
CAIXA POSTAL, 19 Diretor:

o snr. Brigadeiro Edu
ardo Gomes, falou hon
tem em Curitiba, sendo

A R T U R M Ü L L E R Fundado em 1919 TELEFONE N°. 39 esperado hoje em Flt>-

rianopolis, onde se lhe

ANO XXVII - JARAGUA' DO SUL n
t

18 d N b d 1945 Sta Catarina - N. 1.3031 prepara grandiosa mání
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CONÉGOti�i,*�VAFONTES' Io GEnERAb, o BRIGADEIRO
e

Novos
Prefeitos

Exonerados os res

petivos titulares, fo
ram nomeados mais
oe seguintes prefeitos:
Alfredo Bortoluzzi

para Oresciuma; Tor
quato Tasso, para
Urussanga; Edelber
to de Oliveira; para
Bom Retiro; José Lu
ciano Nunes, para
Itaiopolis; Fernando
Ferreira

.

de Mello,
para RI'ú doSul; Ama
ro da Silva Pacheco,
para Rodeio; Oreso
de Jesus Tavares, pa
ra Jaguaruna.

o
•

comunismo

Sr.' Eduardo Gomes

em Florianopolis

munhão democratfca, os retivas, infiltrar-se nos

que se haviam desviado. meios cristãos para usu-

Nós nunca os defen- fruir interesses pessoais,
demos nos cafés. nunca manhosamente querendo
aplaudimos os se�s adep-] explorar o nosso. senti
tos, nunca assinamos mento para depois apu
seus jornais; lutaremos nhalar pelas costas. A
centra eles, como temos esses falsos profetas Ie
feito ha mais de 25 anos chemos as portas.
de existencia mas tarn- No Brigadeiro e no

bem não ne'garemos a General, qualquer cida

mão aqueles que sínce- dão poderá votar con

ramente se penitenciem cientemente de que são

do erro e voltem a co- dignos da nossa; consí

mungar com a maioria deração.
dos brasileiros. Ninguem deve preocu
Preciso é sim, estarmos par-se da politica de bo

previnidos contra os que letins, que só procura
procuram com falsas di, Iludir os eleitores.

Politica
-=======�------�--------------------�:·o

,-!.'

J. A. Mílitar de
. Jaraguá do Sul
Foram recebidas para

entrega .aos destinatarios
os certificados de reser

vistas de Da. categoria
de Wendelíno Martins,
Alvino Klítzke e Erich
Kaiser.

-

razao dos
•

receios russos

REVISTA

SEMANA:L
Iii
...

o ex-presidente Gem
lio Vargas dirigiu uma
mensagem aos trabalha
dores do Brasil, na quel
declara: "A hora atqp,l
não é para preocupações
pessoais, mas sim da 0.1'

ganização de programas
organizados pelos traba
lhadores da atualidade
que melhor convém, pu
ra garantir a aplicação
das leis sociais, encer
rar os ditames da me
lhoria de vida e do pro-
gresso da Nação. r

Trabalhadores do Bra
sil! Deposito minha

.

f-é,
confiança e esperança
no candidato do Partido
Trabalhista Brasileiro ',o
qual pode dirigir os des
tinos do Brasil num fu
turo mui próximo dan
do-lhe maior prospera
dade, gloria, íratemída
de e justiça. Assinado
Getulio Vargas".

-x-

Foi batisado em Petrç
polís o novo prínclpe
brasíleíro.Tllho de :D. Pe
dro e dona Maria Espe
ranza.

A solenidade compa
receram os representan
tes da Inglaterra, Sue
cía, Dinamarca e outras
monarquias. O jovem
herdeiro recebeu o no

rne de Pedro Alcantara
Carlos João Lourenço
Miguel Gabriel Rafael
Gonzalez.

-x-

Parece que Trumann,
Atlee e Mackenzie King,
chefes dos governos
inglez, americano e ca

nadense, em sua reunião
na capital dos Estados
Unidos, resolveram não
dar ao conhecimento de
outras nações o conhe
cimento da bomba atô
mica.

-x�

Em 1944 houve no Bra
síl 459 desquites amiga
veis e 121 litigiosos.

tir-se impressionados e

mesmo temerosos do res

surgimentosoviético.Não
em relação apenas aos
seus povos como ainda
e principalmente em re

lação a todos os outros

povos, pelos quais rea

lizaram os maiores sacrí
ficios nesta guerra.
Essa é a realidade que

devemos encarar ao pro
curarmos a razão dos
"receios" russos. Si a

Suiça, a Belgica o Lu
xemburgo, nunca se sen

tiram ameaçados ou re

ceiosos com a hegemo
nia anglo-americana no

mundo porque esse te
mor russo? Porque, a he
gemonia anglo-america
na prejudicada os seus

sonhos de expansão mun
dial como prejudicou os

sonhos de Bonaparte, do
Kaiser, de Hitler, de Mus

fi.olini e de Hiroito.

O dia 16 - ultimo para
registo de candidatos
obrigou á difinição qua
si todos os partidos Che

gou,' por assim dizer, a

hora de tirar a mascara,
ou fazer jogo franco.
Começou pelo P.R.P.,

formado pelos remane

centes da extinta Ação
Integralista, que apoia o

general Dutra.
Embora muitos de seus

maiorais tenham desisti
do da luta, outros aderi
do aos diversos partidos,
ainda é uma força que,
no Brasil pode represen
tar até duas centenas de
milhares de eleitores.
Faltam-lhe elementos

de valor doutrinario co

rno Miguel Reale, hoje
no Partido Sindicalista e

outros.
Aqui no Estado, ainda

não se esclareceu a sua

situação, pois apenas o

diretorio de Jaraguá é
conhecido. Para substi
tuir o antigo "chefe pro
víncial", Gama d'Eça, que
desistiu da politica, veio
um autentico valor, cul
to e man-eiroso, (f D-r.
Jorge Lacerda.

O sr. Aristides' Largu
ra foi para o Trabalhis
ta. Os srs. Marinho Lo
bo, Alberto Stein, Mario
Mafra e outros, para'o
P.RD. outros espalha
ram-se pelos demais par
tidos e uma parte alheí
ou-se da politica. Cerca
de um terço ficou firme
no P.R.P.
Outro partido que se

díííníu, foi o Sindicalista,
que congrega cerca de
um milhão de emprega
dos. Tem ele o seu quar
tel general em São Pau
lo e adotou a candida
tura do Brigadeiro Eduar
do Gomes.

O Partido Trabalhista
ainda não se definiu, mas

I
o Comunista registou o

seu candidato, que é o

snr. ledo Fiuza, enge-
. nheiro Inspetor Geral

tor do G. E. Tereza Ramos, que exprimiu das Estradas de Roda-
o sentimento da população pela sua saida gern no Governo 'Getulio
do distrito, tendoohomenageado agradecido. Vargas.

Ao amigo Waldemar Luz e sua exma. Agora ja ninguem po-

f ilí "0
.

d P "d
.

t d de acusar o General e o
arm ia o orreio o ovo osej a o a� Brlgadeíro de fazer can-
as felicidades na nova missão que lhe fOI chavos com os adeptos
designada. de Luiz Carlos Prestes.
-----------------------------------------0 °

-= U. D. N.=-
--PARA SENADOR--

ADOLFO KONDER

Em vês de apresenta- comunista regeneração e

rem ao eleitorado os volta ao bom caminho.
programas de seus par- O Bom Pastor não

tidos, vivem os politicos deixou o rebanho para
a fazerem a propaganda procurar uma ovelhá
de pessoas, procurando desgarrada?
atribuir -aos candidatos Façamos o mesmo. Va
vicios que sabem de an- mos persuadir os comu

temão, eles não tem. nistas de que estão er-

Um dos espantalhos rados e, acolher, sem

que os pàrtidarios das recriminações aos que
candidaturas em jogo sinceramente voltam ao

apresentam ao eleitora- aprisco da democracia
do, é a tendencia comu- cristã.

nista, ou pelo menos a Este jornal tem auto

,"bagagem" que os acom- rídade para declarar a

panha e que tem ou te- seus leitores que o snr.

ve ideias ideológicas Brigadeiro Eduardo Go
vermelhas. mes tanto como o snr.

É isso uma grande in- General Eurico Gaspar
justiça que se faz aos Dutra, são expoentes da
General Eurico Dutra e doutrina cristã, dignos
Brigadeiro Eduardo Go- de receberem o voto de
meso

.
qualquer brasileiro, por

Todos sabemos' que, mais crente que seja. Iatravés de seus díscur- Dizemos isso como ad-

sos, por mais de uma versarios dos comunis-I ---------------------
vês, os dois dignos míh - tas que somos e sempre W ld Ltares tem feito profissão -íomos, pois nunca deí- a eDlar UZ
de fé cristã e se decla- xamos de combater suas
rado ínímígos daquela ideias, mesmo nas horas
doutrina, tendo o sr. Bri- de glorias da Russia,
gadeiro Eduardo Gomes quando muitos dos que
atacado .".rijamente o co- boje procurani atribuir a

·�'múiIis:ino. .

um dos candidatos o de-
O que eles 'não podem feito, - quando é uma

evitar, é' que, adeptos virtude, - chamar. a co-

das doutrinas exoticas,
'

se Iilíém a corrente dos IsencâO de
seus simpatisantes, como '

os que foram íntegralís- Impostestas tambem o fazem.
-

Aliàs, seria anti-cris
tão que se negasse a um

Pelo Estado Emergindo desta guer- serve-se deles apenas
ra, graças aos extensos para regatear com os

D F
. - O Tribunal dde Ape- auxilios britânicos e ame- aliados a necessidade de

r. ranClSCO lação acaba de fixar em rícanos, como uma ver- Iortalecer-se ao máximo

Galotti ;. -'1200 mil cruzeiros o pre- dadeira grande potencia, dentro do continente eu-

Iço
a ser pago. ao Parti- a Russia persiste em de- ropeo. Ora, a Russia ape-

De passagem para o do Republicano Catarí- monstrar seus absurdos sal' de manter dentro do
Rio de Janeiro. esteve nense pela desapropria- receios de sofrer nova seu pais um regime que
algumas horas em Jara- ção de um prédio na Ca- agressão. em absoluto não se coa

guá do Sul, o snr. Dr. pital do Estado. Sabemos bem que a duna com as necessída
Francisco Galottí, Supe- O governo f�xára a im- Russia sovietica não ali- des imperiosas da Hu
rintendente do Porto do portancia 'em 77 mil cru- menta de maneira nen- manidade de após guer
Rio de Janeiro. zeiros. I

huma esses receios e ra, tem recebido por par-
O ilustre engenheiro -.- ---,,-- 0-..,, te da Grã-Bretanha e

patríeío é também des- dos Estados Unidos um
,

tacado politico na Capí-
-= U. D. N.=- tratamento de igual para

tal da Republica, onde é --PARA DEPUTADO-- igual. Si quando os alia-

Fcanddidalto a Deputado HENRIQUE RUPP JUNIOR dos de.hOje,eds�a�amodn-e era. tem em con içoes e

Acompanhado de sua exma. familia,
viajou hontern para Palhoça, onde y,ai ocu
par o cargo de Prefeito Municipal, õ' snr.

Waldemar Luz.
Fundon ario exem

plar e amigo sincero
desta folha, a qu al
emprestou valiosa co-

11àboração, vai ele ago-
ra, por distinção do

O sr. Interventor snr. Ir:terventor Luiz
Federal assinou um Galo.ttI, prestar seus

decreto-lei isentando serviços a terra na

do pagamento de im- l.a l,

postos de transmis Em Corupà, onde
eão de propriedade e rt-sidio muitos anos

selo da escritura, os e foi um elemento de
imóveis adquiridos grande progresso,
por oficiais ou pra- lhe foi oferecida bri

ças da Força Expe- lhante despedida, que
dicionaria Brasileira. foi até altas horas
A senção vale por da noite.
12 mezes a contar da Saudou-o o snr.
data- do decreto. Nicola Batista, dire-

A
atentar contra a sobera
nia russa não o fizeram,
porque o haveriam de
fazer hoje? Não deixam
de ser ridiculos e hipó
critas esses "receios"
russos. Si ao se verifi
car a descoberta da
"bomba atômica", a In

glaterra não diligenciou
apossar-se do segredo
americano, porque aRus
sia chega ao ponto de

ameaçar céos e terras

para que esse segredo
lhe seja transmitido?
Não resta dúvida de

que britânicos e norte
americanos devem sen-
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Prefeitura de
..

jaraguá ,do SulMunicipal Relação dos Reqllerimentos
Despachados

Em 10 - 9 - 45

1127-Frederico Lavlrn, bras. requer licença p.
construir mausoléo na. sepultura de Paulo Phílipp,
inhumado no cemitério municipal) sito a estrada Isa-
bel, idem ti

1128-0rto Kuth, bras. requer transferencia de
imposto de um terreno situado á estrada São João,
vendido a Leopoldo Horstmann, idem.

1129-Marcos Jung, bras. requer transferencia
de imposto de um terreno sito a Av. G. Vargas Cd
rupé, comprado de Luiz Feiler, idem.

.

1USO-José D. Pereira, bras. requer transf. de
imposto de um terreno sito na estrada Isabél, ven
dido a Guilherme Ianrsch, idem.

1151-Frederico Lavim, bras. requer licença p,
construir mausoleo na sepulto de Helena Funkn, inhu-
mada no cernir. Municipal em Corupa, idem.'

1152-Frederico Lavlm, bras. requer lic. p. cons
truir mausoléo ne sepultura de Ernesto Brixei e

Francisca ôchtrokal, removidos do cemiterio da Co
munidade Carölíca p. o municipal, sito a sede de
Corupá, idem. I

1133-Frederico Lavím, bras. requer licença p,
construir rnausoléo na sepultura de Emillo Hospe
dasche, removido do cemiterio da Com. Catolica p.
o municipal, sito a sede Corupá, idem. '

11M-Frederico Lavim, bras. requer licença p,
construir mausoléo na sepultura de Walter Brosows
ki, inhumado no cemiterio municipal, sito á estrada
lsabél, idem.

.

1105-Mario Nícolinl. bras. requer lic. p. cons

truir um Bungalow, em alvenaria de tijolos, na sua

propriedade a rua CeI. Procopio Gomes .de Oliveira,
de acordo c. as plantas anexas, c. requer.

1106-Gésa Rodolfo Fischer, bras. requer lic.
consrrurr uma cerca de sarrafos no alinhamento de s,

propriedade a rua Mal. Deodo da Fonseca, 796, co

rno requer.
1107-Leopoldo Klotz, bras. requer transf. imp.

de um automovel particular Gasogenio, adquirido de
Henrique A. Lessmann, idem.

1108-José Ferrazza, bras. requer lic. construir
um mausoleo na sepultura de Narciso Ferrazza, inhu
medo no cemetério municipal s. em Retorcida, idem.

1109-Mathias Felippe Souza, bras. requer licen
ça construir um mausoléo na sepultura de Otro ôtree,
inhumado no cemitério municipal sito a estr. Rio
Cerro, idem.

1110-Silvestre ôtrazelkowskl, bras. requer transf,
imp. terreno com a area de 21.806 mt2. sito a estr.

Itapocú, adquirido de Antonio, Ana e Iulia Vallatl, idem.
1111 - Estevão Lunelli, bras. requer Iic. cons

truir um rnaosoleo na sepultura de sua mãe Caroli
na Lunelli, inhumado no cemiterio de Santo Antonio
em Nereu Ramos. Idem.

1112 - Alex Theilacker, bras. requer licença pa
ra estabelecer-se com uma confeitaria e café a rua

Marechal Deodoro da Fonseca n. 437 n cidade. Idem
1113 - Emilio Uber ;.. brasileiro requer licença

para construir um rnaosoleo na sepultura de Camilo
Uber Idem.

1115 - Francisco José Llschka - austriaco, req.
lic. construir uma casa de madeíra pera moradia,
em s. propriedade Idem.

11 16 - Frederico Lavin - brasileiro requer licen-
ça construir um maosoleo na sepultura de Erich

I Funke Idem.
.

1117 - bras. requer licença construir um maoso

leo na sepultura de Paul Funke Idem..

1118 - Frederico Lavin - bras. req. licença pa
ra construir maosoleo na sepultura de Amanda Gueths
Idem

1119 - Frederico Lavín, bras. req líc, p. consto
maosoleo na sepultura de Maria Hoeft Idem.

------------ 1120 - Frederico, Lavin, bras requer licença p.
construir maosoleo na sepultura de Ana F. Carlos
Becker, Idem.

1121 - Frederico Lavin, bras. requer licença p.
construir maosoleo ne sep. de Alvina Begalke, Idem.

1122 - Frederico Lavin - bras. requer licença
para construir maosoleo na sepultura de Germano
Begalke Idem.

1125 - Frederico Lavin, brasileiro req. lic. cont,
maosoleo na sepultura de Irene Staroski, Idem.

1124 - Frederico Lavin, bras. req. lic. p, consto

maosoleo na sepultura de Laurite Poerner Idem
1125 - Frederico Lavin, bras. req. lic. p. const.

maosoleo na ser. de Alvino Augusto Koerner Idem.
1126 - Frederico Lavin - bras. req. lic. consir.

rnaosoleo no sep. de Amauri Mauro Koerner. Idem.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
18 dê outubro de 1945.

JOSÉ PEREIRA LIMA
Secretarie

Balancete da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referente 'ao mês de Setembro de 1945

_C_O_di_go_l T
__i_t_u__I_�_� r=-----D-E-S-PE-z-A-O-R�Ç_AM_E_N_T_AR_IA _

Local L Anterior I Do mês I Total

� 6
3 60
3 60 1
3 64
3 64 1
3 8
3 84
3 84 1,

3 84 2

4
4 1
411
4111
4 11 2
4 9
4 94
4 94 1
4 94 2
4 94 3
4 94 4

5
5 1
5 14
5 14 1
5 14 2
5 2
5 24
5 24 1

6
6 4
6 41
6 41 1
6 9
6 90
6 90 �
6 91
6 91 1
8
8 O
8 00
8 00 1
8 01
8 01 1

8 1

811
8 11 1

8 13
8 13 1
8 14
8 14 1

t

Cr$ Cr$Serviço de inspeção
Pessoal fixo

Gratificação ao Inspetor,

Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço

Subvenções, Contribuições e Auxilias
Despesas diversas

Contribuição ao Estado para manutenção
dos Cursos Complementares anexo aos

Grupos Escolares Abdon Batista desta ci
dade e Tereza Ramos do distrito de Corupá
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno que
cursará o Liceu Industríal de Santa Cata
rina inclusive transporte

Saude Publica
Assistencia Hospitalar
Pessoal varíavel

Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação ao medico de Corupá

Serviços Diversos
Despesas diversas

Desobstrução de carregas e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpesa de valos, bceiros e sargetas
Combustivel para transporte pessoal e ma
terial

300,001.80'0,00

375,00 135,00

7.245,00

1.458,70

900,00
700,00 100,00

768,000
5.000,00
4.000,00

5.993,60 623,70
Fomento

Fomento da produção vegetal
Despesas diversas

Auxilias a centros agrioolas;
Aquisição de sementes e transporte

Fomento da produção animal
Despesas diversas

Aluguel do predio e agua para um serven
te de laboratorio do C. L P. O. A. (Ser
viço Federal)

Serviços industriais
Industrias Fabris e Manufatureiras
Pessoal variavel

Operarios da fabrica de tubos e cimento
Serviços diversos

Pessoal fixo
Zelador do Csmiterio - Padrão C

Pessoal variavel
Operarios do serviço de cemiterios

, Serviço de utilidade Publica
Administração Superior

Pesaal fixo _

Auxiliar Tecnico - Padrão K
Pessoal xariavel

Gratificação ao engenheiro para exame e

aprovação de plantas
Construção e Conservação de
Logradouros Publicos

Pessoal variá vel
Operarios do serviço de ruas, praças e

jardins
Material <Je consumo

Para o serviço de ruas praças e jardins
Despesas diversas

Combustivel para o transporte do pessoal
e material

-

750,00
600,00

1.200,00 150,00

2.250,00 300,00

1.400,00 '200,00

5.850,00 780,00

2.800,00 350,00

30.000,00

15.167,40 1.782,60

1.149,80

Cr$

2.100,00

510,00

7.245,00

1.458,70

900,00
800,00

_ 768,00
5.000,00
4.000,00

6.617,30

750,00
600,00

1.350,00

2.550,00

1.60'0,00

6.630,00

3.150,00

30,000,00

16.950,00

1.149,80
-continua- , '226.776,10 24.4,';J3,oo 251.209,10

q::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::.::::::p
II BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINASjA.li
g Fundado em 23 de fevereiro de 1935 ii

11 I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00. �i

n DEPENDEHCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ii

II �BlrrUUa�Sqa;u!eaUuá AGENCIA: Jaraguá do Sul II
.. Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 ..

n Caçador End. Telesreflco "INCa" ii
ii Canoinhas � ii
ii Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 75 ii
ii Cresciuma MATRIZ: ITAJAÍ ii
Ii Curitiba Faz todas as opera�ões bancarias no Paiz. como cobran"as. descontos. Ii

11 Curitibanos emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais, 11
II Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante II
li Gaspar taxas modicas. !!

ii lbirarna Abona em C/Correntes os seguintes juros: 1i
II Indaial

I ß Disposição, sem aviso, com retiradas livres ii

i1 J������n�� Sul pare qualquer importancia 2° /0 11
ii [oaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres !!
!! Joinville de Cr$ 1.000,00 50io II

li Laguna Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,M i1
Ii Lages d

. .

d C 41>. 20 00 !I
ii Mafra ep. intelals a partir e rw , n
ii Orleans e subsequentes a p, de Cr$ 5,00 4% ii
!;

��t;�l���o �E: :��j j� �;�:�J;s 5 1/�� 1::1::S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

�T'al'JluócaaqsUim A ecanam ia é a base da pr�speridade �:::::l::Deposite as suas economias no

Tubarão Banco Inc:lustia Comrcio ele )ntJ ::-JtJ'rn3 ,1 A.
Urussanga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horasVideira Aos "ábados das 9 às 11 horas ii

"::::::::::::::::�:;�*I.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

ANUNCIEM

NESTE JORNAL

ICIt1E�:Tõ
l.t_t1llHO

NO
I II

Eugenho Rau' Ltda.
I sempre se encontra.

VENDE-SE
uma propriedade, com
boa casa de moradia, e

terreno com 2.300 mt2.,
dentro da cidade; otimo
ponto para qualquer ne
gocio o,u industria.
VENDE-SE TAMBEM

uma oficina mecanica
para concertos de bici
cletas e motücicletas,em
bom funcionamento.
Mais informações na

ACOMERCIAL LTDA

Iß�ustri8 �e Calcodos fios&� Irmãos S. ß.
"'"

AVISO
Comunicamos aos nossos fregueses que a nos

sa seção de vendas de calçados a varejo, estarà
aberta todos os dias laboraveis das 7 horas da
manhã até as 4 1/2 da tarde e aos sábados das
7 ás 12 horas. ----- ...fl_-_- - -- . ----

/
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MANUAIS DE 50 a 480

I

,
.

A tarnsmissão de

1 3
O a

O
O O
O O

LITROS

HORARIOS

PARA FERIDAS(
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Estofaria Cruzeiro

Co.... e Ind�stria

.
Germano Stein1S. A.

, {,..

joinville
Cánoinhas

São Francisco

Matra
Blumenau

Porto União

'I

Meditando curto espaço de tempo,
V. S. lembra-se que tem necessidade

de algum artigo.

l�Jue"s' 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:

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

ços da praça, alem de grandes abolimentos especiais.

CASA-TOBIAS R. Prs. Epi(a�io Pessoa, 852
, Jaragua do Sul

NUNC r:l EXISTIU I G U J:1 L

Semanal "Medicação auxiliar
no tratamento da I

sífilis"
FRACOS E AN�MICOS r

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I.prepjl_ ,. ..
To....
Re.fri.d••

Bronquit••
E.crofulo••

Conval.lc.�••

VINHO CREOSOTADO

e: UM G�RADOR DE SAÚDE..
..........

..

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 companhta. por
não querer maís viver

junto comigo retirou-se
nesta data, por sua livre
e expontanea vontade,
levando consigo todos os

bens que lhe pertencia,
tendo todos os servicos
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 o que
vier acontecer com a

mesma.

Poço d'Anta, 29-10-45.

Adão Wilceztky

- jOINVILLE

l! CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

!! DR. SADALLA AMIN II
�� CONJUNTO DE APAR6LHÓS MODERNOS, UNICO NOS �1
H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ H
11 «RUA GERONYMO COELHO, 42»' (ANTIGO HOTEL WEIS !!
�� HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii

ii • .Joinville - II
-

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOPA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilbos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

COIJIpre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora

BANHA - fECULA - CONSERVAS -,TAPIOCA - ETC.,

Para exportar; _'PREFIRAM:

�os apreciados_moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmo I�lsar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de

Jantar de imbuia, crist.aJeiras clVUJS!"S, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação
tapetes �e diversos padroes, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.

---- ACEITAMOS, ENCOl1ENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ---

Expostçäo, vendas � �scrjforio, á �,Mal. Deodoro di! Fonseca, 519 - Fone'»

Oficina él R M '?chal Deodoro da Fonseca, 1,,6. -; ) A G U Á DO 'o, j

Maciel,' Fonseca & eia.- Rio �e Janeiro
Rua Leandro Martins, 6 - (arrnazem]

Telegramas L E I C A M _- Telefone 23/1598

Contas rapidas, preços reaes do mercado el amplOS inf�rmes, bancarios
-----,-----------------------_..:
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Reutstc Semanal
A maIor barreira en

-contrada pelas "bombas

.'
;voadoras" nazistas e pe
.-los pilotos-suicidas japo-
neses foi o chamado "1'11-
I1io-projétil". No inicio do
"Conflito, os projéteis an

:fi·aereos eram detonados
por meio de um fuso
com mecanismo de relo
Joariaí explodindo às ve

zes longe do objetivo.
O fuso do "radío-projê
til" ê detonado por um

.pequeno dispositivo, com
binado com o transmís
sor que provoca a ex

plosão logo que o projé
til possa a determínada
.dístancía

'

do objetivo. O
primeiro plano desse dis-
positivo foi apresentado
por MI'. Butement, do Mi
nisterio de Abastecimen
tos, emmaio de 1940. Co
mo acontecia com todas
as invenções, também es

ta foi imediatamente en

viada aos· Estados Uni
dos, os primeiros "radio
projéteis" empregados
contra alemães e japo
neses foram de fabrica
ção norte-americana.
Combinado com um ra
dar de tamanho reduzi
p.issimo, o tuso-radio ofe
receu aos canhões anti
aéreos

.

a precisão que
�prnou possivel enfren
tar com tanto êxito, as

investidas das "bombas
J . .

voadoras" e dos pilotos
suícídas na guerra do
Pacíüco, (C.E.C.)

x-x

Pelo snr, Presidente da
Republica foram baixados
os seguintes decretos:
,
-D eterminando, con

forme as atribuições que
lhe confere o artigo 180
da Constituição, o seguln
;e: Artigo 1. - os repre
sentantes eleitos a 2 de

dezembro de 1945, pera

� . Camara dos Deputados
.� Senado federais, reunir

se-êo no Distrito Federal,
dentro de 60 dias/após as

eleições da Assembléia
Constituinte, para votar
com poderes ilimitados a

Constituição do Brasil.
Parágrafo único O con

selho federal passará a

denorniner-se Senado Fe
deral. Artigo 2. - Promul
gada a constituição,' Ca
mera dos Deputados e o

Senado Federais. passa
rão a funcionar 'como o

poder legislativo ordinario.
- Concedendo a todos

os servidores federals ci
vis e militares ativos, lna
tivos e em disponibilidade,
como abono de emergên
cia uma quantia idêntica
importancia á que perce
berem ou lhes fôr devida -,

no mês de novembro cor-

Foi exonerado do car

go de Presidente do Con
selho Nacional do Tra
balho o snr. Felinto
Müller.

rente, a titulo de venci
mento, remuneração, gra
tificação de função de ma

gistério e representação,
salário, proventos ou pen
são. Esse abono de emer

gência será pago no mês
de dezembro do corrente

ano, com observancia das
mesmas normas que pera
o pagamento do pessoal
ativo, inativo e pensionis
tas, sem quaisquer outras
exigências.
Para atender as despe

sas previstas neste decre
to-lei fica aberto o crédi
to de 300.000.000 de cru

zeiros pera o Ministério
da Fazenda. Este baixará
instruções necessarias pa
ra a execução do presen
te ato.

Llvroa
.

Novos
Infantis

Os doze trabalhos de Hercules

1 o leão de Nemeia
2 A hidra de Lema
3 A corça de pés de bronze
4

�avali
de Erimanto .

5 As avalariças de Augias
6 As ves do Lago Estinfale
7 O t úro de Creta
S Os cavalos de Diomedes
9 O cinto de Hipolita
10 Os bois de Gerião
11 O pomo das Hesperides
12 Hercules Cérbero

Recebeu a Tipografia Avenida_·x-

DES"PED'IDA
. Na impossibilidade -de despedirme pesso-
almente de todos os meus amigos, venho Ia
zê-lo por meio do "Correio do Povo", apre-,
sentando-lhes os meus agradecimentos pelas
atenções dispensadas durante minha estáda
de mais de um: ano na querida e boa Jaraguá,
oferecendo-lhes os meus prestimos na visinha
cidade de Joínvílle onde passarei a residir.

Jaraguá, 16-11-945.

ARQUIMEDES DANTAS

Ern Redor do Mundo

Este avião quadrimotor, pertencente ao cor

po de transporte aéreo do exército dos Estados

Unidos, totograde no aeroporto nacional de Was

hington pouco antes de iniciar uma viagem de
1M.867 Kms., em redor do mundo em sete dias.

Depois. desse primeiro vôo, será mantido um ser

viço regular de víagens em redor do mundo com

um itinerario de sete dias. (S. I. H.)

. I
Gina

dO Romance de Tereza Bernard

(É a historia de u",a ",ulher pa.ra todas as

",ulherea do ",undo.)

ERAMOS SEIS
Luz e Sombra

I Encontrareis na TIPOGRAFIA AVENIDA I

Walderaar Luz' e se

nhora retirando-se des
te distrito para Iíxarem
residencia em Palhoça,
neste Estado, despedem
se dos seus amigos e co

nhecídos, oferecendo os

seus prestímos, em sua

Inova residencia.

Corupá, 16 de novem-

bro de 1945. ,
"

Despedida

ICorreio do Povol
o "Correio do Povo" está sendo pU'

blieado as quintas-feiras e äomiiiiMs.
A assinatura para o proxúno ano

custará 35 crueeiros
Todo aquele que tomar uma assinatu

ra anual para o pr'oximo ano, receberá até
31 de de�mbro o jornal gratuitamente.

Pedimos aos nossos amaveis eleitore s
'

que ainda não satisfi�eram o pagamento
deste 'ano, satisfazerem o pagamento até

o dia 3O do correute.

.Aos que não fizerem,' »emo-nos na

contigencia de suspender a remessa.

Em Corupá é nosso agente o snr.

Willi Maffezzolli.

•
- -
• Notas Locais •

- -
•

HnunciHn�o Vitorio

Concessão de Terras. O sr. feitura; a menina Cebila
Interventor Federal <ie- Wolf, a senhorita Valdí
feriu os pedidos de con- via Siedschlag e a sra,

cessão de terras em Ga- Guilhermina Lemke Sat

ríbaldí, feitos pelas Co- ler, esposa do sr. Luiz
munidade Catolica de Ja- Satler, residente em Rio

raguá, Comunidade Evan- Cerro. Dia 19, o menino

gelica de Jaraguá e Her� Rubens Nícoluzzí. Dia 20,
mann Ninow, índeíerín- a senhoríta , Olga Erzín
do todos os outros re- ger. Dia 21, o menino

querimentos.. .
Alfredo Horst. Dia 22, a

Foi advogado dos con- senhorita Adelia Erzin
cessíonaríos o dr. Paulo e a senhorita Cecilia Sat

Medeiros. ler, prcíessora de educa-

Delevácia de Policia. Assu-] ção
física �o� Grup�s

miu o exercicio do car- �sco�ares !hvm� ProVI-

go de Delegado de Poli- aenCla.e Sao LUIZ.
.

cía o respetivo titular,
- pIa 20 completa. o

snr. Oswaldo Buch.
seu � . a�o de Ielíz eXIS-

.

. tencía, o Interessante ga-
Casamentos. Serão cele- roto Marcos, estimado Ií

brados hoje, na sala das lho do casal Levíno-Edíh

audiencias, no edifício do Spengler residentes em

Forum, os seguintes ca- Curitiba.
sarnentos: A1vinSchwarz C I NEM A
com Lina Ramthum; An
dreas Wasch com Elisa
beth Lenert; Alvino Car
doso com Maria Carva
lho;

.

Emílio Kanis com

Elisabeta Strener; Anto
nio Gesser com Elsa

Schroeder; Alfredo Boss
hamer com Paulina Zilse; em

Augusto Lenz com Adele
Guilhermina Schuenke;
Konrad Mud com Alina Acha-sé a venda uma

BehJing; Alfredo Rahn boa desnatadeira, pouco
com Lilli Spredemann; usada, em perfeito esta-

Caetano Ribeiro com do.

Ruth Froelích: Ervino Preço de ocasião, tra
Gaedke com Frieda Tank. tar com o sr. RAULINO

. . .

NECKEL - Rua Angelo
ReVisto CIVIl. No carto- Piazera ,

rio do registo civil foram
------ ..

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

inscritos os nascimentos Outra vez '.seguintes: Dario José,
filho de Arnaldo José de

Araujo; Leonita, f. de
Alois Kísslíng; Adalber
to, f. de HenriqueMayer;
Rita, f. de AleIxo Pava

nello; Bernardo, f. de
Francisco Lehnert; Alzi-
ra, f. de Manoel Fagun
des; Erico, f. de Ricar-
do Schmidt.
- No mesmo cartório

foram lavrados os obitos
de Joaquina Rocha, de

�

72 anos, residente em

Itapocusinho e Luiz Frai
na, de 8 anos, filho de
José Fraína,

Aniversarios. Fazem anos

hoje: sra Alba Bailoni,
esposa do sr. João Bai
loni, engenheiro da Pre

O Presidente Truman
quando anunciava, pelo
radio, na Casa Branca,
a vitória das Nações.
Unidas sobre o Imperío.
Niponico. (Serviço de
Informações do Hemís
férío)

HOJE! ás 8 horas em

ponto, no CINE BUHR,
será apresentado o me

lhor filme dos ultimos

tempos, com os melhores
artistas de "Hollywood",
Gary Cooper e Marlene Dietrich

"DESEJO"
Vende-se

1. S C H-R EJ N ER
OFERECE

MILH�O
ßMHRflinHOr

�el-·
IALFAFA

A TIPOGRAFIA AVENID1l.
RECEBEU ALBUNS PARA FOTOORAFIAS

Convite
A 'Sociedade Esportiva e de Diversões

Tupinambá, resolveu promover um baile

dia 24 do corrente mês, exclusivamente
para os casados, em beneficio do íestí

val que a mesma levará a efeito no 2° ..
dia de Natal, para as C R I A N ç A K
Para esse Um a sociedade convida todos

os senhores casados, para tomarem parte..
Desde já agradece peuharadamente ao.

conhecimento e auxilio que forem dados

em beneficio. O mesmo será

abrilhantado pelo Jazz ,'ELITE" de Corupá.

(Marca Registrada)

,�\\(\.O VIRCI:'-
,) � 0/\ «»; (../"t
(�WHm INDUSTRIAL
JOINVILLE

(()) s abã «J)

Virgem Especialidade
I

da CliAo WElZEt liNlIJ)[J§IllA\l = Joínvílle
. s�ßÃ� 'f/RetA?

. -.

[SRECIAllDADE,

NÃO DEVE FALTAR EM CASA ALGUMA!

......� _ I ...
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


