
"

do I ca"A possa
Como estava anuncia- ximo passado.

do. o Presidente da Re- O ato revestiu-se de
publica, General Eurico] grande solenidade, pre
Gaspar Outra tomou pos- sentes os embaixadores
se no dia 31 do rnes pro- especiais de 40 paízes e

altas autoridades e polltí- será democratico, de ius
coso tiça, respeitados os direi
O novo presidente con- tos e liberdades de cada

citou o povo a ter confi- pessoa.
ançe em seu governo, que Logo depois foram no-

Diretor: A R TU R M Ü L L E R - Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39

coslováquia receberão lei

te, tableres de vitamina e

calçados da Cruz Verme
lha americana. Estes su

primentos, que fazem par
te de um programa espe
cial de 2.000.000, de dóla

res, serão proporcionados
imediatamente á Tchecos
lováquia. (8.I.H.)

-x-

Os maritirnos tambem

estava)fl para declarar
gfeve 'nontem. as 18 ho
ras. Felizmente, pela ma

nhã foi assinado o acor

do dando o aumento de
salarío pedido pelos sin
dicatos.

-x-

O Brasil foi convidado
a participar das experien
elas da bomba atômica
contra navios de guerra,
que dentro em breve se

rão realisadas pela mari
nha americana.

-x-

Foi honrem assinado
decreto passando para a

reserva o General Eurico
Gaspar' Outra em virtude
de sua 'eleição para pre
sidente da republica.

Sta. Catarina - N. 1.321
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o Hidro-Avião do
'"'(I

•

menor

===========lDundo===========

epu
nas Gerais o snr. João Be-
raldo e o snr. Ministro da

Justiça telegrafou a todoS
os demals ínrervenroreê
pedindo que se conser

vassem em seus cargos
até resolvidas as demar

ehes pare substituições.

meados os ministros e

auxiliares os quais todos
ja tomaram posse,
O snr. Presidente no

meou interventor em Mi

Revista Semanal
A Comissão de Pre

ços do Rio, excluio do
O "Sgort Shetland" é, nos quais se incluem a

I tripulantes
com 42 metros, tabelamenro o arroz e

sem favor, o maior hídro- cabine de passageiros o compartimento de malas o feijão, que existe em
avião atualmente em ope- com 87 merros cúbicos, o e cargas com 24 metros, abundancia naquela capl
ração nas linhas comer- bar e restaurante com 24 além de várias outras de- tal e tende a baixar. A
clais de todo o mundo. rnetros, o lavatório com pendencias todas amplas mesma comissão decla-
Movido por 4 motores, 22 metros a cabine dos e confortaveis. rou 'que pare ali foram
"Centaurus" radiais, de importadas .ern janeiro
válvulas na cabeça, 18 ci- 456 mil sacas de trigo
'lindros e 2.500 HP cada com isenção de impostos.
um, que impulsionam hé- -x-
Iices quadri-pés "De Ha- O Instituto do Açúcar
villand", de 4,70 mts. de liberou para as firmas
diâmetro, o gigantesco Germano Stein S.A. e H.
aparelho tem capacidade Douet, de Ioínvílle, 1500
para transporrar a seguin- e 1.048 sacos de Açúcar
te carga comercial util resperlvarnenre.
voando a 2.400 metros e -x....,...
com bom rempo 3.451 qui- Grandes chuvas tem
los à uma distancia de caido no Rio Grande do
4.650 milhas a uma velo- ; Sul, tendo as aguas ala-
'cidade de 184 milhas ho- gado campos e estradas.
rarias; 9.966 quilos a 3.000 Teme-se que parte da
milhas voando a 185 mi- lavoura fique prejudicada
.lhas hor9rias;. ou 13.601 não só pelá devasteçêo
quilos a 2.076 milhas vo- das agues como pelo im-
ando a 188 milhas horä- pedimento do transporte,
rías, devendo-se calcular -x-
a milha na base de 1.853 O radar está revolucío-
metros. nando a ciencia mundial,
O "ôhort ôhreland" tem especialmente no que se

uma envergadura de 45,60 refere as comunicações
metros de ponta a ponta planetarias.
das azas, 53,44, metros de Agora mesmo, dizem
comprimento, 3,80 metros os jornais que cientistas,
de largura e 12,22 merros 'por meio do radar estão
de altura máxima, e os desvendados os segredos
seus quatro motores for- da Lua e do planeta Mar-
necem a energia suficien- te, onde se pretende ir em
te para que o aparelho

I
90 horas.

se erga a 1.520' rnetros -x-

em apenas sete minutos Armas do inimigo que serão jogadas ao O Santo Padre' recebeu
com uma carg� de 58,890 mar, proximo a Ilha de Saishu, no Japão. Es!á é

no Vaticano 55.000 crían
quilos ou em cinco mínu- uma das medidás tomadas pelos Estados Umdos

ças italianas, apresenta-
tos e 'meio com a carga para destruir os meios de iniciar outra guerra. das pelos diretores da
reduzida para 54.560 quilos. ' (Serviço de Informações do Hemlsferio) UNRA, que lhes assiste

-

, Para que se faça uma com roupas e alimentos.
idéa das suas verdadel- -x-
ras proporções basta que Aceito

.por doze países o con
se, diga que o seu enor- Foi assinada pelo Mi-

me casco tem um volume vite a uma Conferencia nistro da Justiça uma por-

de 248 rnerros cúbicos, 'Comercl-al I/taria
reformando a L.B.A.

I' Por essa, reforma dedicar-
---------- se-á a L.B.A. a impor-

Polilica

tente obra em prol da de
fesa da raça. A Legião
de acordo com a nova

orientação, empregará a

sua receita na construção
e ajuda de obras sociais,
procurando prover o Bra
sil de instituições que em

cada regíão enfrentem as

suas finalidades.
-x-

A Confederação dós
Trabalhadores do Chile
decretou a greve geral
nas estradas de ferre, bon
des, onibus, serviços de
eletricidade, agua, pada
rias e açougue.
Motivou a represalia o

conflito em comicio, on-

de foram mortos 9 pesso- -x-

as e feridas mais de 100. O arcebispo Edward
Os operarios pleiteam Mooney, de Detroit, um

a revogação do estado de dos quatro novos carde
sitio, designação de um als norte-americanos, foi
governo civil, castigo aos o primeiro prelado cerölt
culpados pelo massacre co norte-americano a ser

acima referido, índenísa- nomeado pare serviço di

ção as familias das viti- plomatico na Santa Sé.
mas e mais uma serie de O arcebispo Mooney,
medidas que declaram ne- lider espiritual de 850.000
cessarias a vida da de- católicos 3 que conta 62

anos de idade, desobri
gou-se de sua primeira
missão diplomática como

delegado apostólico pera
a India e, subsequente
mente foi-lhe dada função
similar no Japão. Desde
então, governou duas sés
nos EE. UU. e prestou
serviços relevantes na Iun
Ia Administrativa da Na
tional Catholic Welfare
Conférence, com séde em

Washington. Foi seu presi
dente durante vários anos.

Depois de seu regresso
do Japão, foi nomeado

Bispo de Rochester, no

Estado de Nova York e

nomeado primeiro Arce
bispo de Detroit em junho
de 1957.
O Cardeal Mooney nas

ceu em Mount ôavege,
Maryland, eo Colegío nor
te-americano. (S.I.H·)

-x--

mocracia.
-x-

, Quatro engenheiros rus

sos que ora se encontram
nos EE. UU. em missão
do seu governo, declara
ram recentemente que a

União Soviética estava in
teressada na compra de
50.000 toneladas de aparas
de aço, existentes numa

usina siderúrgica construi
da durante a guerra em

ôalr Lake City.
Um .

dos engenheiros
acrescentou que a Russia
carecia de aço, bem co

mo de muitos outros ma

teriais. (S.I.H.)
-x-

Anuncia-se que mais de
100.000 escolares da Tche-

:�:Washington - (SIH)- O \ á uma conferencia comer

Departamento de Estado cíel, a realizar-se breve
anunciou que doze dos mente, por iniciativa nor

quatorze paízes que ha- te-americana. Os países
viam sido convidados, que aceitaram o convite
concordaram em assistir são: Ausrrelle, Brasil, No-

va Zelandie, Belgica, Ca
nada, França, China, Cu
ba, Holanda, Reino Uni
do, India e Africa do Sul.
Ainda não foram recebi
das respostas da União
Sovietica e da Tchecos
lovàquia.
As reuniões . prelimina

res, que se efetuarão an

tes da conferencia inter
nacional sobre comércio e

emprego, planejada pera
os melados do fluente ano,
terão dois objetivos: 10.)

Quando todos pensa
vam que o snr. Getulio
Vargas estava cansado do
governo, depois de 15
anos de mando absoluto, Grande do Sul.
ele volta a atividade, tra- É por isso que reina
sendo o pavor entre os grande agitação no esta

politicos, especialmente do do sulino, onde o P.S.D.
P.S.D., que eludou a fun- e P.T,B. disputam a situa
dar e q��.agora, já rene- ção em luta aberta.

ga. -x-

Sua, preflit�ção não é 'Os pedres catolícos elei
moaiS P'�IQ golf, on pela vi- tos para o Congresso,
da da fazenda; mas {

. sim deliberaram defender 05

pelo Partido Trabalhista seguintes pontos na 110-

do qual é ori-entador. va constituição:
Agora a atividade cres- 1'- promulgação da cons

ce, pois prepara-se terre- tituição em nome de Deus;
no para as eleições esta- 2.- combate doutrinário e

doais e, se'gundo tudo faz politico a todos os siste
crer, essa agremiação mas economicos, sociaís
partidaria tomará posse e politicos, condenados
de diversos estados, entre pelas inciclicas pontifici
os quais São Paulo e Rio ais; 5'- Casamento mono-

São provaveis candida
tos aos cargos de Secre
tarios no futuro governo
catarinense os snrs. Fer
reira Lima, ferreira Bas
tos, Ernesto Stodieck e

Anes Gualberto.

preparar 05 projetos a se

rem considerados na Ccn
ferencia Internacional e

(2'.) negociar acordos, en
tre os países participan
tes, visando a redução de
barreiras governamentais
ao comercio. Estes últi
mos tanto, quanto diz res

peito aos EE. UU., seriam
negociados de conformi
dades com a Lei de Acor
dos Comerciais, com a

cláusula de reciprocidade.

Para o Rio de Janeiro
viajou o snr. Udo Deeke,
candidato a Interventerle
Federal nesre estado.

-x-gânico indissoluvel; 4'- re
conhecimento paro efeitos
civis do casamento religi
oso; f)'- ensino religioso
facultativo nas escolas; 6'
assistencia relígtosa em

cerarer permanente às
classes armadas, hospi
tais e presidios; 7'- res-

peito as, tradições católi- I=======MUDAS,------..cas brasileiras; 8'- descan-
ço semanal e respeito aos Frutüeras e ornamentais
domingos e dias santos; Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras,9'- buscar a segurança so-

Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,cial nos principios, meto-
do e meios da doutrina Coniferas, Palmeiras, etc., etc.

social católica; 10'- Iiber- Peçam catalogos Ilustrado

dade de associação e ptu- L .E O P O L DOS .E I D .E L - Coropá
ralidade sindical.

O snr, lau Guedes, ex

membro do Conselho Ad
ministrativo e Secretario
da Fazenda no governo
catarinense deixou esse

cargo, motivado por de
Mvença com os seus co

legas do P.S.D.
--x-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- CORREIO DO POVO -

1E;;'.rê sq , �s:Ji!
i ;'Brasilêira:de

ElelriCiaade S.A.
. I

.;.

Barragem.no 8°. S�lto'do Bracinho ",

I

Precisam-se de

Pedreiros 8Serventes
p�ra o serviço dê enrocamento com pedras brutas.

Pagam-se bons ordenados

SALARIO MINIMO PARA PEDREIRO:

Cr$ 4,00 POR HORA

PARA SERVENTE:

Cr$ 2,80 POR HORA

-Serviço diário: 8 horas normais e 2 sobre-horas-

,Emprêsa Sul Brasileira deEletricidadeS.A. I'

.
. . .

"- .

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 al97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos
1__-•.I11!1;,•..----------_.,•..•_-

..

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto Berna'rdó1
220 Volts, 50 ciclos.

Grubba S. A.-
o �-.�.

�
Chamo a atenção de

Assembléa Geral Ordinaria todos" de não comprarem
.' "" um carrfnho de mão, de

C O N V O C A ç A O uma roda, feito de 'arari-

Pelo presente são convidados os senhores bé, quasi novo, podendo

acionistas a sé reunirem, em Assernbléa Geral Ordi- ser tiradäs as duas par-.

naria, na sede social desta Sociedade,. a rua Presl- tes 'Iaterees 'do .rnesmo,

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS; GLOBOS, e denteEpiraclo Pessoa, ás 1-4 hores.Ido. die 16 de íe- pois foi roubado, dia 5 do

ARANDELAS. vereiro proximo. '
'i'

_"
"

corrente. i

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e 1 Ordem do Dia Igualmente peço a quem

força de qualquer capacidade.
. 11o.)-Exame, discussão e aprovação das contas da souber dó mesmo,. ou já

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com 'presteza 'a Il,ualquer I Diretoria, do parecer do
. Conselho Fiscal e •.do ter compra.do, aVls.ar-me

pedido de instalação de luz e força. Balanço.
" ,: .. :. que será gratfficado. . ;

: 2o.)-Eleição do Conselho Fiscal.
- .

JOAO LpSS - Fotógraío

�����������������--���������-I�J-A�un�sd�e��."
I

. b2
.

'Ja,r,aguá do Sul, 10 de janeiro de 1946;
': ,)..'

'

:

!(@)@!@)@!®@!@)@!@)@!@)@!@)@!@).:@!@®'!®@!®®!@@!®@)!WALDEMARGRUBBA·-".'
�'MEDlCAÇAOAUXILIAR,

(@
-

_,.':'

-

@) BERNARDO GRUBBA JNR.
NO T��T����TO DA

I Tosse, Asma, Breaqeíte, Rouquidão, Resfriados e . � 5x2.
_. �_.

....

; Di�e:�re�
I'

TODAS AS MOLESTlAS DO HPßRHnO RfSPIRHIÓßI& � Mestre pQ1'a Tece,lage1l! =�......

(® Encontra� alivio imediato com o uso do
� P�e��sa-se de um que seja perfei;o e Que ••• I L Y ....A··

� I n C O m p a p a v e 1 @ conhéça Tbern a maquina =�..-

I Pl!ilOföl dI! Hogien Pl!loll!Oll! � Informações na
�'Jaé�uärçW' ::::=

(® ,

� Industria de Calcados
EtaoNf .

� o PEiTORALMAIS fJONDECmo NO BRASIL @5 • COIt'Ha-a .

� :
ta Gosch Irmãos S.A. VINHOCREOBOTADO

�� �!ta\�!ta\
��

Cf: UM elll'lADOR DK SAOD&

�\'&J���@.i.@@.i.@�@.;®��®i®�@l®�J: 5-2

� INFORMAÇÕES NA EMPRESUL JOINVILLE . .,.

� OU NAS DISTRIBUIDORAS DE

�=:
Sm, Serra Mia e

:;:�

Matriz: .JOINVILL
(

(Sob Administração do Governo Federal)

•••A ••8Sla 8IS_IIHI. IRIGUllla

••••1•••
'

III IS••&II�

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: 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.

�IAicrIN'DusTR'li'i'''coME'R'cfo'DErciiAßiNis/l']
ii

". .';
.

FundadO'erT'l 23·da fevereiro da 1935 ii

ii '.' ; " "1
CAPITAL IN:fEGRALIZADq CR$ 6.000.000,00 H

li DEPEIDENCrAS EM:. RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ii

H �[:�:n;�á
'

AGENCJA: Jaraguá do Sul . 11
ii BfPsgu� Rua' -Oel.. Emilio Iourdan, 115 ii

ii Ca'ça?or End. Telegraflee "INCO" H
:: Canoinhas '. 7'{ ::

ii Concórdia �,CaIXé\ Postal,.)0:-Telefone,
. C) ii

ii Cresciuma MATRIZ: ITA IA1 li

ii' Cur!t!ba Faz todas as operações bancarias no Palz. c�mo,�obranc;:aB. deBcont�B; ii
:: Curitibanos emprast1mQs. financiamentos. mediante cauc;:ao de Ululos comercialB. :1

ii FlorianopoJis pa.ses. atc.. aceltái1dö documentos e valores em custodia, mediant. ii

ii Gaspar : ,I
'.

.: '_ ,tqxa8I11odic�B.. • •
ii

li lbirama Abona em C 7Correntes' os segwntes luros: ii

ii I1ntudaial A Disposição, sern avise, com retírades livres H
:: . poranga. t; I' tO' 2°/

::

ii Jaraguã do $ui' •

'; pera �UÇl qU!2r. Impor �ncla -, o 11
ii JOl.çaba ; j .:

• ·,Com AVISO de 50 dies e. refiradas livres !, !!

ii Joinville ;
, de Cr$ 1.000,00 50/0 ii

ii taguna Depositos Populares, com limite de e-s f!O;OOO_,M !i
,

ii rvf!t�!· , : I dep. iniciais a partir, de Cr$ 20,00 ii
li Orleans e subsequentes .e p. de Cr$ 5,00 4%' H

ii Piratuba Com aviso de 100 dias " ..
" .i

>

•
5%!! ,/

ii P�rto Uniã<? ' Prazo Fixo de 6 meses'
..; ,

5% H
:: RIO de janeiro C A' d 120 dí 5 1/2°1

::

ii Rio Negrinho
om VISO· e las 10 ii

ii Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% !!

ii s. Francisco do Sul' Os juros sãQ pagos ou capitalizados semestralmente ii

II �'a!6aquim' : A econom ia é a base da prosperidade H
ii .Tijucas Deposite as suas e'êónomia" no H
ii' .Tubarão Banco .Índustr!« e Comercio de Santa Catarina SIA. !!

ii Urussanga HORRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ::

ii Videira Aos sábados das 9 à. 11 hora. ii
ii

ii
ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::íí

QUEIJO
PARMEZÃO,

.-
1....

(

Chamamos.n
A ATENÇÃO Df TODOS,

deste ou de outros municipios, para a

GRANDE VENDA DA

"(Míneíro legitimo)

V. S. encontrará naCasa Real'
Defronte o Cine-Buhr

aasa TOBIAS'
--------------------------------

Todos os seus artigos estão a ven- .

da pelos menores preços possiveis.

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. ;

�-

Visitem esta ECASA, sem compro

misso, e verifiquem seus artigos . e, seus

precinhos ..

CÄ'MARADAS·
'. -

CASA TOBIA� r R. P. Ept Pesstls, ,652 Jaraguá cio Sul

Atencão
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IPIrcRelitilllf21 Mfilll1l1lliCliJPlal� ��oooooooo���.�ooll, � Adolf Herrn. Schultze

ICl(]lUlteJrRmeIDlt(Ü)§ Il))e§]p)aclhladlo§ m .

MARCENARIA EM GERAL
00� ,

00
Dia 26 l' 46 � 'Oterece móveis "'CIMO" de todos' os tipos da Cl 1 d'

.,

d d lt e creanças

'.
48 -,cml'll'o G'aed'ke,-.bra's.·, re'q'Uel.l.l'C'. construír

� CIA. INDUSTRI�,L Dt MOVEIS.
.

00
- ����osgeraDi��e��i: O�d��a c�r:asu eOs Ultra-curtas

'-" r � 00
_ lndutotermia - Bisturi-eletrico - Eledro.cauterização

um mausoleo na sepultura de Gertrudes' Gaedke, 1,1
Mantem um. .estoque �ermanente de tod?s (�s tiposm _ Raios Intra-vermelhos e azuis.

como requer. '

'" de MObIliaS, especialmente para escntorto.

11--------------------
..

58-Horacio Pradi, bras. requer ·!ie. p.. estabe- .' _ _ __ .

_

lecer-se c. pequena oleríe, idem.
,

. �
INSTALAÇOES �0.MPLETAS DE: �!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!�!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!�!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!�!'!!!!!!!!!!'!'!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!f;

60-WaIdemar Rebelo, bras., requer transf. ter- � Dormitórios
� ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA .00 li

reno vendido
a. Freya e Siegfried Wenzersky, idem. 00 Salas, de Jantar " , zes li AM IN' i::::.'.61-,'Florinette de Souza, bras." requer rransf. 00 Copas. . 00 li DR. SADALLA

r :..l1·f" d dld DL' d Q íd � . Escritorios � :: ..

erreno eo ,Ica o, ven I o a r. UlZ e oouza, I em'� t

M"
, � li ONjUNTO PE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS il

6õ-Alberto Morrett bras requer líc p

estabe-a
. C' ,oveIs rusticos e outros.

;
i: c .

. ,::
.

. . , .
. "

'. ' :! ESTADOS DE SANTA CATARIT'!A. E PARANA Ir
, lecer-se c. ur�a casa de generos altmentlcios, idem, ,

;'
.

COMO.. H 42» (A.NTIGO HOTBL WEIS !i
64-ErvIno Glassenap, bras. reqüer transf írnp. Mq_VE�S AVULSOS .i ii «RUA GERONYMO COELHO,

, ,ii
de uma bicicleta, adquirida de Ernílío ôchünke, idem. Cade_lras. . ..

00 H HORARIO: 10-12 e 4-6 datarde - Hora marcada: 2-4 li
65-Germano Pavanello, bras. requer transf. de � PultroI_las fixas e glratonas. � ii

_ "oinvill� - ii
um carro vendido a José Verbinen, idem.

. I
Mesinhas de c.entro e para rad!o 00 ii ::

67 - Frederico ßogel, bras. requer transf. lrnp, E en�re mUlt.os outros. a" " 00
terreno vendido a Artur Vogel, idem. Caixa Registradora mar:c� �ECORD. �

�__...---------------_..

68 - Leopoldo Volkmann. bras. requer . transf. Af�mada pela .sua eftcI�ncla, substltu.�

I'
"

Iímp. terreno vendido a Harwlg VOlkma,nn, idem.. 00 IOdo as CaIxas Registradoras de 00 CII'nl'C9, de Olhos OUVlriOS n�rll fi�rOHntH69 - Alfredo Borck, bras., requer transf., imp. 00 elevado custo.« -- 00 II U II , U , u , U

terreno adquirido de Augusto Borck, idem. ,00 � '. .

I
- -

T
.

71-Erico Meier, bras. requer transf, írnp. de 00
VENDE-SE CAIXOES VASIOS Dr. Al'nllnlO avare� ,

uma bicicleta, adquirido de Waldemar Meier, idem. . -

I Professor Catedratico de Biofogia do l(l�tittuto de Educação de ,FlorJOnõpoils
12-l.\ucrusto Kleinschmidt bras requer transf 00 RUA RIO BRACO 964 _ TELEFONE 73 Ex·Chefe dos serviços cllnlcos e clrurglcos. da. es�eclahdade no

'. t7 '" •

� , ,�

I
Hospital de Caridade de Florlcnopohs,

de,
um cerro vendido a Vergilío Schneider, idem. � Jaraguá do Su I Sta. Catarina � Assistente do professor David Sanson, no Rio de Ja·nelro.

75,-Joaquim Demarcki, bras. requer rrensf. imp. � � Ex·lnterno por. concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

terreno vendido a Adolfo Wackerhagen, idem. OO�OOOOOOOOOO�!OO�OO�OOOOOOOO ..

74 - Pedro Trentini, bras., requer transf. imp. Formado p�la faculda?e de Med!ctna da

t b I
..

dld T bí Al ínl.Jd
Universidade do RIO de janeíro

seu es a e ecímento, ven I o a o las qumr, I em.

I
r

75.-Paulo Papp, bras. requer líc, p. estabele-

rAt;
. @rl'n em

erlll�
B L U ME NAU STA. \..,ATARINA

cer-se c. casa de gen, alímenticios e botequim, idem. �,
�

."lI><1C""·A
.......

L'ft""'C-A"""D'"--O�"""s'
� --

76- José Ramos, bras., requer Iransf. imp. de
uma bicicleta vendida a Miguel Stern.

.

77-Haroldo Berner, bras., requer transf. imp. de ti.
o

uma bicicleta adquirido de Argemiro Nunes, idem. IP
78-Alvino Hofmann, bras. requer transf. imp. II.

I 'R' G' Ode uma bicicleta vendida a João Maas, idem. W ..

79 - Erwino Roweder, bras., requer transf. imp'lde um carro vendido a Paulo Franzner, idem.
80-Adelino Chiodini, bras., requer tral1sf. imp. •

de uma bicicleta adquirida de Adão Maba. idem.
81-Adriano Picoli, bras., requer transf. imp. de

um carro de lavoura, vendido a Henrique Maas, idem,
85-Pedro Gerent, hras. requer transf. imp. rela

tivo um, carro adquirido de José de Pinho, idem.
84-Ewaldo Meier, brasileiro, requer transf. imp.

de uma bicicleta, 'vendido a Vitorio Bortolini, idem.
8ó-Antonio Tobias, si rio, por s. procurador,

requer transf. imp. de uma bicicleta, vendida a Ne
me Antonio Tobias, idem.

88-0restes Satler, bras. requer transe. imp. ter
reno vendido a Placido Satler, idem.

87-João Carlos Stein, bras. requer transf. ter
reno vendido a José Ribeiro, idem.

- continua -

DE CITAÇÃO DE HERDEIROS AUSENTES

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi
to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.-

Faz Saber a todos os que o presente edital de

citação, com o prazo de trinta (30) dias virem, ou

dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, que, Edital n' 1956 de 28-1-46
estando se procedendo ao Inventário doe; bens dei- José Pereira Lima e

xados por falecimento de ANA JANTSCH, e tendo Isabel Athanasio.
sido feita a declaração de herdeiros, na qual consta Ele, brasileiro, solteiro,
os heldeiros de nome Wally Jantsch van Daalell ca- funcionario público, do
sada com Wilhelm van Daalen, Ewaldo Jantsch ca- iniciliado e residente

EXTERNATO E INTERNATO - Tratamento Ótimo sado com Maria Carlota Hrushka, como ausentes, nest'B cidade, sendo filho

Peçam Prospetos pelo presente e�ital chama e �ita aos ditos WaHy de Procopio Pereira Li-

.�IIC==:::IIII.====-. Jantsch van Daalen e seu marido, e Ewaldo Jantsch ma e de Elisa da Rosa
e sua esposa para no prazo de trinta dias, se faze- Pereira.
rem representar, ou comparecerem a este luizo, para I Ela brasileira, soltei
falarem- aos termos de dito inventario, sob as penas' ra f�ncionaria publica,
da lei. E para que chegue a noticia ao conhecimen- do'miciliadà e residente
to, de todos, se passou o presente edital, que será nesta cidade, sendo fi-Iafixado as portas -do Forum, no lugar de costume, lha de Ermelino Luiz
e publicado pelo jornal local "Correio do Povo" e Athanasio e de Candida
Diario Oficial do Estado. Dado e passado nesta ci- Gonçalves Athanasio.
dade de Jaraguá do Sul, aos onze dias do mez de

Janeiro de mil nõvecentos e quarenta e seis. Eu, Ney
Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Perei
ra Oliveira - Juiz de Direito - Esta conforme o drigi
nal, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 11 de janeiro de 1946
NEY FRANCO - Escrivão

�·ã� �Ö m�I��r�ö b
maiö ,�arat� ö
_ .......
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. SANTA CATARINA l�
Colégio "Bom Jesus" �iI"liI""'#'Uo1ft.......g;#.d\
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JOINVILLE E d i ta I
Este grande educandário de Joinville
é o único que no Norte do Estado
mantem curso secundário completo,
com os dois ciclos:- Ginasiàl e Cole-

gial (Clássico e Científico).

Escola de Comércio Reconhecida

Ótimas instalações, grandes laboratorios.
Campos desportivos e perfeita aparelhagem

para Educação Física.

.. 4. Ee +

1�lEi!l!Eil=!!=il=ll=ii=il=m!i�l!iim=:!!!l!!!!E!iI=m!i!;i$;i=i!li
= .

. m
I r='ebres (Sezões, Malárias, til

11-1 Impaludismo III
Maleitas, Tremedeira I

I - CU�AM-SE RAPIDAMENTE COM -, ma r

II "Capsulas Antisezonicas II
I Minancora" II Em Todas as Boas Farm.eias i
m É um produto dos Laboratorios 'MINANC0RA li
iii - .Toinville -,

Sta. Catarina-' iiiIii""'_';1-.I_I�I-'I-'!lI!!!!!!!!!III!ll!!!!ll!!!!!lljãii!!iII�!!!!!!!!!!!!!II__'ll;J.1iiiiiiiiiIII�_'I_'iiiiiiiiiiii.iiiiiiliiiiiiIliiiiiiiilill'iiiiiiiiiil .�iiiiiiiiiiii._,'_'.li

WAT'E'RMA'N;S
A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro

Aeaba i:8 recooer: TlP, AVENIDA

Domingo,

Dr. Wal�emiro Mazureehen
�.s. 81 SaUBI

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

L�m�a[lnia �a�i��al U� ���ur�s I�ira��a
AGENTES LO(jA][§

A Com9pcial Ltdso
/ARAQUÁ DO SUL

nho, sendo filha de Gui
lherme Brandt e de Ca
tharina Brandt.

Artur Müller, Oticial do

Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca raraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que compar('ce

ram no cartorio exibindo os

documentos eXigidos pela lei
atim de se habilitarem para

É UMA DOa'NÇA ._Yl__
MUITO "RlIiIO� MitA A fi,...
MIUA IE PARA A _ÇA. COMO
UM 110M AUXlUAit NO TRATA
MENTODbsir lilRAND&nAeD-O

u •• o

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 dUi ante: I 5 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse o para os

tins legaes.
ARTUR MÜLLER-Oticial

Edital n. 19óf de 26-1-46 .®y@ (®1'@ @í® @5r@)
Walter Nagel 6 Wil

helmina Kamin.
Ele, brasileiro. soltei

ro, lavrador, domiciliado
e residente em Corupá,
neste municipio, sendo
filho de Otto Nagel e de
Anna Beck.
Ela, brasileira, soltei

ra, domestica, domicilia·
da e residente nesta ci�

dade, sendo filha de Ger
mano Kamin e de Maria
Schaldach Kamin.

casai-Se:
•

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando an

f a rma c ia Nova
de ROBETllO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos. .

Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGUA

@)..@ @,;.@ @J..®�
A propaganda atravez do
anuncio é mais eficiente
do que se julga, para
anuncios prefira este

Jornal.
"MEDICAÇÃO . AUXlp
AR NO TRATAMENTO

DA SfFILlS" ,

l;ifJI,lnl:msllima
A sffll� _ Al'ftDENTA �.
INÚM__MAS.T� COMO<

_,MATI....

acR61ru1.A8
....INHM

PlII1'IJI..M
0L.c:_
lICZDId

,-IDM

NRTltoe

MANCHU

Edital n. 1957 de 29 1-46.
Ricardo Raasch e Ros

chen Brandt.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente em Ribeirão
Grande, sendo filho de
Germano Raasch e de
Maria Gutz Raasch.
Ela, brasileira, solteira, Ilavradora, domiciliada e

residente em Jaraguasi-

to!WI.I DE NOGUEIRA It

CONHIIIIlI_ HÁ ... ANO. '1'1

V_DE-a 11M TODA PAftTIE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RitJ CORREIO DO POVO Balanço Municipal
, .CAIXA POSTAL, 19

TELEFONE N. 39
No ano de 1945 a Pre- e jardins foram gastos

feitura arrecadou Cr$ .. Cr$ 62.445,50. A educa-
756.557,70, tendo dispen- ção e ensino custaram ao

dido Cr$ 828.041,60. erario municipal Cr$ ..
A maior despeza foi fei-147.159,70 e mais 29.920,50

ta com a conservação de pare construção de pre
estrô®s e pontes que ab- dios escolares- e '14.168,20
sorvei! Cr$506.296,80. Con pera subvenção e fiscali
servação de ruas, praças sação .

- Dlretorl ARTUR MÜLLER

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 5 DB Fevereiro DE 1946 STIL CATARINA N. 1.321

•
- _
• Notas Locais _._ Esportes POR AOM

•

Campeonato Estcdodl
Aniversarlos. -Amanhã fa-, dona Leonor Neves, 'díre

zem anos a senhorlta Lí- tora do Grupo Escolar
dia Schmitt, e as menl- Abdon Batista e esposa
nas Tereslnha Nicoluzzi e do snr. João de Souza
Ortrud Waidner, esta fi- Neves.
lha do rev. Pastor Her- A esforçada educadora
rnann Waidner. os cumprimentos do "Cor-
- No dia 5 do corrente reio do Povo".
faz anos a exma. snra. Cnsamentos. Hontern rea-

Ioinville, "o 2' tambern l seria a preliminar e o ou

centra tim quadro de Ioín- fro o principal. Apesar de
Ern prosseguimento ao Hoje a tarde em contí- ville, -este é o Bonsucesso, tarde, ainda há ternpo pa-

campeonato estadual de nuação ao campeonato deverá prellet centra o ra isto se realizar. Aqui
futebol jogarão hoje em Sul Americano Extra de Baependí. fica pois a nossa suges
Ioinville, Caxias e AvaL Futebol jogarão Brasilej- Uma sugestão: Iaregué tão, que .lrla resolver o
Esta partida é a primeira ros e Chilenos. O prélio nunca teve asststencla pa- problema financeiro doe
das finalissimas. será ás 9,50 horas, hora do ra lotar as dependenclas dois quadros locais,

Rio de Janeiro. dos dois campos locais,
Campeonato Sul Americano A nossa equipe deverá espera-se um deficit para

atuar. as.sim cons.tituida: os. quadros, pois a aseis- ßlhuns DOrO fotogrofinsAn; Nilron, Norlval; Pro- teucia irá dividir-se em
U

llzou-se o casamento do I cppio, Da.ni_Io, Rui; Teseu- duas parres, indo os
'

as- selecionado sortimento
sr. Roland Harold Dorn-: rinha, Zízlnho, Heleno, soclados do Baependi Recebeu: TlP. AVENIDA
busch com a senhorita Jair e Chico (Lima). pera o seu campo e os
Maxima Zelinda Gomes. do Acerat por sua � .vez

Cadetes. A passeio acham- Acaraí X Metalurgica irão assistir os jogos de __

se entre nos os jovens seu quadro.. 1----------
Adhemar Rudge e Milton B dí X B

.' A Casa RealCesar Franco, alunos da aepen 1 onsu- Para evitar isto, suge-' ,

Escola Preparatoria de cesso. rimos aqui, apesar de possue um graúde
Porto Alegre. tardiamente que os dois sortimento em artí-

Cinema - Não deixem de Hoje Teremos em nos- prelios deveriam ser rea- gos de couro:
assistir esse deslumbran- sa cidade dois prélios liz?dos, em u.m só carI�po, SACOLAS -CARTEIRAS- .

je filme que Cine Buhr amistosos, estando o prl- pOl� so
.

essrm � renda CINTAS etc.
vae apresentar hoje, O cor- meiro a cargo das equí- sena maior e dana para �

sario fantasma com Cercle pes do Acaraí e do Meta' cobrir as despezas tidas (defronte o Cine Buhr)
Landis. lurgtca F. C. da cidade de pelos quadros. Um jogo ==========

FALECIMENTO
Damos conhecimento ainda sob pro

funda dor, do falecimento de nosso filho

Erico Konell
falecido no dia 25 de janeiro com a idade
de 25 ados, ' Exprimimos o nosso agrade
cimenio a todos que nos consolaram e en

viaram flores e acompanharam o enterro.

EMILIO KONELL e Senhora - Iaragué do Sul, 30-1-46

.

ABOR
A destruição do

O T O
militarismo aleI?ão

• prossegue rápida--

mente sob a díre-
, _ 'Ião dos aliados.

, Em Luneberg, cen-

tenas de homens,
já licenciados do
que foi uma Iormi
davel maquina be
lica, solicitam em'

um quartel de li
cenciamento os do
cumentos para de
dicar-se a empre
gos civis.

HANS W"IELE Jaragná do Sul
(Reproduções, Ampliações, Revelações e Copias)

Rollfilms 4, 1/2x6, - 6x!J, 7, 5xl1.

Tenho o grato prazer de comunicar aos amantes de bôa leitura que anexei
uma pequena, mas bem sortida secção de LIVROS. Livros de aurores nacio
nais e estrangeiros. Romances, Biografias, Memórias, Contos Policiais, LI
VROS para creanças de todas idades. LIVROS de Aventuras-Viagens-Caçadas
e Explorações. Emfim, LIVROS pera todos os gostos. Especial atenção dedi
carei as Coleções de: Artes e Oficios, Comerciaes, Industrlees, Direito, Medicina,
Enciclopédias e Dieionarios. - Estou habilitado a fornecer qualquer livro pera pro
flsslonees, reduzindo despesas e demoras pare os interessados.
-- BIJA MARECHAL IFLORIA.NO PEiXOTO!) 95

(Serviço de Infor
mações do Hemís
ferio)

Revisla Se:manalB i II i iii i I i i i i II i IiI i II i i I i I i i i i·i i I i � li � � I i i i I iJJJ8
Onde a Vida é u:m Prazer

== norte do Paraná..-

Conclusão da 1. pago
Segundo experiencias

realizadas com ratos e

relatadas á Academia Na
cional de Ciencias pelos
Drs. H. C. ôhermen e H.
L. Campbell, da Universi
dade de Columbia, a ele

,

vação do consumo dornes
rico da vitaminá "A" traz
resultados benéficos a jo
vens e velhos.
O consumo abundante

desta vitamina, encontra
da em alimentos como a

manteiga. fígado, gerne de
ovô, cenouras, e verduras,
tende a retardar o enve

lhecimento e aumentar os

anos de vida, ao que ha
viam informado anterior
mente o Dr. ôhermann e

seu colega.
E agora, verificaram

eles que a reprodução

nas familias de ratos, ali
mentadas com vitamina A
em abundancia, cresce um

tanto mais rapidamente e

com menos variação indi
vidual. Ao que acentuam
os cientistas, o fato vem

demoristrar que o consu
mo abundante de vitami
na A exerce uma lnfluen
ela íavorevel e estabill
Zimte no crescimento.

-

A suprema ambição do homem é ter o seu lar, viver feliz e com relativo conforto. Pois bem, tudo
isso e muito mais - fortuna, prosperidade e saude, se consegue no Norte do Paraná.

A terra roxa, recamada de «humus-, proporciona colheitas farta de café, algodão, cereais, legumes,
frutas, hortaliças, legumes, uvas, etc., e sendo uma região liberta das serras, é muito apropriada para a industria
pastoril. Assim, a pecuaria tem tido apreciavel desenvolvimento e a criação de rezes, porcos, cabras, ovelhas, alem
de aves domesticas, continua em alentador progresso.

A boa rêde de estradas de rodagem, conjugada com a estrada de ferro, possíbidta comunicações rapi
das para esta e outras praças consumidoras dos referidos produtos Norte-Paranaenses.

Para concretizar em fato as suas mais caras ambições, adquira terras roxas com facilidade de pagamento, da

Co.npanhia de Terras Norte do Paraná
Agencia Principal e Centro de Administração: LONDRINA· Sede: S. PAULO - Escritorio: - Rua São Bento, 329 -

8. andar - Caixa Postal 2771 - NOTA: Nenhum agente de venda està antorizado a receber dinheiro em nome da
Companhia. - (Titulos registrados sob n. 12, de acordo com o decreto N. 3079 de 15-9-1938).

Para mel:;!:�::=r�aJ:;� Joao ferrori no Hotel Centt'ol, desto cidode. �:r�eo�;a���:�isado'

Esta influencia 'no de
senvolvimento dos ratos
foi observada }:om o con

sumo de vitamina A, em

doses duas e quatro ve

zes maiores que a consl
derada suficiente pera Ia
zer face éÍs necessidades.
nutritivas dos ratos.(SJ.H.)

taVandlO""se com (()) § ab 2í (()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
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