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CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER

de 1946 Sta. Catarina

Fundado em 1919

DrRibeiro
Pontes

TELEfONE N°. 39

Deixou o cargo de Juiz
de Direito de São Fran
cisco, por ter sido nomea
do para identico cargo
no Distrito Federal, lugar
que conquistou por con

curso, o sr, Dr. Tiago Ri
beiro Pontes que já exer
cera com grande brilhan
tismo a chefia do judicia.
rio em nossa comarca.
Ao exonerar-se do car

go que tão brilhantemen
te desempenhou em San
ta Catarina, recebeu o Dr.
Ribeii"O Pontes do snr.

Desembargador Medeiros
Filho, Presidente do Tri
bunal de Apelação o se

guinte telegrama:
"Lamentando sincera-

mente o seu afastamento,
faço votos pera que na

megísrrerura do Distrito
Federal vossencía proce
da com o mesmo brilho
e dignidade com que pro
cedeu na maglstrarura ca

tarinense. Atenciosas sau

dações." .

Despedindo-se, o ilustre
magistrado endereçou ao

nosso diretor o seguinte
telegrama: Ioinville, 1-2-46.
"Artur Müller - Ieragué,
Para voce e Correio do
Povo os abraços do amigo
grato Ribeiro Pontes".
Ao Dr. Tiago Ribeiro

Pontes e sua exrna. Ia
milia desejamos todas as

bençãos.
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Interventor
UDO DEEKE
Ja tomou posse do ' critica, que é o direito

cargo de Interventor Fe- dos povos livres e de
deral neste Estado o mocratas, e, ainda maís,
Dr. Udo Deeke. o de cidadãos que, tu-
O nomeado é enge- do deram sern pedir

nheiro civil, natural de qualquer cousa, nesta
Blumenau e filho do época de sofrimentos.
conhecidissimo engen- Não é facil a missão
heiro Caetano Deeke, do novo governo esta
que por muitos anos dual mas, estamos cer
exerceu o Corniesaria- tos que, com sua ope
do de Terras. rosidade, capacidade de
Era diretor das Obras trabalho, e a boa von

Públibas no governo tade do ordeiro e pro
do snr, Nereu Ramás, gresslsta povo, com o
sendo nomeado ôecre- esquecimento do que se
rarío da Viação e Obras passou, consolidando a
Públicas na administra- ordern e a paz nesta
çäo do Dr. Luiz Gal- boa Santa Catarina,
lotti.

I
muito ha de fazer pelo

Corno seu anteces-, bem da nossa terra e
sor e nas diretrizes ge- de seus parrícíos.
rais que em seu gover- Colocando o seu go
no traçou o snr, Presi- verno acima das pai
dente Dutra, estamos xöes parridaríes e reno
certos que, o novo in- vendo valores, para
rervenror, não poupa- que tombem a nova ge
rá esforços pare ga- ração possa ter ocasi
rantir a liberdade das ão de mostrar suas ap
opiniões e por firn as rldöes e capacidade de
ditaduras mirins que trabalho, estamos cer

campeavam em díver- tos que poderá contri
sos municipios, onde buir eficazmente para o
reina pavor em só peno bem de sua terra e de
sar que voltam ao po- seu povo.
der os que durante rnais E isso que deseja
de 5 anos traziam a.popu mos, ao .snr, Interventor
fação debaixo do tacão Udo Deeke e que ele
de suas botas, exfíxlado, ha de conseguir com a
sem poder respirar a ll- boa vontade de todos e
berdade e o direito de a proteção de Deus.

J
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POLITlcn
Na Assembléia Consti

tuinte unem-se os politi
cos do P.S.D. e da U.D.N.,
no afan de dar ao Bra
sil urna constituição na
altura de sua situação de
grande nação democratica
e dentro do mais breve
tempo.

As declarações do snr.
Nereu Ramos, leader da
maioria, e dos presiden
tes dos partidos, esclare
cem e congratulam-se por
esse auspicioso facto, ine
dito no país.

exaltados de uma facção.
Essa mesma orientação

d,everá ser observada pe'
los interventores quanto
as Prefeituras, irritando o

menos possivel as popu
lações, para que possam
trabalhar em paz e sem
temer represalias politicas.
Oxalá assim seja!

-x-

Como resultado dessa
colaboração, o snr. Mello
Viana foi eleito preSiden
te da assembléia com 198

'"

votos, contra 15 dados a
Luiz 'Carlos Prestes, e
meia duzia de outros da
dos individualmente
'diversos.

o representante comu
nista falou e protestou so

bre tudo: a greve dos ban
carios, a. carestia, a in
flação e até pediu que a

Constituinte exigisse a re

tirada das tropas ingle
zas da Grecia.
Corno se vê, està co·

meçando bem.

Revista Semanal
não viessem em socorro
da Russia, Hitler teria fi
cado senhor do mundo.
Agora que muitas e sen

sacionais noticias da guer
ra estão chegando G lume,
sabe-se que os america
canos forneceram aos so

vieticos, para a realsten
cia aos alemães 575.000
caminhões, automoveis e

tanques, 14.000 avroes,
11.000 vagojís pera es
trada de ferro e 1.000.000
de fuzís.

carvão, 3 milhões de ga
zolina e 500 vagões de
dinamite, Deante disso,
não seria exagero prever
o aparecimento de um mo
tor atomico, apenas do ta
manho de uma maquina
de costura que, com ape
nas urna libra de com
bustivel poderá impelir
um grande transatlantico,
ou um motor do tamanho
de um relógio de pulso
capaz de movimentar um
aurornovel. Mas isto ain
da não é tudo. ôuleriu
um cientista a posslbilí
dade de serem colocados
"sóis" artificiais em va

rios pontos do mundo;
aquecendo as regtô zs frias
e atraindo o dos tropicos,
causando brisas frescas
nos pontos mais neoesse
rios, modificando desta
forma o clima de deter
minadas regiões do globo.
Consequentemente, se

ria possivel tambem con

trolar as chuvas, pois

aSI
!!"-�------

Icorrentes aéreas e as va- soldado, subindo
riações de, temperatura ao poder corno

são as causas baslcas simples cidadão, espe-
das chuvas. Os mais oti- I ro de Deus as forças
mistas .dos cientistas não necessarias pare fazer
acreditam, contudo, que um governo civil, ho
haja a possibilidade de nesro, util ao meu país,
ser utilisado um motor um governo que possa
movido pela energia

ata-I'
corresponder ás exi

mica antes de 10 anos, genelas de tão grave
ao passo que os mais conjuntura, atento sern

conservadores creem que I pre aos imperativos da
somente daqui a 50 anos opinião, nacional.
será possivel tel maravilha.1 -x-

Pode o povo brasi-
leiro confiar em meus

Resultados eleitorais leais propositos de pro
porcionar, nas proxi
mas eleições estaduais,
o maximo de garantias
para um livre. pronun
ciamento de todos os
cidadãos e de todos os

partidos.
(Do discurso de pos
se do GeneralOutra.)

ôe os Estados Unidos cruzada de um extremo a

outro, léva os aviões in
gleses ao ponto terminal
da linha: Nova Zelandía
A cada um dos passagei
ros que completa esse rra

jéto a companhia faz a

entrega de um diploma da
"Rara e Secreta Ordem
da Dupla Alvorada", urna

vez que foi obrigado a

oesser maís de 24 horas
em voo sern tocar a ter
ra. A companhia que man
tem esse serviço tem um

total de 100.000 quilome-
-x- tros de rote nas suas di-

,"
Duranie os proximos 12 versas linhas. Essa rnes-

mezes a industria automo- ma companhia acaba de
bilista britanica produzirá inaugurar uma nove linha
um total de 200.000 car- que liga Londres a Bue
ros particulares. Entre as nos Aires com paradas
marcas oficialmente cita- em Montevideo e Rio de
das figuram a Humber, Ja- Janeiro.
guar, Riley e a ôembean- -x-
Talbot. A Austin preten- Com a terminação da
de apresentar 4 modelos guerra começaram a sur
aos quais serão inCOi'po-/ gir as revelações sobre
rados os principais aper- certos tipos de armas des
feíçoamentos conseguidos I conhecidas empregadas
durante a guerra. A Iabrí- pelos aliados. Em primei
ca dos carros "Standard" ro lugar foi revelada a
de cinco lugares, com 12 existencia do Radar; de
cavalos, já está dando os pois vierem os caças a
ultimos retoques. A "Wol- jacto-propulsão com que
seley Company" iniciou a a RAf enfrentou as bom
produção de modelos de bas voadoras nazistas; em
18 e ,14 cavalos CONt 6 seguida, coube a vez aos
cilindros. A mesma ernpre- submarines de bolso, ao
za pretende lançar rnode- tanque lança-pontes, ao
los de 12 e 10 cavalos tanque arrebenta-minas, as
com 4 cilindros. A Ford pontes desmontaveis e a
está principalmente empe- a urna infinidade de ou-
nhade na fabricação de tros equipaméntos de ata
tratores mas, ainda este que e defesa. Agora, ulti
ano' lançará no mercado mamente revelou-se o exrs
varios milhares de can'os ten:>ia de urna arma até
de passageiros de 8 e 10 hoje ignorada: as chama
cavalos, tanlo para uso in- das bombas "crocodilo"
terno corno para expor- que pela primeira vez fo-
tação. ram empregadas no teatro

- x- italiano. Trata-se dc um

A róta aérea civjl que modelo especial de bom
póde sem receio ser con- ba atirada pelos aparelhos
siderada como a de mai- quando voavam a baixa
or extensão é a que liga altura sobre as linhas ini·
a Grã-Bretanha á Austra- migas e capazes de faze
lia e Nova Zelandia cujo rem sentir os seus efeitos
percurso méde 25.000 qui- num raio de ação de mais
lometros. Os passageiros de 200 melros do ponto
que se servern dessa róta de detonação. Essas bom
partem de Londres e se- bas eram lançadas aos, pa
guem dirétamente até o res para que quando sedés
Cairo via Gibraltar; dali, se o caso de urna delas
voando sobre os desertos não explodir, a outra fa-

Na sessão solene da da Transjordania e Irak, talmente detonaria e pro
instalação da Constituinre, ao largo do golfo Persi- vocaria a explosão da
alem do presidente Mello co, alcançam Karachi, já primeira.
Viana, falaram os srs. Ne- na India, de onde prasse
reu. R�mos, em. norne da guem até Ceilão, no ex

m�lona, OtavIo Manga- tremo sul do país. Daí co
beira, pela U.D.N. um re-, meça a travessia do Indi
pres�ntante do par�id? tra- co até a primeira paradabalhlsta e o sovletlsado em terras da Australia queLuiz Carlos Prestes. ' ,

Os dois primeiros pro
feriram brilhantes oraçõesa sobre o ato, sendo forte
mente aplaudidos. O ora

o snr, Otavio Man-ga- dor trab�lhist� foi vaiado
beira, Presidente do Dire-I pela asslstencla e o snr.

torio Central da U.D.N. Prestes te.ve .
palmas dos

foi eleito primeiro vice- se�s parhdanos das ga-
presidente e o snr. Mar- lenas. ----,-------------------

condes Filho, do P. Tra
balhista. segundo.
Dizem os jornpis, que o

Presidente Gaspar Dutra
tem a forle disposição de
trazer a paz a familia bra
sileira, colocando nas in
terventorias pe�soas alhei
as, ou pelo menos, que
não sejam partidarios

-x-

Os cientistas britanicos
revelaram' que uma libra
de uranio possue uma

energia igual a cerca de
5.000.000 de libras de

•

=====================================n

I G. Rodolfo Fischer I- Seguros em Geral -

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 796 - Telefone, 53
.I======================================�
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Foram os seguintes os
resultados das seccões
eleitorais renovadas e

já ápuradas:
Palhoça: PSD· 175;UDN

168; PRP 10 votos.
Biguaçú: PSD. 136, UDN.

252 e PRP 4 votos.
São José: PSD 36,

UDN 106 votos.

Dl' Ary Pereira Oliveira

·--MUDAS--·
Frutiferas e ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras,
Jab�ticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coniferas, Palmeiras, etc., etc.
Peçam catalogos Ilustrado

L E O P O, L i) O S E I D E L - COfupá

Transcorreu a 6 do respeito' de nossa socie
corrente a data genetlí- dade, em beneficio de
aca do Snr. Dr. Ary Pe- cujos membros tem sem
reira Oliveira, ínte- pre, com equidade, des
gro Juiz de Direito da tribuido Justiça.
Comarca. As muitas felicitações'
Por suas acendradas que por certo S. Excia.

virtudes quer como ma- recebeu, Correio do Po
gistrado impoluto e ci- vo se alia desejando-lhe
dadão exemplar, gran- e á sua Exma. familia
geou o aniversariante I as venturas a que fazem
ilustre, a admiração e o jus.

Ern Guará-Mirim
assiDl!

,

-e

Pessoas vindas de Gua
rá-Mirim, ex-Bananal, re

ferem-;se a cenas de van

dalismo ali praticadas no

dia da posse do sr. Ge
neral Dutra.
As vitimas foram os

partidarios da U.D.N., que
altas horas da noite, tive
ram suas residencias ata
cadas a tiros e foguetões
por uma turma de indivi
duos chefi�dos por dois
estranhos ao lugar.

A placa da séde da
U. D. N. foi arrancada e

queimada, e familias ame

drontadas escondiam-se
com temor de incendios e

assaltos.

Cenas dessas são co
muns entre comunistas e

nazistas. Mas em Guará
Mirim não existem uns e

nem outros. Ali deve ter
havido falta de educação,
ou excesso de alcool. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matriz: BLUMENAU �l�

1:::::.;::::.
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, �:1:Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS ::

Deposilos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre 2°/0
4 disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00

.. com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . .

..

Dep. inícial Cr$50.000,00 cjrettradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00

Depositos com aviSo-Ret. diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas

.. rn/aViso prévio de 30 dies 4"/.; 60 dias·5·/.; 90 días 51/2'/.; 180 dies 6'/.

i.· ••; Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/.
•.

Deverá ser dado o avíso previo de 2 meses pare retirada.

:: Dep. populareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reH

.. radas semanais sem eviso até Cr$ 1.000,00 5'/.
Dep. limilados-(Limite até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

.. O rn I Q T n P I \II L..

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem avise .... 51/2'/.
.. n [l] l} U lJ V

;; Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com
•.

:: retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/.

::::1
Faz todas as operações bancarias, corno sejam:

cobranças, descontos, 1:1:�
passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc. l

:�::::�
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ 1::l::�======Serviço atencioso'e rápido====== �

;;!!ii ·
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A mois importante Companhia de Capitalização do America do Sul

Arnortizações de Janeiro de 1946
No sorteio de amortização realizado em 1 de Fevereiro for am sorteadas

as seguintes combinações:
•

Todos os titulos em vigor, portadores de uma das combinar,ões supra, serõo

imediatamente amortizados -pelo capital garantido a que têm direito,

SÉCE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitar.do (Eclifjcio Suloccp]
Inspetores e Agentes .em �do o (lro;si!

Q-E P

QKY
E X S
GCU

QPZ
F S B

,-

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHER

Artur Müller, Oficial do

Registro Civil do 10 Distrito (Mineiro legitimo)

da Comarca Jaraguá do Sul. C REstado de Santa Catarina V. S. encontrará na asa eal No ano de 1945 o ôu-

Brasil. premo Tribunal Federal

Faz saber que comparece-
Defronte o Cine-Buhr julgou 1249 processos e

ram no cartorio exibindo os .....--------- deu 3190 setenças.

documentos exigidos pela lei
' -'-x--

atim de se habilitarem para A bomba atômica lan-

çada sobre Hiroshima e

. que poz fim a guerra con

tra o 'Japão, fez 306.545

baixas, sendo 78150 mor

tos. Das 176.000 pessoas

que escaparam bem pou
cas ficaram em estado
normal.

-x--

Na residencia do depu
tado mineiro da U. D. N.,
José ßonifaclo Filho, foi

D R RESPONSAVEL colocada e explodiu uma

a ri T U R M Ü L LER 1:1: bomba.Presume-se que esse

'Mario T8�:r�:d�RC. Mello ::.1::.1 �:����do Sej:�bra
cornu-

Continuam as violentas -

Gl!:RÊNCIA: :: dí
- O lho'

li
iscussoes no onse

II fl Comercial ltdo. ;: ��i�:;u;���a :a��:i�õe:
:..�:::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::!.l a Ingla terra.

A divergencia prende-se
ao pedido russo pera que

sejam retiradas as tropas
inglezas da Grecia, no

que se opõem não sornen

te aquele pàís como os

Estados Unidos.
A tensão torna-sé cada

die rnals nervosa, pois
agora os soviets tambem

ia protestaram centra a

escolha dos Estados Uni
dos pera séde da futura

Liga da Nações.

dustrias é Profissões
Judas

casai-se:

Edital n. 1958 de 30-1-46

Arquimedes Dantas e

Irene Luz.

Ele, brasileiro, solteiro,
funcionario publico, dorní
clltado e residente em

. lo
ínvlle, filho de Egidio
Francisco Dantas e de Ma

ria Amélia Dantas.

Ela, .brasilelra, solteira,
domestica, domiciliada e

residente nesta' cidade, fi
lha de Nestor Gonçalves
da Luz e de Eleonora

Werner da Luz.

"J
,
\

ArtngaD§ IE!etrnc([j)§ jara o lar
Sortimento completo e v'ariado de LUSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS, e

-ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a "ualquer
--------

pedido de instalação de luz e força.
.

Declaro a bem da ver

dade, não ter propalado
qualquer palavra ofensiva

a reputação de dona Ade

Ie Koch, residente em Rio

da Luz.
Jaraguá do Sul, 4-2-46

�I============================================�
HELMUT HORNBURG

�P05tO RUr-I-Dla
FAUSTINOP.RUBINI

.

Vende-se
1J ,. PROPRIETARIO ,._I-------

.. Rua Marechal Deodoro, 158. Um otiaro terreno pare

Oficina Autorizada c:c:FOHDu plantações diversas, todo

em marro e capoeira, si
tuado junto a casa comer

ciai de Klein Irmãos, fa

zendo num lado rumo pe
la estrada de. Poço Gran

de até os fundos, sendo

otimo pera seu governo
de estradas. E junto maís

uma casa de morada bem

confortavel com reparti
ções diversas.
Tratar com os proprie-

tarios I -----..
KLEIN ""

Guaramirim - Est. Bananal'
5-1

Vende-'se

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)
\

l'IUtA '-' m911••IIWHlI.. I!fU�G'llh'

fiam1flflel EM EIJl.&'II�

Oma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta à baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

.J!la!(t1iE�.�1 DI M18U(§ie
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.

PARA FERIDAS,

E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,

FRIEIRAS,

ESPINHAS, ETC.
NUNCR EXISTIU IGURL

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

CONIRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

�DURO CABElUDO.

T,ÓNI.CO_$;Ar\f�R,
P·OR E�CHê:NCIA

\

• 4. ••• .... _' _ .. ,�' .-.,- � ... , ...... � (-

E para que chegue ao co�
nhecimento de todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

afixado dUI ante 15 dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legaes.
ARTUR MÜLLER-Oticial

Agradecimento
Agradeço a São

Tadeu, uma graça
bida

rece-

D. M.

Declaração

Um forno de cobre em

perfeito estado, no tama

nho de 20 latas.
Tratar com os proprie-

tarios .

KLEIN IRMÃOS
Guaramirim - Esr. Bananal
5-1

QUEIJO
PARMEZÃO

Correio �o Povo
Ave. Getulio Vargas . 350
Telefone N' 39 • C. Postal. 19

JARAGUA DO SUL
Estado de Santa Catarina

ASSINATUIU ANUAL

e-s 35,00

Edital
Imposto sobre

De . ordem do snr. Co

letor, torno publico que
no corrente mez de Feverei

ro, arrecada-se nesta Co

letoria, o imposto acima,
referente ao 1'. semestre

do vigente exercicio.

Os .

Contribuintes que
não satisfazerem seus pa

gamentos no preso mar

cado, poderão sarisfazel-o

no proximo mez de Mar

ço, com a multa de 20%.
Terminados os supraci

tados prasos serão extra

idas as certidões de divi

das para a cobrança exe

cutiva.

Coletoria Estadual de

Ieraguä do' Sul 1 de Feve

reiro de 1946.

Heleodoro Borges
escrivão

"MEDICAÇÃO AUXILIAR

NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"

FRACOS E A�"ICOS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO

"SILVEIRA"

I .

To .

Re.friado.

Bro�qult..
Eacrofulo".
Convlt lesc.�.s

VINHO CREOSOTADO

�&: UM GERADOR D� SAÚi)E!!.

Revista
Semanal

..

In-

-x-

A situação entre a Rus

sia e a Inglaterra tomou

um rumo perigoso, quan

do o representante sovle

tico, no conselho das Na

ções Unidas, advertiu que

a presença das tropas in

glezas na Grecia poderi
am ser cause de por em

pergo a paz mundial.

O embaixador atacou

severamente o governo

inglez e pediu que o Con

se!ho de Segurança resol

vesse imediatamente o

caso.

O representante da Grã
Bretanha falou em segui
da, declarando que as tro

pas de seu país estavam

na Grecia por solicitação
do governo e para auxi

liar CI manter a ordem.
Declarou ainda que a

politica comunista é rnels

ou menos CI· mesma em

todo o mundo e bem sus

peita em seus fins.
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Jogando domingo con"
tra o Niteroi de Joínvil" ·-===:::II·.I-c:==.·, ••'===-·••·==::::::I.IE===-

le,.o Flamengo conse-

Cole'gl·O "Bom. Jesus"gmu mais uma espeta-
cular vitoria. Triunfou !!!!!!�����������������!!!!!.
por 4 x 0, tentos marca
dos por Antonio, Manoel
Batista e Santos .:
A equipe local estava

assim constituida:
Elpidio, Batista, Reme,
Anguito, Manoel, Matias,
Cilo, Santos, Antonio,
José e Oswaldinho (Ho).

Ótimas instalações, grandes laboratorios.
Campos desportivos e perfeita aparelhagem

para Educação Física.

EXTERNATO E INTER�ATO - Tratamento Otimo
P�çam Prospetos

89 Eleonora S. Pradi, bras. requer transf. imp. '."===:!idl.MC==::IIP* j Fi<>lIIe'==::::::I••••C:==.
terreno vendido a Guilherme Krüger, idem.

90-Ana ôerler, bras. requer transf. imp. terre-
� _

no vendido a Placido ôarler, idem.
91 - Ludovico Klitzberger, bras. requer transf.

__ �_

lrnp. terreno vendido a Regina Beng, idem.
92-João Carlos Stein, bres., reqaer transf. imp. COMPRAREI MAIS BAQATO •

de uni carro, vendido a José Ribeiro, idem. Fazendas

993- Antonio Tobias, sirio, por s. procurador
Neme Antonio Tobias, requer transf. imp, de um car- Chapéos
ro adquirido de Ieeö J. Mensur, idem.

94- Vitorio FIoriani, bras. requer transf. irnp.
de um carro de lavoura vendido a Carlos Buchie, idem.

95-Walter Weller, bras. requer transf. imp. ter
reno edificado, adquirido de Emilia Verena Rau, idem.

96- Pedro ôcwínski, bras. requer transf. imp.
terreno comprado de Ricardo Iark, idem.

97-Frieda Hoffmann, bras., requer transf. imp.
terreno permutado com Rudolfo Fritsch, com duas
casas, idem.

98 .. Eduardo Poilmann, bras. requer transf. írnp. 00000000000000000000$00000000000000000000.
terreno comprado de Berta Ana Wolfeid, idem.

IE 11-]L, 100 ,-Alvino Glatz, bras., requer transf', imp. de l Ir Im e § LL ([])
,

e § § m (àl. Im Imuma bicicle a, comprada de Otro Berthelsen, idem.
101- Arno Krelling, bras., requer lic. remover

os restos mortaes de , Groeger, idem.
. 102-Guilherme Fischer, bras., requer transf. imp.

relativo a uma casa vendido a Francisco Mees, Gus
tavo Rück, Bruno e Milda Fischer, idem.

105-Alvino Koch, bras., requer lic. p. estabele
cer-se com açougue, idem.

104 - Bauer & Schulze, firma bras., requer
transf, imp. de três carros, adquirido de Ricardo Bau-
er, idem. '

��������m:?����m:2�s:::Q;:Z��, 105- Paulo Küster, bres., requer transf. lrnp.

���� :�ui�gf:�n:o:�,�::;;��;;���.::.:;��;;.et;;;: ��;;;:"�;;;;��,.;;;"";��;=;'"
I�IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO mann1 ci1e":\lbario Krutsch, bras., requer transf. imp.
0000

0000000000000000000000000000000000 terreno vendido a Reinoldo Küster, idem.

�� E R IGO' I
108-Germano ôlewert, bras., requer transf. imp. Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34l:ru� terreno vendido a Hartwig e Ewaldo Volkmann, idem.

�OO
.

109 Vif V' t b t f ímp d Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

0000 • • uma bicicle�a;r ve�e;i�� z� iid�s r���hfas�a�dse�� . e

.

m� Não deixe que ': teu di;heiro se gaste,
uma �:�cl�����q�����' ::aâ'e����� ���::�;,���m�e

.

2Z:Sm::s 111-Gerhard Roeder, bras., requer transf. imp.0000 sern saberes no que o empregastes. de uma bicicleta, adquirida de Max Horst, idem.

mm Aproveite bem o teu dinheiro, fazendo 112 - Bertoldo Schmidt, bras. requer rransf, imp.
l:ru2Z:S

----- tuas compras ria .:_--- de uma bicicleta, adquirida de Guilherme Denker, idem.
�� 115-Max H. G Mueller, bras., requer transf, imp. !t- melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro
2Z:S2Z:S CASATOB IAS de uma motocicleta, adquirida de Dr. Alvaro Bata- Acabaie receber: TlP. AVENIDA

I' sel'a qual ,for o ertígo que neceestreree, Ilha, i1f�SebastiãO Pereira, bras, requer transf, imp.
m:s u " terreno vendido a Archangelo Piccinini, idem.

nela o encontrarás pelo preço mals ba- 117 - Alfredo Icker, bras.. requer transf. imp.
0000

---- rato da P R A ç A. ---_;_ terreno vendido a Bruno Schuster, idem. .

�� __ Não se esqueça -... 118- Alex Barg, bras., requer transf. imp. de
2Z:Sl:ru

Ch
'

( um automovel particular vendido a Frederico Barg &� apeu& os melhores); Guarda.chuva C' d

00001
(idem); Casem,iras; Linbos; Camisas; Gra- Ia. 119m. Placidô Satler, bras., requer transf. imp.

� vatas; Meias; Pijamas; etc... etc... (tudo de um carro de lavoura, adquirido de Maria Satler,lZ.:S enfim), é encontrado na CASl TOBIAS pe.00 los preços mais OAMARADAS da p;aça. como requer.
.

�� 120-Ricardo Roec!er, bras., requer transf. imp.
lZ.:SlZ.:S _.-- Concede-se descontos especiais --- 'de um carro de mola vendido a R!cardoWendorf, idem.000000 R. Preso Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL 122- Hildegard Kelbert, bras., requer lic. para

- CORREIO DO POVO -

ESPORTES POR AOM

Campeonato Sul' Americano Extra
Brilhante reabilitação dos Brasileiros em Buenos Aires. Derrotados os Chilenos
por 5 a 1. Má atuação de Valentino. Goals de Zizin]io 4, Salíate e Chico. Anu.

lado um goal legitimo de Tesourinha. Renda e outras notas.

Em continuação ao Após o descanso vol- tina. I João, Lucíndo, Elpidio,Campeonato Sul Ameri- tarn as equipes. e logo Acaraí: Arno, Krause, (Otacilio(, Ari, Nunes,
cano Extra de futebol, ao 1. minuto de luta Zi- João, Vitor,Hermes Faus- Antonio, Batista, Udo,
jogaram domingo a tar- zinho aumenta para tres tino, Amandus, Stall, 0- Velho, Manoel.
Brasíleíros e Chilenos, a contagem a nosso Ia- restes, Maba e Arduino.
saindo vencedores os vor, aos 12 minutos no-

.

Apitou a partida o sr. Mais uma vitoria do Flamengo
nossos rapazes por 5 va bela vae bater na Julio 'Ramos, que teve
tentos a 1. � trave, desta feita de um regular atuação.
Exatamente as 18 ho- petardo de Jair, aos 28 Na 2a. partida o Bae-

ras. hora do Rio de Ja- e meio minutos de luta pendi foi derrotado pelo
neiro, entraram em cam- Zizinho marca o 4. ten- Bonsucesso pela conta
po as equipes assim cons- to dos Brasileiros. Aos gern de 3 a 1, tentos estes
tituidas: ,38 minutos os. chilenos Marcados por Manuel,
Brasileiros: Arí,' Nilton conseguem seu primeiro Macao (2) e P. H.
e Norival, Ivan (Proco- tento por intermedio de As equipes estavam
pio) Rui (Danilo) Aleixo Salfate, batendo uma pe- assim constituidas:
(Rui), Tesourinha, Hele- nalídade maxima, aos Bonsucesso: Orlando,
no, Jair e Chico. 44 e meio minutos de Gustavo, Rodela, Caxam-
Chilenos: Fernandez, luta Chico, aproveitando bu, Tavares, Dada, Rato,

Lopes, Carvallo, Clave- uma espetacular jogada Chinez, Macao, P. H. e
ria, Las Heras, Cresma- de Tesourinha, marca o Floríano,
chi, Medina, Vera, Saenz, ultimo tento dá tarde. Baependi: Silveira,
(Massija)· Salfate, Castro E com o score de 5 a 1

�ob a direçoo do ar- termina o prelío,
bríto uruguaio Nobel Apiton o prelio o ar
Valentine, dão a saida brito uruguaio Nobel
os Brasileiros indo ao Valentine, que tevê' má
ataque e por pouco que atuação, anulou um ten
Jair não marca um ten- to legitimo de Tesouri
to. de said.a.. Já aos 4 nha e deixou de apitar
minutos Zízlnho abre a um penalti a nosso favor
contagem para os seus e muitas outras faltas.
dão nova saída os chile- A renda do prelio foi
nos, e vão ao ataque, i 19.058 pesos, em moeda
mas defende-se bem a I nacional Or$ 76.152,00.
defeza dos brasiieiros e I .

a bola vae a Tesourinha Acaral I x Metahlrgica I
que esca:pa e de�fer.e : Bonsucesso 3 x ßaependi I
:potento tiro que vai beí- O placard de domingo a tarde
jar as traves de Fernan
dez, logo apos nova bo- Atendendo a nossa: su
la de Zizinho vai bater gestão.. [organam domin
na

.

trave, ha falta de go ultimo no campo do
chance entre os brasí- Baependi, Acurai x Me
leíros, Tesourinha aos talurgica. O prelle foi
,33 minutos marca espe- bastante �movimentado,
tacular tento, que Valen- notando-se certa supe
tine depois de dar goal rioridade do gremio ví
invalido sob alegação de sitante, que apresentou
otí-síde do grande ata- mais conjunto do que
cante gancho. Ha gran- os locaís. Os tentos to
de pressão dos Brasíleí- ram marcados por Ores
ros e aos 45 minutos tes para o Acarai aos
Zizinho marca novamen- 13 mínutos e de Zulmar
te para os seus e, com para os visitantes aos
o placard de 2xO termi- 29.
na a primeira fase. O As equipes estavam
juiz perseguio muito aos assim constituidas:
Brasileiros, sendo que Metalurgíca: Elpidio,
contra

-

nós vale tudo, Antonio e Renê, Andre,
Tesourinha foi visível- Luiz e Nico, Abelardo,
mente calçado na area Paulista (Teleco) Teleco
mas o juiz nada. (Zulmar) Mingue e Cor-

IPreRentunrêàl M(un1tllncnli}21�
le�l1lneIrRmeJl1lto§ ]))e§]D2lc1hl21dto§

Dia, 26-1-46

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.................................................................................................................................
........................_ .

Dr. Alvaro Batalha - MJÉDlfJO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇA.S, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

E

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOS·X-
Diretor Médico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

. :: ..

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

,

I J O I N V I L L.E 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

Suspensórios
Sedas

Perfumes Erc., etc.•

Pois isso V. S. sempre consegue
na Casa. ERICO BRllHNS,

JARAGuA DO SUL Rua C�1. Emílio JoordHD, 62 .

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEQAS ROTATIVA PAR.A AR.ADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á

oooooooooooooooooooooooo�oo�oooomoo

ADVOGADO

WATERMAN'S

estabelecer-se c. uma Oficina Mecaníca, idem.
'

125- Hilario Ferrazzd, bras., requer baixa do
imp. relativo a um carro, idem.

124 - Francisco Seefeldt, bras. requer transf.
imp. de um carro adquirido de Adolfo LUchtentheler,
idem.

125 - Carlos Ristow, bras. requer transf. imp.
da um carro de mola, vendido a Guilherl1le Krueger,

126-José Modestino Jenkes, bras.; requer transf.
imp. de uma bicicleta, adquirido de Emilio Boeder,
idem.

- continua -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO XXVI -

STIL CATARINA N. 1.322

Ministério da Agricultura
Inspetoria Regional do Serviço de

Expansão do Trigo
EDITAL

•
- -
•

.'
�

Agricultores pa;ra
o Paraná

Na ultima sessão 1 do do Paraná.

do Conselho de Imi- O Oonselho apro

gração e Oolonização, vou o parecer, emi

foi lida uma consul- tido pelo relator, que
ta de Divisão de Ter- pediu fosse, ouvida a

ras e Colonização, so- interventoria para

bre a introdução de naense a respeito da

agricultores norte- legitimidade da pos
americanos e cana- se das terras da re

dense, que seriam 10- ferida colonia, uma

calizadss na Oolonia vez que a mesma foi

Agricola Sul do Br-a- contestada.

síl, situada no Esta-

Exames de Motoristas. CO
munica-nos o sr. Delega
do Auxiliar de Policia, que
a partir do dia 7 do cor

reute e até 25 do mesmo,

o snr. Inspetor Geral do
Trânsito estará em Blu

menau, procedendo a exa

mes de motoristas. Os in
teressados deverão apre

sentar, alem da carteira

de identidade e atestado

de conduta, mais 5 foto

grafias do tamanho de
5x4 cm. AlUVERSARIOS

Registo Civil. No cartório Data feliz. Hontern, a viu-
do registo civil foram ins- va Guilhermina Boroski
critos os nascimentos se- Gruetzmacher, comple
guintes; Celso, f. de Ben- tou seu 98' aniversario

lamin ßuccío: Margit Nor- de existencia.

ma, f. de João Andregotti; É uma data feliz para
Daniel, f. de José Tori- sua familia, que é com

nellí; Alvaro, f. de Bertol- posta dos filhos Emilio,
do [unckes; Alído, f. de Guilherme, Alberto e

Eduardo Murara; Rudi- Germano Gruetzmacher

berto, f. de Ewaldo Ber- e das filhas Guilhermina,
ner; Carmen. f. de Rolf casada com o sr Rícar

Paulo Mielke. do Maas e Maria, casa-

- No mesmo oficio fo- da com o snr. Carlos
rarn inscritos os obitos de Koenig, todos residentes

Guilhermina KonelI, viu-
em, Rio Cerro.

.

va. d� 76 anos, resid�nte A aniversariante os

em RIO da Luz; HIIda nossos parabens.
ôchuenke, casada com. .

Germano Schuenke,. com 1-
Dia 8 .c,?mpletou mais

56 anos de idade, resi- u!ll natal�clo o sr. Fra�
dente em Rio Cerro; AI- CISCO �aler e as mem

varo ôchrnueker, 1 mes
nas .Ines e Renate Wun-

de idade, filho de Alfre- derl.lCh. ,

do ôchmueker, residente
DIa 9, o.snr ..Jose Al

em Tres Rios do Norte. bus, propríetarlo da Ca-
sa Real. Edital N. 1960 de 1-2-46

Dia 10, o industrial Emmanoel Arnoldo Hort

Artur Carsten. No dia 4� pe- Durval Marcatto e o me e Jenni Gruetzmacher

Ia madrugada, faleceu nino Alvaro' Batalha Fí- Ele, brasileiro, solteiro,

lmt JOinvil�e, o senhor lho. marcineiro, domiciliado

rOur C�rs en; ,_ Ainda no dia 3 fez e residente neste [dlstrl-
extinto era �essoa anos a senhorita Inacia to, no lugar estrada No

altamente
. .

r�laclOnada dos Santos residente no

n.e�te mumcipio onde re-
. munícípio de Brusque.

sídíu por muitos anos.

Contava 65 anos de ida- Suicidio. Em Nereu Ra

de e· era casado com do- mOR foi
-

encontrado mOJ

naAngelinaPiazeraOars- to, um individuo de cor

ten, deixando viuva e os branca, aparentando 48

seguintes filhos: Nany anos, sendo ignorado

Keller, casada com o en- quaisquer dados que o

genheiro Keller; Lolita pudessem identificar.

Stein, casado com o se- Deixou um bilhete pe-

E ?ara que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

afixado durante 15 dias, Si

alguerri souber de algum. im
_________________________________

pedimento acuse-o para os

tins legaes.
ARTUR MÜLLER-Oficial

•
- -
•

.Notas Locais

A Inspetoria Regional do Serviço de Expan
são do Trigo em Santa Catarina, faz saber a quem

interessar possa que, em virtude do grande nu

mero de comunícações que vem recebendo de to

do o Estado, relativas ao atrazo com que chega-
ram ao interior os editaes e condições para con-,A renumerccêO devi_
cessão de exploração de dois (2) Moinhos de Tri-

go de sua propriedade, sem dar o necessário tem- d d
po para estudo das referidas condições e verítí- a aos convoca Os

cação do maquinário, resolveu prolongar o prazo

de apresentação de proposta atê 30 de Março do

corrente ano.: quando será definitivamente en

cerrado.
As condições para exploração podem ser en-

contradas em todas as Prefeituras de Santa

Catarina.
Florianópolis, 1 de Fevereiro de 1946.

Moacir Pedro Lebre Sampaio
Inspetor Regional do S.E.T.

Artur Müller, Oficial do

Registro Civil do r" Distrito

da Comarca faraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei

afim de se habilitarem para
casar-se:

dindo que não culpas
sem a ninguem pela sua

morte.
Declara que ja gastou

50 contos com medicos

mas não poude ser cu

rado
O snr. Tenente Linha

res, acompanhado do
medico Dr. Alvaro Bata

lha estiveram no local,
providenciando para o

exame cadaverico e en

terramento.

Cinema - Hoje passará
pela tela do Cine Buhr

uma interessante come

dia feita ao gosto do

publico! A mais engra
cada comedia sobre os

estudantes. Candidato Gaiato.
Para sábado e domin

go não deixem de assis

tir o melhor filme do

ano, Legião Branca.

Edital N. 1963 de 5-2-46

João Lennert e Mathilde

Kitzberger •

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente em Garibaldi,
filho de Sebastião Len-
nert e de Ana Pangratz

�_---------------

Lennert.
Ela, brasileirR;, �<?lteira, IContinua a greve

lav�adora, domícílíada e , _

residente em Jaraguá bcmcéríos
Alto, sendo filha de J0-
ão Kitzberger e de Ca-
tharina Weiller.

va, sendo filho legitimo
de Bertoldo Hort e de
Gertrudes Hort.
Ela, brasíleírajsolteíra,

domestica, domiciliada e

residente em Tres Rios
do Sul, sendo filha de
Emilio Gruetzmacher e

Bertha Klug Gruetzma

eher,

Edital N. 1961 de 4-2-46
Conrado Pangratz e Te

reza Berlanda
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
sendo filho de Pedro

Pangratz.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
sendo filha de José Ber
landa e de Clara Ber
lauda.

Em despacho proferi- permanecer convocado,

do, na consulta, feita pe- recebendo das forças ar

la Conferencia Nacional madas apenas a etapa.
de Industrias, sobre a Êste parecer afirma aín

remuneração devida pe- da, que a legislação so

los empregadores aos bre o assunto, embora

seus empregados, con- promulgada, no periodo
vocados para a presta- de guerra, não limitou,

ção do serviço militar, o contudo, sua vigencia a

ministro do Trabalho essa emergencia, vígo
aprovou o parecer do rando, ao contrário sem

consultor juridico da- qualquer limitação de

quele Mínistério, escla- tempo ou círcunstancía.

recendo que, por deter- Friza também, o aludido

minação legal, deve to-I parecer, que anterior

do o cidadão brasileiro, mente, a êsse periodo,

quando convocado, per- já havia o decreto-lei

ceber 50% do vencímen- 1187, dispondo sobre o

to ,
ordenado ou salário assunto.

durante o tempo em que
..

Substituição de Interventorse

Ja foram substituí

dos os interventores

de Riú Grande do

Sul, Santa Catarina,
Goiaz, Rio de Janei-

ro, Minas Geraes, Pa
raiba, Pará, Rio
Grande do Norte,
Maranhão e Territo

rio do Iguaçu.

nhor Roberto Stein; Octa
vio Carsten e Renato

Karsten, este ultimo re

sidenle em Retorcida.

Seu enterramento foi
realisado naquela cida

de,:com um grandeacom
panhamento dada: a es

tima geral em que era

tido.
A enlutada família apre

sentamos nossos sentidos

pezames.

OTO- ABOR

Curitiba as escuras

A cidade de Ourt- um cano condutor

tiba esteve 14 horas de agua da usina,
sem luz e sem força ficou tudo parado e

eletrica. a noite as ruas e ca-

Com a ruptura de sas as escuras.

dos

Até 'as ultimas horas tão funcionando apenas

de hontem ainda não tí- com um expediente, das

nha sido solucionada a ,10 as 12 horas, atendeu

greve dos bancarios. do ao publico os fun

embora corresse como cionarios de mais ele-·

certo, que 'seria aceita a vadas posições.
proposta dos banqueiros,
de aumentar 300 cruzei-

ros nos ordenados, sem Anunciem neste

dístienção de categoria.
ÜS bancos cariocas es� I . jornal

8x1

GI Rodolfo

�®r@)®í®®r@)®1'@@t@)®t@)®Y@)®Y@®Y@®Y@®1@@Y@)�

� Tesse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e .�
___

H_A_N_S__ �__ I_E_L_E__ -_J_a_rn_g_ua_'_d_o_S_U_l__ �.�DEnAc§onAt§raMmOaLliEv§ioTiImAe§dDiaOtoßcPoßmR�oOuRfs8oPIRdIDo�RIOg
(Reproduções, Ampliações, Revelações

e Copias) @
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Tenho o grato prazer de comunicar aos amantes de bôa leitura que anexei � I n C O m p a :r a v e 1 @j
uma pequena, mas bem sortida secção de LIVROS. Livros de aurores nacio-
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nals e estrangeiros. Romé)nces, Biográfias, Memorias, Contos Policiais, LI-.. P�I-lorilI dI! fi'ngl-eu Pl!IDll!nl�
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VROS para creanças de todas idades. LIVROS de Aventuras-Viagens-Caçadas

e Explorações. Emfim, LIVROS pera todos os gostos. Especial atenção dedí-
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carei as Coleções de: Artes e Oficios, Comerciaes, Indusfriaes, Direito, Medicina,
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Enciclopédias e Dicionarios. - Estou habilitado a fornecer qualquer livro para pro- O PEITORALMAIS (jONHECIDO NO BRA§IL

flsslonaes, reduzindo despesas e demoras para os ínteressados. @)
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