfredo Lindner, Fran-
estradas que embora es- TIMBÓ: Presidente de cisco Bertoldi, Erich Herr-
te ano já tenham con- Dr. Adolfo Konder, ceI. honra, francisco Butzke; nings, Henrique Heidrich.
sumido cerca de 300.000 Aristiliano Ramos, dr. presidente, Walter Müller, W. ôpíess e Valerio Na-

sato.

O povo apelidou de -.-

"polaca" a Constituição
_ Em Blumenau, foi en

de 1937, e "polaquinhas" contrado morto, com a

as Constituições outor- cabeça fraturada, o ope
gadas pelas diversas in- rario Leopoldo Pereira,
terventorlas. que trabalhava numa

A primeira está pas- serraria proxima.. .

saadomutte- n:lc!tt�· <é �M Passava o ,meS-IDO um

outras ,morrera� depois pontilhã� quando, resva
de apenas 2 dias de vi- lou e caru, fraturando o

da, por força da revoga- eraneo numa pedra .

ção do decreto n. 8.063.
Os medicos atestaram

como causa - morte: "in
viabilidade congenita" ...

"Nem tudo que luz é ouro"

Do observador L.

Snr. diretor :

ça.
Mas tenhamos

Deus,
.

que as

mudem antes.

fé em

cousas

REVISTA DA SEMANA .INDÀIAL. Presidentes
de honra, Germano ôchrö
der, Henrique Wanke Se
nior e Artur Laut; Presi
dente, Walter Hering; vice
presidente, Henrique Wan
ke Senior; 1. secretario,
Emtlio H. Hardr; 2. secre
tario, Dr. ôalvio Cunha;
1. Tesoureiro, José Ma
chota; 2. tesoureiro, João
Simão.

Comissão Executiva:
Jacob" ôchrnidr, Wigand
Müller, Herbert Hasse,
Henrique Metzker, Manuel
Martine, José Wolf, Ervin
Blaese, Germano ôchuerz,

«-:-» João Hening Sobro, Afon-
O chefe do serviço de investiga- so Schroeder, Arnoldo

ções americano-ingles acaba de Ebert, Martin Reiter, Ani
constatar que Hitler está morto! sio Cipriano, Eugenio

Provas testemunhais afirmam Poffo, Damiano Testoni,
rais; que o chefe alemão suicidou-se com Menegildo Posso e Aleixo

EXTERIOR: Leão Veloso; um tiro na boca, e sua companheira Merinl.
JUSTIÇA: Prof. Sampaio Dória;

I
Eva Braun, tOIl1and.Q·.ven���. �'rrREITO: Presidentes

TRABALHO: Carneiro de Men- IM OS corpos foram queimados em ,p�j,.llOnra, Luiz .Gonzaga
donça: «-:-»

.

/" seguida. i'
J t�· "fifl.,Wente, Fulgencio v. Bor-

d � / )jiJf ;1

:r C' / ltç(./; / ;
�

/ .

CULPADOS OS JUDEUS PELA DERROTA
INTERNA ALEMÃ � HITLER, MORTO!
É de completa calma a situação

em todo o paiz.
'.

'Todos os Ministros já tomaram

posse dos respectivos cargos e volta
o Brasil, sob um regimem legal, ao

trabalho.
É a seguinte a" composição do

novo Ministério:
EXERCITO: Gal. Goes Monteiro;
MAHINHA: Almirante Dodsworth

Mattos;
• AERONAUTICA: Brigadeiro Ar

mando Trompowsky;
EDUC_AÇÃO: Leitão da Cuuha;
VIAQAO E OBRAS PUBLICAS:

CeI. Mendonça' Lima; I

AGRICULTURA: Mélo de Mo-

Deverá regressar brevemente ao

...paiz o ex-presidente Washington Luiz
deposta pelo sr. Getulio Vargas em

1930.
«-:-»

Roberto Ley, chefe do trabalho
na Alemanha nazista, que se suicidou
a poucos dias, deixou um documento
declarando que os judeus foram os

culpados pela derrota interna alemã.
Alguem sempre tem que levar

a culpa.

eleições para Presiden
te da Republica, Conse
lheiros e Deputados Fe
derais.

ao governo do Estadv
E a primeira vês que
um índustríal saido da
massa popular, galga. a
tão alto posto em Santa
Catarina.

O snr. Dr. Nereu Ra-

ges, Bento. Augusto de
Ataide, José Patrocinio
Lima, Roberto Hescheft
Pedroso, Augusto José do
Herval; presidente, Maria
no Agostinho Vieira; 1,
vice, Alvaro Cardoso; 2.
vice, Camilo Silveira de
Souza; 5. vice, Joaquim
Motter; 1. secretario, Tra
jano Margarida: 2.,

.

Adal
berto Ataide; 5" Pedro
Paulo da Silva; 1. tesou

reiro, Luiz Arlindo Valen
te; 2., Rodolfo Martins de
Andrade; 5, Rodolfo Behr.

Pelo
Estado

-:-.�
Consta que em Floria

nopolis, soldados da guar
nição federal ocupa
ram a séde do Partido
Comunista.

Completou seu 10°,. a

niversario de existencia
o nosso colega "Jornal
do Povo", de Itajaí.
Ao brilhante orgão da

imprensa catarínense,
que é dirijido pelo Dr.
Paulo M. Ferraz nossos

cumprimentos.
.

mos, passou ao Presíden
tê da Republíca o se

guinte telegrama:
Exmo. Presidente Mi

nistro José Línhares, Rio.
Tenho a honra de le

var a v. excía, os meus

respeitosos cumprimen
tos � os meus votos por
que consIga: nesta hora
difícil da nossa Pátria;
realizar as suas aspira>
ções democratícas den
tro da ordem nescessá
ria á continuidade do
seu progresso, Santa Ca
tarina colaborará deci
didamente com v. excia.
na obra confiada ao seu

patriotismo einteligen
cía.

Ass) Nereu Ramos, In
terventor federal.»

Confirmada que seja
a substituição dos Inter- .

ventores pelos presiden
tes dos Tribunais, como

já foi feito em diversos
Estados, criam-se para
os situacionistas proble
mas difíceis e talvez, u
ma derrocada geral.
Porque, o que se dará

com os interventores,
\

certamente tambem atin
girá os prefeitos e, estes,
que são os chefes locais
e só tem o prestigio dos
cargos que exercem, tem
que carregar um fardo
bem pesado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Requerimentos despachados dla 6-10-45
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Dr. Alvaro Batalha - MIÉDI�O
CIRURGIA. PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-'
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio'

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos.
- ,RAIOS X-

Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
........................"'- ..
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- CORREIO DO POVO - JARAGUÁ DO SUL, - DOMINGO, 4-11-1945

Estofaria Cruzeiro ü::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��
H i.i
!! ColoMo(oNoToU H
ii i�
�� H
H ACABA DE !!
�! H
ii REOEBER ii
:: ::

ii g
lir . Eng e n h o ::

H H
ii RAU g

II L i mit a d a II
U::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ji

1.021 - Transportes Andorinha Lrda., requer licença
pera estabelecer-se com empreza de transporte de
passageiros e encomendas entre a praça de Iareguà
do Sul e Indalal, co requer.
1.044-Helmuth Kienen, bras. requer transf. lrnp.

de uma bicicleta adquirido do Posto Rubini, idem
1.045 - José Machado de Oliveira, bras. requer

transf. imp. terreno 'com a area de 546 mt2. sita á
estr. Itapocú-Hansa, adquirido de João Pereira e Jo
sé Gonçalves, idem.
1.046-Alma Baggenstoss, bras. requer transf. irnp.

terreno vendido a Willy Heinrich Stefano Walz, com
li aree de 700 mt2 sito à estr. Itapocusinho, idem.
1.047-DonziIio Martins, bras. requer transf. im

postos de um terreno c. area de 2.340 mt2. edificado
.

c. uma casa de material um arrnazern de tijolos e

rnadelra e dois ranchos de madeire, situado à rua

Mal. Deodoro da Fonseca, 1.144.
1.048 - Wieth Bernardo, bras. requer transf, imp.

terreno, com a erea de 2.625 mt2. à rua Cél. Proco
pio Gomes de Oliveira, idem.
t.Oõt-e-Gullherrne Millnitz, bras. requer baixa do

imp. s. Oficina de ôeleíro à estr. Iaraguà Alto, idem.
1.053-Faustino Piazera, bras. pp. Alvaro Severi

no Plazera, requer transf. irnp. terreno vendido à W.
Weege & Cia. Lrda., idem.
1.057- Frederico Buttendorf, bras. requer transf.

imp. terreno uendido á Ricardo Schumann, com a

area de 250.000 mt2. sito a estr. Iaraguäaínho, idem.
1.058-Willz Lehrnert, bras. requer transf. imp. ter

reno vendido à João Miranda, com a area de 2.500
m�. �� a es� I�poc�Hansa, idem. ������������--��--���������������-

1.059 - Afonso Piazera, bras: requer rransf. imp.
terreno vendido a Alfredo Vehrmeister com a are-a de
206.000 mt2. sito a estrada Pedra de Amolar Alto,
idem. c

1.060-Afonso Piazera, bras. requer rransf. imp. ter
reno vendo a Carlos Herckbarrh, com a area de
235,600 _mt2. sito á estrada. Alto P. de Amolar, idem.

Dia, 11-10-45.
1.036-Silvio Piazera, bras., requer licença p. estab.

c. uma oficina mecânica de consertos, á rua Mal.
Deodoro da Fonseca, 240; como requer
1057-Willy Blunk, bras. requer baixa dos impos

postos relativo Engenho de Açúcar, a estr. Rib.
Grande do Norte, por não desejar rnais continuar C.

esse ramo, idem.
1039-Roberto Funke FO. bras. requer licença p.

estabelecer-se cOITI Fabrica de Moveis de Vime, à
estr. Nova Retorcida, idem.

1040 - João Rodrigues de Souza, bras. requer Ileen
ça p. estabelecer-se C. engraxataria à rua Mal. Flo-
riano Peixoto, idem.

.

1041-Edmundo Splitter, bras. requer vistoria na

construção da instalação sanitária isolada na 8. pro
priedade à rua Abdon Batista, idem.
W42-Posto Iaragué Lrda. firma bras. - Requer: -

I. Licença p ....estabelecer, nos termos da legislação
vigente, uma 'oficina p. concertos, posto para venda
de lubrificantes, inclusive gasolina e instalação de
uma bomba, no terreno de propriedade de Virgilib
Rubini, em vias de aquisição, á rua Mal. Deodoro da
Fonseca n. cidade, tudo p. veiculos movido a motor.
II - Licença p. constr. do 'respectivo edifício de acôr
do com a planta inclusa. Depois de satisfeito o pa
gamento exigido pela Resolução n. 8 de 2-3-55, em

sen artigo 10., como requer.
1050-Inocencio Silva, bras. requer licença p. man

dar. construir um mausoléo na sepultura de Leonél
Silva. inhumado no cemiterio municipal desta cidade,
c. requer .

.

1052-Ema Blank - bras. requer Iic. p. constr. um Imaosoleo ne sepultura de "Artur Blank, Idem.
1056-Eurico Ehlert - bras. requer lic. pera const.

S r t
um mausoleo na sepultura de WaIdemar Hornburg.

or imen o

inhurnado no cemitério Municipal de Rio da Luz, Idem
1091-Willy Mahnke - bras. requer Iic. para const.

uma cerca de sarrafos no alinhamento de sua propr.
Idem. A nossa SEÇÃO
1062-Emilio Bolduann - bras. requer transf. imp.

s. Confeitaria e Padaria vendo a Esequier Assis �Pe
reira, situada a Av Getulio Vargas Corupá Idem.

1063 - Rodolfo Manske - .bras, requer transf. vara
s. nome irnp, ter. comprado de Alvino Zipf, [com a

area de 16.250 mt2. Idem.
1064-Alfonso ßrosowski bras. requer transf.

para seu nome imp. ter. comprado de Oswaldo Haf

femann, com a area de 50.000 mt2. Idem.

1065-Reinholdo Pasold ..: bras. requer transf. imp·1O BRASIL eter. compro de Guilherme Iantsch, com o a area de '

40.000 mt2. Idem
1067 - Alfredo Hell - bras. requer rransf. imp. ter O com"Untesmocomprado de Guilherme Iantsch, com a area de

176.000 mt2. Idem
.

1068-João Holler - bras. req. Iic. const. uma casa

de madeire, em sua propr. Idem.
1069-Bernardo Krarner - bras. req. lic. remover

os restos mortais de Adolfo Josef Baeumle. do ce

miterio catolico pera o municipal. Idem.
1070 - Banco Popular e Agricole do Vale do Ita

E ial, filial, por seu representante, Gentil Simas, req.
Iic. colocar ama taboíere com os dizeres "Banco

Popular e Agrícola do Vale do Itojai. Idem.
1071-Teclo Uhlendorf - bras. req. lic. para esta

belecer-se com uma sapataria. Idem.
1072-Francisco Frederico :Moeller - bras. requer

transferencia imp. terreno com a area de 240 mt2.
Idem.

-

•

como que uma cartada a

tentar, pois, de qualquer
forma, a sua situação não
se tornaria pior. O tra
balhador russo talvez se

possa considerar feliz por
:

ter deixado de ser escra

vo do "sangue azul", pa
ra se tornar escravo do
Estado, embora êste ha
ja passado para o domí
Bio de outra minoria,
também privilegiada e

onipotente. O fato, porém,
é que os russos, encon

trados como prisioneiros
pelos anglo-americanos,

. estão suplicando para não
ser repatriados (5) (6).
Wilkie (7) menciona o

caso de um russo, que
declarou não se entriste
cer, por nada possuir,
porque nada possuíram
seus pais, avós e bisavós,
no regime anterior.
Sob êsse aspecto, po

rém, sentimo-nos felicíssi
mos em reconhecer que
a sociedade brasileira
sempre foi imoomparã-
velmente superior! No,
tempo do Império, um

negro, filho de uma es

crava vendedora de hor
taliças, chegou a Minis
tro de Estado; outro, tam
bém de origem obscura,
tornou-se engenheiro e

construiu a ponte ferro
viária, considerada impos
sível pelos técnicos es

trangeiros. Já no perío
do republicano, um filho
de tropeiro atingiu a che
fia do govêrno; da mes

ma Forma, outro grande
Prosiden te fôra descen
dente de um mulato hu
milde, que vivia a fórça
dos seus braços. EXem
plos como êstes: ou se-·

melhantes, poderíamos
apontar ás dezenas, o

que prova não existirem,
no Brasil, privilégios e

preconceitos a destruir, ou
modificar.
Fatos desta natureza

riunca se observaram na

Rússia de ontem; nem se

podem observar na Rús
sia de hoje, porque là o

ensino ginasial e superí
OI' é agora. um verdadei
ro monopólio assegurado,
por prioridade legal, aos
filhos dos chefes de fà
bricas, chefes do partido
e chefes militares (1). Ês
tes últimos, aliás, torna
ram-se tão inseparaveis
de seus cordões doura
dos e medalhas, como

Goering. e tão truculen
tamente intransigentes
com os inferiores em ma

teria de hierarquia e con

tinencias como qualquer
oficial prussiano (4). "Um
operário, ou camponês,
não poderia mesmo pen
sar em mandar o filho
ao ginásio, pois os seus

limitados salários estão
muito aquém das eleva-.
das taxas cobradas pelo
Estado" (1).
(cont. no proximo num.)

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis -para harmo
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dorrnitorios e salas de
jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação

tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - Fone 22

Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 136. - J A R A G U Á DOS U L

I

._T�e;_dO:_- I
��r�ai� - �al�auo� -lati�inlo�

BANHA - FECULA - CONSERVAS - TAPIOCA - ETC.,

Para exportar; -PREFIRAM:

Maciel, Fonseca & Cia.- Rio �e Janeiro
. Rua Le�ndro Martins, 6 - (armazem)
Telegramas L E I C A M -- Telefone 23/1598

Contas rbpidas, preços reaes do mercado' e 'amplos informes bancarios

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
.I

Matriz: �OINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

••!lA A Messa :DHIWI.nl. IREGIIII.
MAIUflMes IM EI1fe.gl�

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para '220/380' Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 . Volts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industr'iais:. Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.
servindo até 50 metros de profundidade.

AJríng(f))§ IE�etJrnc(Q)§ ]D2lJr2l (()) Iar
completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS,

I . ARANDELAS. '

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a l1.ualquer

. pedido de instalação de luz e força.

(continuação)

II

Tratemos, porém, da

segunda questão, indubi
tavelmente a principal:
Como poderia o bolche
vismo trazer felicid ade
ao povo brasileiro?
Na Rússia, durante va

·rios seculos, uma nobre
za faustosa, prepotente e

egoisia, manteve sob obs
curantismo e opressão os

milhões de habitantes,
para os quais a vida era

sinonimo de fome, frio e

misena. A revolução,
para esse povo incrivel
mente numeroso, foi

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
9 de outubro de 1945.

JOSÉ PEREIRA LIMA
Secretarie

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PAG.3 CORREIO�DO POVO - JARAGUÁ DO SUL, - DOMINGO, 4-11-1945

CONJUNTOS PARA:

Salas de Tantar
Dormitarias
Sala de Visitas

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO �l
DR. SADÄLLA AMIN H
CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii

ESTADOS DE SANTA CATARINA E' PARANÁ ii
«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

::.l:::i.:::;:::�HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

_ "oi�ville -

::

IJ D C
AO a

R S t
A aa

GSnr
U U t ii.n.Lan

MENAGOL

LESSMANN LTDA.
FIBRICA DE MOVEIS - CARPINTARIA ., SERRARIAS PROPRIAS

LUSTRAÇÃO ESPECIAL - TUDO 80B

ENCOMENDA E SERViÇO GARANTIDO

Qualfluer servíço de carpintaria ,Moveis de Estilo' Mo�erno

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim Je se habilitarem para

casai-se:

ESPORTES

R 1·
,

eapareceu . . .• e Ira

frentar hoje a tarde o E.
C G '11 H

' ·

l' REGULAI
· uarany. os erms ••.• Vende-se
Preliarão hoje a tarde, I 11 Herois '

as 15 horas no tapete Costa Por preço de ocasião

ver d e do Baipendi o Pedro - Ramos uma junta de bois, com

G. E. 11 Herois X E. C. Mario - Nunes - Rubens cinco anos de idade ape-

Guarani. Otto - Gert - Elpidio _ nas, servindo para qual-

R
.

d especta
José - Niquinho quer serviço. - Infor-

.

ema .gran e -

Guarany macões com o sr. Alber-
tíva devido o bom. pre- Longinio to Murara - Estr. Retor
paro das duas equipes. Lívínus _ Ari cida . Nereu Ramos.

As equipes entrarão Feiy - Maba - Doering IieclaracãOno gramado, assim cons- Neitzel- Vergundes - Nico
tituidas: Cilo - Kuel

Meditando curto espaço de rempo,
V. S. 'lembra-se que tem necessidade
de algum artigo.

J!llueris· .CHAPEOS, CAMISA, GRAVATA,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 ?? ?"

Cavalheiro!
A resposta que V. S. encontra é esta: •

x compr�rxeconomia = CßSß-I08IßSartiqo bom
,

Tudo o que eu quizer, qualquer artigo pare
homem, senhora ou criança, encontra-se à

- venda na CASA-TOBIAS, pelos menores pre
ços da praça, alem de grandes abatimentos especiais.

f);.i�' �ml�H
.

�1�ll
ri �I . j

Se a Artur Müller, Oficial do:J-' �Natureza Falha Registro Civil do r" Distrito
da Comarca Taraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.

Eu Adão Wílceztky,
casado, brasileiro, venho
por meio desta declarar

que Maria Ciepply Wíl
ceztky, minha mãe ado
tiva, sendo que por mui
tos anos tendo vivido em

minha companhia, por
não querer mais viver

I junto comigo retirou-se
nesta data, por sua livre
e expontanea vontade,

Ilevando consigo todos os

bens que lhe pertencia,
tendo todos os serviços
da mesma por mim pa
gos, sendo que de hora
avante não responsabili
so-rne, por dividas, que
a mesma contrair em

meu nome, e nem ° que
vier acontecer com a

Edital N. 1927 de 31- iO-45
Emílio Uber e Tecla Richard

en-

CHOCOLATES "MEDICAÇÃO AUXILI-
E PRALINÉES AR NO T�ATAMENTO

DA SIFIUS"

f{::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n
fi Correio do Povo !!
i.i ii
g Ave. Getulio Vargas • 350 ii
� ii
:: Telefone H' 39 - C. Postal, 19 ::

ti .

JIRAGU4 DO SUL � O�<=::..::=:C::::::=-o:::::::::iii::::::>C::::::::OC::::=C::::::::C:::::'''c:::::,
-

ii E::��I:��=aA�::a li � �� I �
li e-s 25,qO II 00 ;�� Diverso.s oficiais e

.

. �
!! DIR. RESPONSAVEL!! �� Poço d'Anta, 29-10-45.
:i __.! A R T U R M Ü L LER ':::1 ilJ aprendizes na

O� ���

II Mario la�:'::d�"C. Mello li O
'"/FABRICA DE CALCAD0s7 O

-==========::::::..:_�__::::::....:::�-

ii Gfi:RÊNCIA: II O L._je «Walter Schuhmacher);! O

. ��",,���,�!.�!�,�=,,�I�!j O� Igua;:ean;��:!;:: :::p��:::� q ue �
ANUNCIEM

I tenham interessse. �m aprender O
lo este OfiCIO. ONESTE JORNAL ':::::::::o::::::::=c:::::>�c::::;:::.<:>c::::=:;:.c::::::ac::::.::=c::::;:.c:::::=o

CASA-TOBIAS It Prs. Epitacio Pessoa, 652
, Jaraguá do Sul

das melhores
fébricas' do país

sempre á venda

na CASA REAL
(defronte o eine ßuhr)

Banco Carpinteiro
COMPRA-SE. - Oferta para
Fabrica de Moveis S. Jorge

CORUPÀ

MARAVILHOSA e a mais bela
coleção de livros de história
acaba de receber TlP .AVEXIDÁ

------------------���------------------------------------------

1:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::11

I! BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINASjA.I!
II Fundado em 23 de fevereiro de 1935 ii
g CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 li
li RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ��

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

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

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

1:::.1:::.. ����:��;'
·

�:!��::f���r����=:=
A Disposição, sem aviso, com retiradas livres

Ituporanga
para qualquer importancia 2%

1::1:: �gª
do Sul

Com Aviso �� �r:;�s�.:;�uradas livres
õoí.

Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,60Lages d d $

i::·:.i::.·. �Pl':rla�taaunbsa e�b�����i:te: ���t�e �rir5,0�OJ�
Com Aviso de 100 dias 5%

Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%Rio de Janeiro Com IVI'so de 120 dias 5 1/2%Rio Negrinho � /1

Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

t/óaquim A econorn ia é a base da prosperidade
Tijucas Deposite as suas economias no
Tubarão Banco Inc/ustia Comrcio de Santa Catarina SIA.
�[J:?r�nga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

Aos sábados das 9 às 11 horas

::

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

É UMA DODIÇA e""vf"IIIIA
MUITO Pllltl801JA PAlItA A FA
MiuA II: !'AIItA A IltAC'" COMO
UM 110M AUXlUAfIt NO TRATA
MSNTODbsE GlIltANDII: P1...AGlELO

U"II: o

A sfFlU.__NTA ao.
INOMJatAa "'MM. TAIS GOMO:

_,1IIA'I1....

IEBCfltÓFlJLoA8
---_NHU

'

Fl8TULM
0&..c:IEUII
KCZtEMA8

...IDA8

.AfItT1IOe

liIANCHM

DE NOGUEIRA"
mesma.

NUNCR EX!STIU IGUJ:lL

Edital N. 1925 de 30/10/45
Ervino Gaedke e Frieda Tank

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
sendo filho de Emilio
Gaedke e de Emília Dorn.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito.
sendo filha de Guilherme
Tank e de Elisabetha
Dietrich Tank.

Edital N. 1926 de 30/10/45
Alwin Schwarz e Lina Ramthum

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
sendo filho de August
Schwarz e de Anna
Schwarz.
Ela brasileira, solteira;

lavrad ora, domiciliada e

residente neste distrito,
sendo filha de Emilio
Ranthum e de Helena
Nienow Ranthurn.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
sendo filho de Camilo
Uber e de Herminia Uber.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente rieste disirito,
sendo filha de Francisco
Richard e de Theodosia
Richard.

Edital N. 1928 de 31-10-45

Yenicio Carlini e Clara Pincegher
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente nesta distrito,
sendo filho de João Car
lini e de Maria Oarlini.
Ela, brasileira, lavra

dora, domiciliada e resi
dente neste distrito, sen

do filha legitima de Joa
quim Pincegher e de The
reza Menel Pincegher.

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
afixado dur ante 15 dias, Si
alguem souber d, algum im

pedimento acuse o para os

tins legaes.
ARTUR MÜLLER-Olicial

PARA FERI'DAS,
E C Z E MAS,

I�FLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.
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Alberto, será instalado sio, f. de Leonardo Cu
outro nucleo. nha; Reinor, f. de Hel

Aniversarios. Dia 1. fez muth Rahn; Ivo, f. de
Liua Eleitoral Catolica. Com

anos o sr. Emílio �Silva, H,arry Emme�doerfer; Joa' presença de grande chefe do Serviço de Es- se, f. d� Alvíno Bossha-
numero de pessôas, foi

tatístíca: dia 5 a senhora mer; Eríco, f. de Ernesto
instalado no dia I: do cor-

Ivone L�z Gottardí, es- Schuetze; Florida, f
.. �e���:t�r�I�:l�11cad�e �ifr� posa do Dr. Francisco Oswald� .Glatz; Ce�IlJa,

ra do Rio Cerro. Gottardi; dia 5 o sr. João f. �e Wíllí Kamchen, Ja-
Lyra, farmaceutico em quínha, f. de Alberto

A solenidade foi presi- Guaramirim a senho- Wendorf.
d�da pelo sr.. Joaquim rita Climeti.e Ferreira No mesmo cartório fo
Plaz�ra, presidente da

e o industrial sr. Erwin� ram inscritos os obitos
da LIga, sel!do aclama-

Menegotto; dia 6 o sr. �e Ab�lio Dias, f. de Quidos os se�uIntes nomes
Otto Meier; dia 7, a se- nno DIas; Alberto Car

que c01!stItueD?- aquela nhora Eva Buck, viuva los Lenz, de 56 anos, re
delegação: LUIZ Satler, d Jacob Buck o sidente em Rio da Luz'
Clemente Pradi, Albano o .sr." '

Picolli José Nasato e
menino Celso Relnold e

Casamentos. Hontem rea-Antonlo José Ferreira. ()l�r.. Oscar F. M. de
lisaram-se os casamen-

Falou, explicando os IV�Ira. . . ,. tos de Àlvino Carlos
iins a que se destina a Registo. CIVil. �o. cartörío Sell com a senhorita Ir-
Liga o sr. Artur Müller. �o J"�gIStO CIVIl f?ram ma Persch e ApolinarioHoje, em onibus espe- msc�Itos o� segumtes Martins com a senhori
cial, seguirão diversos nascimentos: Ilsa,. l de

ta Santinha Abelino.
elementos da Liga para Alfonso Borchardt, Ada}-
Itapocusinho, onde, sob berto, f. de

.
Hartwíg O I d!l �I � erdl'd!ls""\ ra presidencia do rev. P X�,!::n��i����' i�r:i� na� �:;j;�a�:�a�nS;��:1 gJN:::!!l:haBaile "NOITE TROPICAL" :��n�p��:e�t���� ����

Casa ERIOO BRUHNS ���������������o em segunda exibição .

... iI!!!<.BMUI'J!II\'-R' '"
"O solar das almas REGULAiRua Cei. Emilio Jourdan, 62 �v�v �dq!& perdidas", desde "Re- • _

JARAGUÁ DO SUL becca" o cinema não
Por e�te intermedio, apraz-nos convi.dar a apresenta um tão exci

toda a SOCIedade Jaraguaense, para a brilhante tante drama de amôr e
noitada dançante supra referida, que se levará a mistério.
efeito no próximo dia 10 do corrente, no Salão
Buhr, conforme anunciado.

[jrilodl! LiqUidilClio
durante 60 dias

DE 10 DE SETEMBRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO
Com grandes descontos de 10%, 15% e 20%.

Sedas, brinquedos.
PERFUMES
Artigos de inverno

CASACOS DE LÃ (p/senhoras)
Lãs em metro para casaco

com 2U% de desconto

RISCADINHOSLinhos para vestidos
CORTINADOS
Lamé
'l'ERNOS FEITOS
Tobralco

. Lumier
TRICOLINE

L in o n

VOAL cl 15°/0 de desconto

Brins, Riscados, Casemiras, L i n h o s, Albene,
Chapéos, Camisas, Pijamas, Capas e Blusas p.
homens e senhoras, Astracarrí' e os demais
ar.tigos existentes na loja, com 10% de desc.

Aproveitem o grande desconto
durante estes dois meses, isto é,
comprarmuito pl pouco dinheiro

�om�a��ia �a�io�al U� ���uro� I�ira��a
AGENTES LO(jAU[§ .

A Comercial Ltda.
IARAGuA DO SUL

ßssem�leiH 6erol
Or�inßrio

Convocação
De ordem do sr. Presidente e, atenden

do ao disposto no art. 24 do Capitulo V dos
Estatutos 'desta Associação, venho, por in
termedio deste, convocar os associados pa
ra o Assembleia Geral Ordínaría, a reealí
zar-se dia 16 de Novembro vindouro, às 20
horas em sua séde social, para tratar do
seguinte: -

1. - Prestação de contas da atual diretoria;
2. - Eleição de nova diretoria;
3. - Tratar de outros assuntos que virão aparecer.·-

ANGELO PIAZERA
2. Secretario em exercicio

lIi_U!i!I!!=!i=!i=n=!!=:ii!!!iE:i=ii!!!!iH=n=n=!1I

IFebres (SI!��'u�:��ias, I
m 1-�LJ � Maleitas, Tremedeira í�
íl - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - li
i " Capsulas Antisezonicas iii

I Minancora" I
i Em Todas as Boas Farmacias iii
I É um produto-dos Laboratorios MINANC0'RA i
I

- Joinville - Sta. Catarina-
J I

I!jl!!!!i!!!!!!!!i=!!=ii_!!=!=!:=nãããã!!=i!!!!!ii!!!!!i!!EE!liS

Visita
Recebemos tambem es

ta semana a visita do
bravo expedicionario da
Feb. Snr. Estefano Maier
componente do Pelão de
Minas do 11 R. I. o qual
tomou parte na grande
ofensiva que culminou
com a conquista de Mon
tese-Turim.
Entre muitas cidades,

ú Sr. Maier teve tambem
oportunidade de visitar
Roma, o Vaticano e ain
da parte da França e

Suiça.

Sergio Thomsen.' Hontem
passou a data natalicia
do sr. Sergio Thomsen.
contador e socío gerente
da "A Comercial Ltda."
Um abraço do "Cor

reio do Povo".

LOCAIS

MENAGOL

Sacos de Papel
tem 'sempre em stock

TlP. AVENIDA

As danças transcorrerão sob os acórdes mu
sicais de escolhido repertório, que o magistral
"Perú" executará na direção do seu apreciado
"Ja�z Yankee".

Na ocasião do baile será sorteado um fino
aparelho para chá, que se acha exposto na vitri
ne da "Casa Real". Bilhetes poderão ser adquiri
dos' na mesma casa e com a Comissão.

Certos do comparecimento de todos, anteci
padamente agradecemos.

falecida em 25 de outubro ultimo,' com a

idade de 26 anos, agradecemos de coração,
a tooos os que nos consolaram, enviaram
flores e. acompanharam o enterro, e especial
mente ao medico Dr. Alvaro Batalha, pelos
cuidados dispensados e ao rev. Pastor Waid

ner, pelo oficio religioso e orações.

Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1945

t
Ainda comovidos pelo profundo golpe que
nos levou a querida esposa e mãe

Helga GieloW',

A Comissão:

A"ge/o Piazera
Antonio Zimmermann
Augusto Schmic/t
De/orges B. c/a Costa
José Frutuoso
atto Mey llJilly GieloUJ e til{)o$

t!���Quereis

Comprar
Barato? .

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

Suecas e Americanas

MANUAIS DE 50 a 480

I I'
DESNATADEIRAS

Procure a conhecida �

QU�: �st� faz.�o�I�I:�ÃO, �
porque não é época fazer liquidação, mas
que, apesar da constante alta nos preços
da Mercadoria, está vendendo por preços

verdadeiramente baixos.

Poupe seu dinheiro, comprando
FAZENDAS E ARMARINHOS na

e.SA .8111
Retalhos e 'Sedas por

preços Populares ""

Á transmissão de

1 3
O a -O
O O
O O

CO"'. e Indústria

Germano Stein S. A.

LITROS

BORARIOS

joinville
Cánoinhas

São Francisco

Mafra
Blumenau

Porto União

((l) s 2\.lt 21 (()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
di2\. CliAo WEIlEt liNJl))1[J§IiliAIL co JJ((})llIDl'VUne

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

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

,��(\O VIRCt;,) �OA� At
(�WETZn INDUSTRIAL
JOINVILLE
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