
Diretor: ARTUR MÜLLER TELEFONE N0. 39

Moscou o snr. ßerwln,
Mlnrstro do Exterior da
Grã-Bretanha, que ali vai
iniciar as negociações pa
ra a reunião dos 3 Minis
tros do Exterior.

-x-

Existem atualmente em
funcionamento no Bra
sil 48 fabricas de papel,
assim distribuidas: São
Paulo, 20; Distrito Fede

ral, 8; Rio Grande do Sul
7; Rio de Janeiro, 4; Mi
nas Gerais. 4; Paraná, 2;
Santa Catarina, 2 e Per
nambuco e Bahia, 1 em

cada estado.
-x--

O 'Instituto dos advo

gados, no Rio, está or

ganisando um projeto de

Constituição para ser

apresentado a Assem
bleia Constituinte.

CAIXA POSTAL, 19 Fundado em 1919

Sabado, 15 de Dezembro de 1945 Sta. Catarina -' N. 1.310ANO XXVII JARAGUÁ DO SUL

Eleições Revista
Diversos resultados
de Santa Catarina
Resultado oficial, até 11

do corrente:

Eurico G. Dutra
Eduardo Gomes
Yeddo fiuza
Mario Rolim Teiles

Senadores:
Nereu Ramos
Ivo de Aquino
Adolfo Konder
Aristiliano Ramos
Getulio Vargas
Luiz C. Prestes

Legendas :'
P. S. D. >:l

U. D. N.
P. T. B.
P. R P.
P. C. B.

Aprendizes Marinheiros
, ::::0:::::

Semanal
foram condenados e

executados os criminosos
de guerra do campo de
concentração alemão, on

de pereceram devido
maos -tretoa cerca de . . .

30.000 internados.
Karl Kramer, de 50 anos,

foi o primeiro a morrer,
seguindo-se-lhe mais 12,
entre as quaís 2 mulheres.

-x-

Viajou ante-ontem pera

Nereu Ramos
Legendas:

o governo federal pro
videnciou para o pagamen
to do funcionalismo an

tes do Natal, inclusive o

abono especial de um mês
de vencimentos.

teios e tendo se evadido
dois presos..

-x-

Por todo mês de Janei
ro chegarão ao Rio 2.000
carros Chevrolet e 15.000
ford.

69785 U.D.N.
5i879 P.S.D.

1.525 P.R.P.

57 P.T.B.
P.O.B.

3.143

4.414
3.520
1.307

24
5

Depois I das o Apurações
�

Em Rio Grande do Sul, um eleitor
o

reclamou
do presidente da secção, ter por engano colocado

junto com as cedulas, no envelope, os 20 cruzei

ros, que recebera pelo voto.
-xx-

No Paraná, por engano tambem, um cidadão
poz uma nota de 200 cruzeiros em vez da cedu
la com a qual ia votar.·

xx-

"Voto em Jesus Cristo, unico capaz de sal
var o Brasil", foi o bilhete encontrado numa

sobre-carta, em Minas Gerais.
-xx-

Em Jaraguá uma senhora ou senhoríta, com
as iniciais M. S. B., poz um bilhete com um abra

ço para o General Dutra.
-xx-

Em Goíaz, um pessimista, declarou na cedu
la: "Não adianta, isso não endireita mesmo".

--xx-

Num estado do Norte, outro escreveu; "O
Getulio é que está com a razão".

51.855
50.512
38.430
37.056
7.698
1.56R

50.775
56.606
9.849
6.551
1.587

fontes não oficiais, dão
o seguinte resultado.
General Dutra 117.140
Eduardo Gomes 54.929

EM BLUMENAU
Até 15 do corrente, as

urnas registaram o se

guinte' resultado:
Brigadeiro Gomes 6.015
Eurico Dutra 4.368

Senadores:
Adolfo Konder
Nereu Ramos

6.176
1.627

Legendas:
U. D. N.' 5.496
P. S. D. 1.895
P. T. B. 1.0751P. R. P. 1.083
P. C. B. 44

Eleícões"no Paraná
,

General Dutra
'

114.060
Brigadeiro Gomes 46.558
Fiuza 6.198

Legendas :'
P. S. D. 58.679
U. D. N,. ' 37.641
P. T. B. 26.102
P. R. P. 9.228
P. C. B. 5.455

NO BRASIL
General Dutra 2.726.045
Brig. Gomes 1.796.840
Fiuza ' 456.046

DIVERSOS ,

O Brigadeiro Eduardo
.

O Presidente .H�rry S. Truman condecora com a estrela de ouro o

Gomes continua na dían- Almirante Chester Nímítz, Comandante da Esquadra Estadunidense do Pa
teira em Distrito Fede- ciííco. A cerimonia efetuou-se na Casa Branca, como parte das celebra
ral Ceará, Bahia Parai- çöes por ocasião da entrada triunfal do Almirante na .Capítal. Um exame

oba' Matto Grosso' e Ca- das perdas navais desde 1944 até o fim da Guerra :mostra a esmagadora
pital Mineira. Vitoria dos Estados Unidos. O Japão perdeu 9 couraçados, 12 porta-aviões,
Em Legendas a U.D.N. 26 cruzadores, enquando os Estados Unidos Perderam somente 5 porta-avi

vence no Distrito Fede- ões e um cruzador. (Serviço de Informações do Hemísíerío)
ral, e estados acima re- ;

_

feridos, bem como no
Estado do Rio. Terminada quasi a apu-

PI' t
· tadual está dando que

ração do Diemoravel O I I'" � falar
ITàJAÍ pleito de 2 de desembro, \J U Co� a eleição do snr.

General Dutra 4.575 começam os palpites, es- Nereu Ramos para o Se-
Brigadeiro 4,571 pecíalmente no que se nado, desistirá da pre-

Senadores: r�fere ao futuro míníste-j, <>tenção ao governo do
Adolfo Konder 4.5281 rIO. ' A mais rasoavel de to-/ Estado, que terá então
Nereu Ramos 4.47D Dizem uns que o gab i- das as versões, é a que como um dos candidatos

Legendas: ,
nete Dutra, será apoliti- palpita um "modus vi- o snr. 'Aderbal Ramos da

U.D.N. ; 4.547 co. Outros afirman que, vendi", entre a U.D.N. e SiJva.
P.S.D. 4.285 mesmo antes do pleito, o P.S.D., os mesmos que
P.C.B. . )nO já o General assumiu deram o golpe de 29 de
P.R.P. 44 compromissos com os outubro, e que agora
P.T.B. 18 seus grandes eleitores, o tem que se unir se não
Não està incluido cam- P.S.D., o P.T.B, e o P.R.P. quizerem sobrar com

boriú. Este ultimo parece ago- a tempestade que desen-
ra fóra de cogitações, cadearão os getulistas,
não somente devido o representados pela P.T,B·

4.850 pequeno contingente com e os comunistas, sob 'a
4.572 que contribuiu para a chefia do sr. Luiz Car-

5 vitoria, como por não ter

IloS
Prestes.

eleito um deputado no x-
4592 pais. Tambem a politica es-

RIO DO SUL

General Dutra
Eduardo Gomes
Yeddo . Fiuza

Senadores:
Adolfo Konder

-x---

foi adido ao gabinete -x-

do snr Ministro da aero- No dia 12 passou o pri-
nautlca o SIlT. Brigadeiro I meiro aniversario da pri-
Eduardo Gomes. meira ofensiva o da força

-x- Expedicionaria Brasileira
Em Curitiba, Estado do contra Monte Castello, na

Paraná, revoltaram-se os Italia, onde, tantos braves
presidlarios da Penitencia- perderam a vida.
ria, havendo seriös tiro- -x-

Resultado de Minas
Este é o resultado co

nhecido em todo Estado:
Dutra 412 621
Brigadeiro 256,627
fiuza 25.467
Rolim

o

1.121
Anuncias de NATAL

Dutra
Brigadeiro
fiuza
Rolim

Os anuncios de Boas Festas, deverão
estar na gerencia do "Oorreio do Povo" até
o dia 21 do corrente, pois o numero de

��!:N� Natal será public�do no dia 23, motivo.pe-
151.674 lo qual não editaremos o da próxima

2.921 quinta feira.

De São Paulo

o Almirante Nimíta Condecorado

Damos a seguir instruções para inscrições na Escola
de Aprendiz Marinheiro:

a- As inscrições estarão abertas de 1°. de
dezembro de 1945 a 51 de janeiro de 1946, e só se

rão rea!izadas quando apresentados TODOS OS
DOCUMENTOS exigidos;

b- O candidato deverá ter 17 anos completos,
ou 19 anos incompletos ao terminar. o curso em 30
de setembro de 1946, isto é. os nascidos no perío
do compreendido entre 50 de setembro de 1927 a 50
de setembro de 1929;

c- O candidato será submetido a exame de ad
missão constante do seguinte: um ditado de 20 linhas
de livro de autor contemporaneo (ortografia simpli
ficada); duas operações aritméticas, uma de multiplí
cer, e outra de dividir (número de 6 algarismos por
outra de. 4);

d- O candidato deverá trazer no die do exa

me de adrnlsoão, um lapis preto. Não será permiti
do o uso de borracha;

•

e- É condição essencial, que o candidato te
nha saúde perfeita, comprova da de inspeção de
saúde;

f- Os índices minirnos de altura e peso, em

relação a Idade, sãos os seguintes:
17 anos - 1,54 - 46 Kg.
1R anos - 1,56 - 49 Kg.

g- As alterações posteriores ne residencia dos
candidatos deverão ser comunicadas à esta Escola
para os fins convenientes.

I
1 - As Escolas de Apredízes Marinheiros, des

tine-se à formação profissional dos futuros mari
nheiros da Marinha de Guerra.

2 - O ensino, fardamento enfim a manutenção
do aprendiz-marinheiro são inteiramente gratuitos
obrigando-se entretanto, o aprendiz-marinheiro, rne

diante consentimento legal, a assentar praça no Cor
po Pessoal Subalterno da Armada (C.P.S.A.) e nele
servir a Marinha de Guerra, pelo tempo legal de
serviço (atualmente oito (8) anos).

5- O aprendiz-marinheiro recebe o SOLDO
o

MENSAL de quinze cruzeiros - Cr$ 15,00.
4- O curso propodêurlco dessas Escolas, alem

de profissional, é mais ou menos equivalente, ao de
admissão ao ginasial -e terá a duração de -6- seis
meses. Aprovados no fim do curso, serão desliga
dos da Escola, e depois do juramento à Ban deira,
serão alistados como GRUMETES, no C.P.S.A. on
de percorrem a carreira hierárquica, como Praças, In
feriores (Sargenfos) e Sub-Oficiais podendo mesmo

atingir, em miníma porcentagem, o pequeno quadro
de Oficiais-Auxiliares.

Para mais informações procurar a Secretaria
da Prefeitura Municipal.

Enquanto isso, no Rio,
Adolfo Konder. Arístilía.
no Ramos, Iríneu Born
hausen, Francisco Gal
lotti e José Müller, dis
cutem quem será o outro.

Para a interventoria
está mais cotado o sm..

Carlos G01l1es de Olivei
ra atualmente diretor do
Dep. das Municipalidades

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vende-se Serviço Militar
. -- (.

Um terreno com 20 mtr. O snr, Prefeito Munici-
de frente e 70 mtr. de pai recebeu o seguinte te
fundo, com boa casa e I

I egrama:,
I -'- A 16a• C. R. chama a atenção dos indivi- todas as insta ações, sito Fpolis Palacio 81 - 152-

duas do sexo masculino, maiores de 19 anos, em
na rua CeI. Procopio Go- 10-45 2228 queira V S

I tí I d t b 1'- torid d mes de Oliveira. mandar afixar lugares pu-gera, e em par ICU ar os a e iaes, au on a es en- u u u u u

carregadas do 'fornecimento de carteiras de identida- Mais informações na blicos bem como divul-
de e profissionais, diretores de estabelecírnersos de TlP AVENIDA 4x2 gê.r' em boletins seguinte
ensino, diretorias de partidos politicas e outros que mOaas

advertência:
sern a, devida prova de estar em dia com as obríga- "A j)rova de estar em

ções militares, não poderá o individuo maior de 19
...

dia com as obrigações mí-
anos exercer os .seguintes atos;

,_ Emprega-se 1 a 2 mo-
!itares é feita do modo:

. a� obter passaporte ou prorrogaçao de sua va-,
ças a partir de Janeiro Até aos '18 emas de ida-

hdade, proximo na fabrica de de, unicamente pela certi-
b) ingressar como funcionário, empreg-ado ou balas

' .

dão nascimento; dos 18
associado em instituição, emprêsa ou associação ofi- Guilherme Schmitt aos 21 com o certificado
cial ou oficializada, subvencionada ou cuja existen- alistamento, q�e tem o

ela ou funcionamento dependa da autorização ou re- "MEDICAÇÃO ,
AUXILI- mesmo valor do certifica

conhecimento do governo federal, estadual 0!1 mu- AR NO IRATAMENTO do resetvista pera todos
nicipal;, DA SÍFILIS" efeitos; dos 21 anos em

c) assinar contrato com o governo federal, es- r= diante com certificado de
tedual ou .municipal; 1, 2 ou 3 categorias, cer- •

d) prestar exame ou matricular-se em qualquer . tificado de insenção ser-

estabelecimento de ensino', É UMA DOII"NÇA GlRAvf.....A viço militar ou atestado
MUITO PERlGiOSA PARA A FA-

e) obter carteira de identidade; MiLIA E !'ARA A RAÇA.. COMO provando estar em servi-
f I

.

I
. UM aOM AUXIUAR NO TRATA- t' tri I d'f) obter carteira pro issiona, matrícu a ou InS- MIiNTODhs&:8RANDEP'LAGIELO ço a IVO ou ma neu a o

crição pera o exercicio de qualquer função e licença u" o em centros ensino militar
de índustrla e profissão; ,;I':ll,illl:lIIWII;I" I T G, CPOR, NPOR etc.,'

g) inscrever-se em concurso para provimento! U lia! I! etc, Sem estar em dia
de cargo público ou exerce-lo; /

A SiFIU... APRItllENTA .oa com as obrigações milita-
h) ser eleitor ou exercer cargos eletivos; INÚM_FORMAS, TAl. C:OMO. res o cidadão não pode-
i) exercer, a qualquer titulo, sern distinção de IHUMATI.... ré entre outras causas ob-

categoria ou forma de pagamento, qualquer função ::::.�=--- ter empregos, matricular-
ou cargo público ou : FlnuLAII se em estabelecimeritosde

1 - esrlpendiado pelos cofres públicos, federais, ÚLCIlRM ensino e ser eleitor".
estaduais ou municipais; IICDMd ôauds, Luiz Gallotrí -

2 - de entidades paraestatais, bem assim das FDIIIA8 Inrervenror Federal.
subvencionadas ou mantidas pelo poder público; .AImt_

.

j) receber qnalquer prêmio ou favor do gover- MANCHU

Industria de Madeiras no federal, estadual ou municipal; "EUIIIl DE NOGUEIRA"

J A N S S E N
kl adquírír, alienar ou hipotecar imóveis, assim CQNHEaDGI HÁ •• ANO. -a

SIA
VIINDE__ UI TODA !'ARTII.

-------------------:=----. �;.�f�?:::::::s:O:�;:�::::o::�::::e::;:me�r:::� r'""""·""""='�'""""""'""lAoham-ss á disposição dos senhores nhecimento de qualquer direito, favor ou prerrogarl- H Correio ,do PovoAcionistas, no escritõrio désta -

sociedade os va, com fundamento nas leis trabalhistas. I iidocumentos a que ae refére o artigo nr. 99 II - A prova de que está em dia com as obri- !i Ave. Getulio Vargas • 350
do Decreto-Lei nr. 2.627 de 26 de setembro gações concernentes ao serviço militar e feita do !i Telefone N' 39 - C. Postal, 19

de 1940. modo seguinte: !i JARAGU4 DO SUL
a) até os 19 anos, de dois modos; !! Estado de Santa CatarinaJaraguá do Sul, 13 de Dezembro de 1945 1) ou registo de nascimento provando ser me- ii

nor de 19 anos; 11 ASSINATURA ANUAL1 OARLOS LEOPOLDO MEY 2) certificado de alistamento, espontaneo que ii Cr$ 35,00
Diretor-Presidente poderá ser obtido a partir dos 18 anos de idade; ii

h) de 19 anos até a idade de convocação, isto H' DIR. RESPONSAVEL

é, 21 anos;
\ ii A R T U R M Ü L LER

1) ou o certlflcado de alistamento esponraneo ��
até 19 anos e 8 meses de idade; ou ii REDATOR

2) o certificado de alistamento á revelia com o ii Mario Tavares da C. Mello
pagamento de multa, a partir dos 19 anos e 8 me- ii
ses de idade; ii GERÊNC IA ;c) depois dos 21 anos - cerriflcado de que es- !!
tá sob armas, seja em Corpo de tropa, seja em T' G. ii ß Comercl·�1 ltd!lou outros centros de instrução militar (C.P.O.R. erc.) ii U DU...
_:_ ou certificado de reservlste.« )1, 2.a ou 3a. categoria.) :..�:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::!

Ministerio da Guerra
.êa. REGIÃO MILITAR õa. D.INFANTARIA

1Sa. OIROUNSORIQÃO)MILITAR 1
Jnnta do Alistamento Militar doMunicipio de

JARAGUÁ DO SUL -

Convocação Ida IClasse de 1925
o

A Iunta do Alistamento Militar de Iaragué do
Sul, torna publica .e todos os brasileiros da classe
de 1925, que não forem ainda reservisras das for
ças Armadas, alistados ou não, que. são obrigados
de acordo com a nova Lei do Serviço Militar em

vigor, a apresentar-se na Repartição Allstadora, de
preferencia no Municipio de resldencia, afim de se
rem encaminhados aos Postos de Concentração.

A epoca de apresentação é de
17 de Desembro de 1945 a 15 de Ja
neiro de 1946.

Não estão compreendidos nesta convocação ge
rai, os que já foram julgados incapazes deflnlrlva
mente na 1a. inspeção de saúde.

A J. A. Militar pede e espera o concurso de to
das as autoridades federaia, estaduais e municipais,
inclusive coletores, escrivãis, delegados de policia,
inspetores de quarteirao, etc., enfim a colaboração
de- todos 05 brasileiros no sentido de maior difusão
passivei desta disposição legal, pera que os nossos

patricios, muitas vezes, por falta de cochecimento de
nossas leis, venham a incorrer em falta pare com
um dever de tão grande alcance patriótico.

l·A.M. de Iaraguã do Sul, 8 de dezem
bro de 1945.

'REMACLO O. SEÁRA - Presidente
ARTUR MÜLLER -- Secretario

I Dr. Wal�8miro Mazurec�en
t:A.a -81,SAlBE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

............................................. -,
............. - �" .

Dr. LUIZ DE SOUZ.A
ADVOGADO

Escritorio : Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

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

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

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

.--------------------------1
, /

Chamamos.u
.A ATENÇÃO Df TODOS,
I

deste ou de outros municipios, para a

CRANDE VENDA DA
/

·aasCl TOBIAS
•

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

Todos os seus artigos estão a ven
da pelos menores preços passiveis.

Os melhores "Chapeus Mangueira" as
mais lindas e modernas gravatas furta-cores,
camisas, jogos de couro e legitimo croco

dilo, e enfim, muitos outros artigos, por
preços invejaveis. I

Visitem esta (jA§A, sem compro
misso, e verifiquem seus artigos e seus

precinhos CAMARADAS
CASA TOBIAS - Rua Preso Ept. Pessoa, 652 - Jarauuá do Sul

"

, -

IA Semana do
Servico . Militar

,

--------�--------

COURA CISPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

ßfECÇOES DO

tOURO CABELUDO•

TÔNICO <Al'llA'R
. ....:. ,�

POR. E1«ElfNCIA

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
-

Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

Artur Müller, Oficial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Ta�uá do Sul."
Estado de Santa Catarina

Brasil
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exrgidos pela lei
afim Je se habilitarem para

casal-Se:

Edital n. 1940 de 12-12-45

Erwin Borchardt e fri
dolin Horongoso.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, sen
do filho de Wilhelm Bor
chardr e de Alma Bor
chardr.
_ Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
sendo filha de Ludovico
Horongoso e de Elísabe
tha Horongoso .

Edital n. 1941 de 15-12-45

Manoel dos Santos e

Alvina de Freitas.

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, domiciliado e re

sidente nesre distrlio, fi
lho de Domingos Luiz
dos Santos e de Margari
da Machado.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito,
sendo filha de Isidio de
Freitas e dê Silvana Ana
da Silva.

PA!!. A Mell. BIlltI••• 1!l1�11E11.
••1.1.8. III IS••®}'I�

Umá linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e

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.

E ?ara que chegue ao co

nhecirrfento a todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela Impren-

baixa sa e em cartório onde será
;l_±ixado dU! ante I 5 dias. Si
alguem souber de algum im

. I �edimento acuse o para os

iIOS legaes.
ARTUR MÜLLER-Oficial

.

,

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILl.A,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.
servindo até 50 metros de profundidade. . A
Artlig'a1)§ lE�etrlic(())§ IDara (()) �ar

Sortimento completo e variado d'e LUSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS.
.

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para' instalações de luz e

força de ql!_alquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a ,\ualquer

pedi<,}o de instalação de luz e força.

Casa Real,
possue um grande
sortimento em arti

gos de couro:

SACOLAS - OARTEIRAS
OINTAs,' etc.

(defronte o Cine Buhr)

.'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Municipal de jaraguä do Sul Pr�r�ilurü munieipill
Balancete da DESPEZA ORÇAMENTARIA, reíereate ao mês de outubro de 1945

IT» o iI-. ]))p.§1RI<1]tf"ik1<1]J4ltn\�,-------'.....1-- lßeQl1Ulernmell1lu.(())§ � lV@l&llll(Ql�\UJ

1 T
·

t I -I DESPEZA ORÇAMENTARIA ,

Codigo , 1 U O S D'a 27 XI45
Local· Anterior I Do mês I Total

I --

�--�---"'lo:-�""':"'"--:�-'-'!�---- 5-12-45.
3 6Serviço de inspeção 1240 _ Olga Siemann Nagel - bras. re9uer licenca
3 60 Pessoal fixo construir um rnansoléo na sepultura de Tílda Nagel,
3 60 1 ·8ratificação ao Inspetor I 2.100,00 300,00 2.400,00 inhurnada no carníterio municipal situado á estr. Fra-
3 64 Despesas diversas ncrsco de Panlo. Como requer. 5-12-45'
3 64 1 Viagens de inte�esse do serviço 510,00 90,00 600,00' 1285 _ Elvira Silva _ bras. requer licenca cons-

3 8 Subvenções, Contribuições e Auxílios truir uma cerca de sarrafos em frente de seu terreno
3 84 Despesas diversas a rua Preso Ep. pessôe Como requer erri 3-12-45.
3 84 1 Contribuição ao Estado para manutenção 1284 _ August Bandhack - alemão, requer lice-

DOS Cursos Complementares anexo aos nça construir uma instalação sanlraría completa, ana-

Grupos Escolares Abdon Batista desta ci- xa a sua casa á rua Abdon Batista de acôrdo com

dade e Tereza Ramos do distrito de Corupá 7.245.00 2.415,00 9.660,00 as plantas anexas. Idem.
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno que 1285 _ Oscar Dornbuch bras. requer
cursará o Liceu Industrlal de Santa Cata- mandar pintar de côr verde-claro Interna e

rina inclusive transporte 1.458,70 1.458,70 S. casa de moredie sito a rua preso Ep.
4 Saude Publica Idem.
4 1 Assistencia Hospitalar 1286 _ Germano Pavanello _ bras. requer licença
4 11 Pessoal varíavel construir um rancho nos furidos de S. propriedade,
4 11 1 Gratificação ao Delegado de Higiene 900fOO 900,00 a rua Mal. Deodoro da Fonseca, destinado para de-
4 11 2 Gratificação ao medico de Corupá 800,0.0 100,90 900,00 posíro de madeira. Idem.
4 9 Serviços Diversos 1288 _ Czeslaw Pomonowsky _ bras. requer
4 94 Despesas diversas cancelamento dos impostos S. mercador de gado
4: 94 1 Desobstrução de córregos e rios 768,00 252,00 1.000,00 cavalar, por não querer mais continuar a explorar
4 94 2 Drenagem de terrenos e alagadiços 5.000,00 5.000,00 esse ramo Idem.
4 94 3

, Limpesa de valos, bceiros e sargetas 4.000,00 4.000,00 1290 _ Alberto Lux _ bras. requer licença cons-

4: 94 4 Combustivel para transporte pessoal e ma- truir um mausoléo na sepultura de Linda Lux, inhu-
terial '6.617,50 26Q,90 6.885,20 mada no cemiterio municipal, sito á estr, Tres Rios

5 Fomento do Sul. Idem.
5 1 Fomento da produção vegetal 1291 _ Arcangelo ôafanelll - bras. requer licença
5 ,14 Despesas diversas para estabelecer-se com pequeno negocio de secos
5 14 1 Auxilios a centros agricolas 750,00' 750,00 e molhados, á rua Mal. Deodoro da Fonseca n.

5 14 2 A4uisição de sementes e transporte 600,00 / 600,00 860. Idem.
5 2 Fomento da produção animal 1295 _ Arnoldo Leonardo Schrnitt - bras requer
5 24 Despesas diversas licença ínsralar uma bomba de gasolina ao lado de
5 24 1 Aluguel do predio e agua para um serven- predio n. 587, á ma Mal. Deodoro da Fonseca, nes-

te de laboratorio do C. I. P. O. A. (Ser- ra cidade. Satisfazendo o que estabelece a Resolução
viço Federal) 1.350,00 150,00 1.500,00 n. 3 de 2-5-55, e cumprindo as exigencias do Codi-

Serviços industriais go de Construção em vigôr. Como requer Em
� Industrias Fabris e Manufatureiras 5-12-45.

Pessoal variavel Secretátaria da Prefeitura Municipal de
Operarios da fabrica de tubos e cimento Iaragué do, Sul, em -5 de dezembro de 1945.

-

Serviços diversos
Pessoal fixo

Zelador do Osmiterio - Padrão C
Pessoal variavel

Operarios do serviço de cemiterios
Serviço de utilidade Publica
Admínistração Superior

Pesaal fixo
Auxiliar Tecnico - Padrão K

Pessoal xariavel
.

Gratificação ao engenheiro para exame e

aprovação de plantas
Construção e' Conservação de
Logradouros Publicas

Pessoal' varíavel
Operarios do serviço de ruas, praças e

jardins
Material de consumo

Para o serviço de ruas praças e [ardina
Despesas diversas

Combustivel para o transporte do pessoal
e material

50.000,00 50.000,00

16.950,00 50,eO 17.000,00
'1

1.149,80 1.149,80
251.2.9,10 29.968,4Õ 281.177,50

•
ß

Pref-eitura

3 84 2

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

8 1

811
8 q 1

8 13
8 13 1
8 14
8 14, 1

2.550,00

1.600,00

6.630,00

3.150,00

-continua-
o

300,00

200,00

2.850,00

1.800,00

780,00 7.410,00

550,00 3.500,00
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Encontram alivio imediato com o uso do � !!:!� �..
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@ AÓENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

� � Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul
••

O PEITORALMAI§) €CONHE€CIDO .NO BRA§):JL@51
..

1··
G;. ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS

�r.:.'\&;\U.n\&;\ t.�&;\ t.� i;:;\!.18\&;\ t.�&;\ t.�&;\ t.�&;\!.�&;\!.rn\�!.� tÁ-\t.��t.��� ::::�\EI������������\Sfj; Deposilos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre
.. A disposiçiio conla especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,90
.. com retiradas semanais sern avlso até Cr$ 20.000,00 • . _.. 5%

;;;;;;;;;;;;;;gg;;;;;g;;;;;;;;;;gg;;;;;;;g;;;;;;;;g;;;;;;;;;::;;;;;;;;g;;;;;;;g;;;;;;;gg;;;;;;;;;;;g;;;;;g;;;; ®!@) ®!@ ®t@ ®f@ :: Dep. iníclal Cr$50.000,00 cjreriradas sem. sjavlso e-s 20.000,00 4% ••

Depositos com aviso-Ret. diarla até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas ,

..

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

Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/. ::
Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada. ::
Dep. POPUlareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep, inicial Cr$ 20,00, com reti
radas semanais sern aviso até e-s 1.000,00 5'/. ;;
Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com g
retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem evlso ...., 5 1/2'/. -::
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ::
retiradas sem avíso até 2.000;00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. ..
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:: Faz toda.s as operações bancarla.s, corno sejam: cobrança.., descontos, •

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

�� MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ ;;1
:: Serviço atencioso e rápidp ::1 '

•• • .Il!
.• ., ..
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Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando an,
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
)

E

farmacia Nova
Eletricidade Médica- de ROBETRO 11. HORST

Indutotermia, Bisturi Elétrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Diretor )Jédieo do Hospital "So José"
- ATENDE CßAMADOS A QUALQUER HORA -

a que dispõe de maior
sortímento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARIGUA

���®i.®, ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::

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

licença'
externa,
Pessôa.

Instrumentos de Musica
em geral, especialmente

GAITAS-PlANADAS
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS
ORGAos f: HARMONIOS .Bohn'

PIANOS "Essenfelder"

Instrumentos poro
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, ODIONOLAS e

RADIO-ELECTROLAS

- ENFIM, TUDO O QUE PETENCE A.O .1\. 1) .

Peçam preços e dernais informo ao Representante:

SERRA ALTA

LINHA sAo FRANCISCO Est. de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



no. 942 e rua Rio Negro ciado Dorival, negou na

CAIXA POSTAL,19 no. 12, pelo fato delítuo- Delegacia de Policia 10-

so que passa a expor: - cal, tivesse cometido o

TELEFONE N. 39. "Em dezembro do ano delito, confessando po

findo, Amadeu Calopre- rem, posteriormente a

so, empregado e irmão autoridade policial do

-Diretor: ARTUR MÜLLER - de Dorival Calopreso, Paraná." - E, como as-

�������������!������������������������������� socio de �ma firma co· �m procedendo, tenham

SABADO, 15 DE Dezembro DE 1941" �n
.. CATARINA N. 1.310 mercial estabelecida com os denunciados cometi-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;i_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiii
....iiiiiiiiiiii filial nes ta comarca, á doo de lito p revisto pe

Estrada Itapocu, veio de lo artigo 168 do Codigo
snr. João Schreiner, do EDITAL caminhão de Curitiba Penal, oferece esta Pro
alto comercio local, o sr.

de Citação de Réo Ausente rumo a Jaraguá (Caml- motoría .Publica a pre-
João Bailoni, consultor nhão de n. 84 _ 17 da sente denuncia, que es-

tecnico da Prefeitura Mu- O Doutor Ari Pereira firma Calopreso & Cia.). pera seja recebida e afi-

nicipal; o snr. Rolf Kel- Oliveira, Juiz de Direito Dito caminhão porem, nal julgada provada,
lermann e a srta. Onilda d C d J

'
.

a omarca e aragua sofreu em viajem, um afim de que sejam os

Oliveira. do Sul, Estado de Santa desarranjo, perto, de denunciados punidos nas

Dia 19 trancorre o na- Catarina, Brasil, na for- Joinville. Acontecia que penas do dispositivo de
talicio do menino Lélio da Ieí d R

1
ma a er, etc.. transportava para esta lei penal cita o. equer

Reiner, aplicado a uno FAZ SABER a localidade uma carrega- ainda, sejam tomadas
do Grupo Escolar "São

todos os que o presente mento de cerveja "Brah- todas as deligencias ne

Luiz" e filho do snr. Leo- edital ne citação, com ma Rainha", que á filial cessarias para a forma

poldo Reiner e de sua
o prazo de quinze (15) da Brahma em Curitiba, ção da culpa, a citação

exma. esposa dona Dul-
dias virem, ou dele co- comprara Max Wilhelm, dos denunciados para

cínéía: M. Reiner. nhecimento tiverem, ou comerciante estabeleci- se verem processar e

For�aturn. Colarão grau h?- interessar possa, que, do em Jaraguá do Sul julgar. e a intimação

.Je,,,�5 al�nos ?,Od cOl�_ pelo doutor Promotor Tendo o veiculo sofrido das testemunhas abaixo

�1O. om esus
.

o Publico da comarca, me o já mencionado desar- arroladas, para, oportu
invílle, q�e ��rmmara� foi dirigida a denuncia ranjo, Amadeu Calopre- namente, dizerem sobre

o. curso g��asIal, a sole I do teor seguinte: DENDN- so, de Joinville, enten- a denuncia, tudo sob as

nídade terá l�gar as .20 CIA: _ Exmo. Snr. Dr. deu-se com seu irmão penas da lei. Jaraguá do
horas, no salao da SOCIe- - . -

.

rd Ih Q 1 20 d S t b d
d d "H 'a Lira" Juiz de Díreíto da Co- Doríval, que o. enou- e oui, e e em ro e

a e arD?-0m , marca de Jaraguá do a venda da mercadoria 1945. ass. Priamo Ferrei-

sendo. paraninfo o prof. Sul. _ O Representante de Wilhem. Efetivamen- ra do Amaral e Silva
Francisco Couto da Costa do Ministerio Publico te Amadeu negociou a Promotor Publico. - Rol
En�re os alunos qu� desta comarca, abaixo cerveja e recebeu por das testemunhas: - Rodolfo

terminaram o curso esta
assinado, cvm fundamen- parte da firma Butch Dornbusch. Augusto

o jovem - jaraguaense to no inquerito policial Strob de Joinville, que Schlup, Ervino Branden-
Artur Oscar Müller. id t

anexo, e, no desempenho na boa fé comprou a burger, todos resi en es

CINEMß - Hoje e amanhã, de suas atribuições, vem mercadoria desviada, a nesta comarca de Jara
o Cine Buhr apresentará perante V. Excia., de- importancia, de Cr$ .. , guá do Sul. - Na denun

o filme brasileiro intitulado nunciar Dorival Calopreso, 7.200,00, correspondente cia acima descrita. foi

M I 'TI
-

O' brasileiro, casado, in- ao seu valor. Com Cr$' pelo dr. Juiz exarado o

O eque' A dustrial, com trinta e um 4.000,00 dessa ímportan- o seguinte despacho: A.

filme, que nos apresenta 51 anos de idade, e Ama· ela, pagou Amadeu o a conclusão. Em 21-9-45.

Grande Othelo cantando deu Calopreso, brasileiro, concerto do Caminhão, ass. A. Oliveira. Despa
e "sambando" o melhores marcineiro, COIn trinta e entregando o restante a cho: Expeça-se edital

sarnbas brasileiros. nove 39 anos de idade, Dorival Calopreso, que de citação do reu Dorí

E, cada "sambinha" ... residentes em Curitiba, se locupletou dessa a- val Calopreso.Em 19-11-45
----�-----------------------------

Parnná, re�etivamen� propriação �débita. A- uso A. Oliveha. - '�

aasa e Farmaal-a ,Cl' \7 cl
I a rua Coronel Dulcidio berto inquérito o denun- havendo sido designado

f'Jn a o dia 4 de janeiro vin-

� ��
r douro ás 14 horas, para

�=========��=========� . ter lugar o Interrogate-
I ria do reo Dorival Ca·

NOITE . N'TATAL I lopreso, e não tendO. sí-

,--. d"' �
. � I ,� do encontrado. nesta co-

e marca, estando em lu-

gar incerto e não sabido

por isso mandei passar
I o presente edital, pelo
qual chamo e cito ao

dito Dorival Calopreso, para
comparecer na sala das
audiencias do Edííícío
do Forum, as 14 horas
do dia 4 de Janeiro de
1946 vindouro, afim de
ser interrogado, sob pe
na de revelia. E, para
que chegue a noticia ao

conhecimento do reo, se

passou o presente edital'
que será afixado ás por
tas do Forum, no lugar
de costume, e publicado

I pelo jornal "Correio do
Povo", que se edita nes

ta cidade. Dado e pas
sado nesta' cidade de
Jaraguá do Sul aos tre
ze dias do mes de de
zembro do ano de mil
novecentos e quarenta
e cinco. Eu, Ney Franco,
Escrivão o subscrevi.

·
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ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL

Notas Locais•
- -
•

•
- -
•

Aniversarios. Dia 17 Ja se- em Barra do Rio Cerro.
nhoríta= Théa Mar- Dia 21 o sr. Walde-

quardt, dileta filha dq, mar Rau, comerciante
snr. Oswaldo Marquardt; nesta praça; Tambem
Dia 20, Afonso Stahl; nessa data faz anos o sr.

Tambem no dia 20 passa Affonso Ziesemer, geren
a data natalicia do snr. te da firma Olsen Ir

Virgilio Buöíní, industrial mãos Ltda; No dia 22, o

BOA INDUSTRIA
VENDE·SE dois ótimos terrenos, a estrada

Guaramirim, Bananal, distante 10 minutos da es

tação, melhor ponto para compra de produtos de

lavoura. Um terreno com 50 morgos de terra, uma
boa casa de material, pasto, estrebaria, ranchos,
tudo apropriado para moradia.

O outro com uma boa casa de material, um
grande armazem que contem 30 metros de com

primento por 12, bons toneis, encapamentos d'agua
deposito para melado, mais duas casas no lado

para secagem de açucar, no mesmo terreno uma

fabrica de aguardente e açúcar, dois otimos alam

biques para produzir 400 a 500 litros de aguar
dente por día. uma boa moenda movida a força
d'agua, emíím tudo apropriado para um bom ramo

índustrial.,

&&pOI' preço de ocasiãou

Para tratar com o proprietario
SATURNINO ROSA

Guaramirim

valho, (armen Piazera, Lone Buhr, LuciPor motivo de mudanca vende-se otima residencia e farmácia em

Guaramirim, com 2 pavimentos, tendo 5 dormitorios - banheiro com

pleto, novo - sala de jantar - 2 salas de visita - espaçosa cosinha com fogão
economico - cópa - quarto independente para empregada - garage - pomar - com

divisões pare criação de aves - ranchos pare deposito de lenha, ou cereaes -

iluminação elétrica no quínral - agua canalisada - fosse e gabinete sanitário,
etc. - Construção rece;:;t:o�:;��:�;edeáma�e�i;�::��re=n=o=fi=rm=e=e=d=re=n=ad=o=." I ClinDiCHr_�eAOrl�....OS'inOUiUoi�OST'anHvri:re�Hsr�HntH ISala com 7 X 9, - toda Instalação envidraçada e pratileiras modern is-

_

sima - mesa de escritorio - laboratorio - sala de emergencia - pias sanitarias. -

Grande estoque de especialidades farmaceuticas, assim como perfumarias,

I
Professor Catedratico de Biologia do Instittu!o de Educação de Florianópolis

saes erc., sito em um dos melhores pontos de G u a r a m I' r im, zrande Ex-Chefe dos serviços clinicos e cirurgicos da especialidade no

e Hospital de Caridade de Florianópolis,

movimento comerei al. Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex-Interno, por concurso, .da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

I
- Jaraguá do Sul 13-12-45.

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro O Escrivão

BL U ME NAU STA. CATARINA
.

Ney Franco

Vende-se tarnbena 'só a propriedade

Tratar com o proprlerario

Farmaceutico - JOÃO LYRA

Temos a grata satisfação de anunciar

que promoveremos um baile oferecido á so

ciedade local, a realizar-se no dia 25 do
corrente mês, no salão Buhl', ás 20 horas.

O baile será abrilhantado por selecio
nado conjunto musical.

As mesas acham-sé á disposição dos
interessados no Cine Buhr; até às 19 horas

daquele dia.

Traje de passeio.
Antecipadamente agradecemos a hon

rosa cooperação de todos aqueles que qui

II zerem dar melhor realce á NOITE DE NATAL

A Comissão Organizadora

Silvia Marquarc/t, Maria Divina de Car-

li
[' Harnack, Nesse Matias, ': Marquarc/t.
A..__........- .............�,._".._.......OO__......,....._..-.......,_,,_.__.A
v...,.....,�.-,._.-..,..�..,..<>o._,._.-.._.._.�._.._.,._,v

IExll]21m (Q) sab àí O) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
POIS OONSERVA E DESINFE-TA A SUA ROUPA .

................�� B #�'!��.��@�mm�..aa r

ass. Ari Pereira Olivei
ra - Juiz de Direito da
Camarca de". Esta con

forme original, do que
dou fé.

, S�ßÃ� �fRC(A.t
� . .

ESPECIALIDADE
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