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Darabens aos generais
r brasileiros mais uma

vêz. A atitude toma
da ante afrontosa atitu
de comunista em come

morar a chacina que fi
zeram em 27 de Maio de
1935, tem o apoio de
toda a nação.

O assassinato frio dos
bravos oficiais e praças
do 3°. R. I. e da Escola
de Aeronautica, feliz
mente ainda não foi es

quecido dos seus cama

radas e do povo, e será
sempre um exemplo de
que o Brasil, pela es

magadora maioria de
seus habitantes, detesta
o credo russo.
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dc Ií. D n Mais um
ri �OnDenC}ClO Cl ,. ., • Hontem' pela manhã

um lavrador do interior
Irineu Bornhausen é o Candidate ao Cargo de Governador de Blumenau.: comprou

M II d passagem na empresa
- Os Senadores - Deputados Federais - Artur ü er in íca- de oníbus e sentou-se

do para Deputado por Jaraguá. num banco do jardim de
fronte ao Bar Rodovia-

, , .. rio, sentando-se a seu

JomvI,n�, ';Valter M�ller lado outro cidadão,
por I'imbó, Francls�o Num banco fronteiriçoMascarenhas por Sao

um terceiro moco estava
Fran�isco. . , sentado. Momentos de

F�I prestada, p.?r �ndl- pois este levantou-se dei
caça0 da delegação jara- xando um pequeno pa
guaense, um.a .h?mena- cote, O que estava sen
gern ao mu�:uClP!O e a tado ao lado do colono
Imprensa do interíor com chamou u atencão deste
a indicll:ção do nome .?O para o pacote' e indo costumam certos ele-

I nosso diretor, Artur Mül- apanhai-o mostrou que mentos do partido ma

ler, para deputado a
era dinheiro e pediu ao joritario, fazer à propagan

Camara Legislativa do
mesmo que, se o' outro da a custa dos cofres pu

Estado. viesse buscar, nada blicos, o que é uma deso-

.. Os candidatos mais co- transpírasse sobre o nestidade, não resta "duvl-
l tados para Senadores achado. De fato o outro da.

Hoje será a festa de
eram os snrs. Adolfo logo veio e recla,mou o O dinheiro que o povo formatura dos comple-
Konder e Placído Olim- -------- paga pera lhe ser retribui-

mentaristas deste ano,do em beneficios é desrl-pio de Oliveira e .para ração dessa indústria que d
'

.

I dos Grupos Escolares'
d t d f d

. na o a fins parneu ares
«Dívína Provídencía» eepu a o e arais os tendia a atingir os niveis "l't' d
." "

snrs. Henrique Rupp Ju- de produção anteriores �odls a po I Ica. nta a mat IS «São Luiz», dos quais
nior e Afonso Wander- á guerra. A falta de aço � io que uFd 10 er�s�e 0-

são paraninfos os snrs.

ley. laminado, ferro em barra,
o pesso�nho .pr� epl 0l'�.u Dr.' Arquimedes Dantas

Por votação secreta A Convencão realizou- cobre e chunbo contribuiu
seus cornp erro o I 1-

e Tenente Leonidas
foi o sr.: Irineu Bornhau- se debaixo' de grande grandemente para esse

cos.
, .. Herbster. ,

sen 'escolhido para can- entusiasmo tendo a cida- declinio' Contra 105560 . I?al os aut9m�)Vels o.fl-. As 7 horas haverá Mís-
didato do partido ao car- Sr. Irineu Bornhausen, candidato de de Florianopolis ama- unidades produzidas em

ciars rodarem dia e noite
sa em acão de graças e

go de governador do à Gqvernador do Estado. nhecida cheia de carta- agosto,' a produção de pelas �stradfs com ubma. as 8 a solenidade da co

Estado, obtendo 66 vo- taduais, tendo sido já zes do grande candidato camínhõs foi de92.044uni. tur?1a .

e a egres ca os
locacão degraus. São os

tos, contra um dado ao aprovadas as indicações popular sr. Irineu Born- dades, o que representa e�eltor�ls, quasi tod_os fun- seguintes os alunos que
Jr dr. Henrique R_upp Juni- dos Snrs. Max Colin por hausen. menos 2.162 carros que Cl�H1arJOs da propna pre-. completam o curso

no mês anterior. Com 20
fel rura na falta de outras

nesses estabelecimentos:
pessoas que a isso se pres- Augusta Pedrí, Car-días de trabalho apenas, tOt tecle I ir

em setembro, contra 22
em. u ra ec á ja mui o

men Kfefer.Clotilde San-
d

batida .é a de que devemos
son, DI'1n,a' Marangoniem agosto, a pro ução t

' t.:

mostrou sinais de melho-
vo a� COI� o governo pa- Donalda Baíloní, Eleo-

ria 'quanto á média, ren- raOo ter Mavores. d J nor Sissman, Elvira
sr. /línístro a usti-

Franz, Elvira Gaulke,dimento médio do mês .

d I
f

.

957 ça Ja ec arou que a cons
Gisela Czerníevícz, HI'I-Washington (SIH)- A de setembro OI de 11. -

d 1 d '"
"

' truçao e escores, esrra as
degard Albus, Híldegardprodução de automoveis unidades diária, en- t

- -

fX 'e pon es nao sao avores
Henschel, Hortêncía Sa, .

-

-'. registrou uma ligeira quanto em agosto o ren- t' d I dmíFOI aíínal solucIOn,a�o queda em setembro, de- dimento diário foi de pra lCâ os pe as a mlObls- tIer, Use Mengarda, In-o !iumento de salário tendo o ritmo de recupe- 10.068. trações, mas sim uma o ri-
geruht Mahnke, Irene

pleiteado pelos comer-
" ,

gaçäo das mesmos.
Hinsching, Marion Meis-,..

.

s O C IEDADES
Mesmo não podia ser ,cranos canecas.

diferente, .Onde iriam então ter, Norma Alexandrim,É a seguinte, a tabeta '

'gastar o dinheiro que
'Adilo Zimmermann,400. aprovada: até 499,90 cru- .

arrecadam? Nas farras? Alfredo 1. da Costa, Ar-

z,eiros
- bOO,OO; de ..... POR Aç 0-ES lindo Salai, Arno.Munds-500,00 até 749,00 - au-

'B' d' tock, Artur Pedri, Ber-
mento de 350,00; de 750 •

__.__
A A aepen I nardo Scheuer; Egonaté 999,90 - aumento Sexta-íeira ultima foi Scheibei, Felipe Bublitz,de 400 cruzeiros; de .. Inscrições na Bolsa de Valores, de eleita a nova diretoria da Gerold Meier, José Sch-

1.250,00 até 1.499,00 - acordo COIYl o Decreto-lei nr. 9.783, de A.A. Baependi, que, re- mitz; Luiz Kienenn, Mi-
aumento de 550 cruzei- 6 _ 9 _ 1946 cujo praso termina dia caiu .nos seguintes es- guel de Freitas, Orlandoros; de 1.750 até 6.000

6' 2 9 6 d f it
"

t portistas: de Souza, Rolando Neu-
cruzeiros 'aumento de

- 1 ,1 4 , po em ser ei as por In errne Presidente de Honra. mann, Valter Janssen.
600 cruzeiros,

'

,

dio' da Geraldo Marquardt; Pre- Gratos pelo genti1-x- sidente Dr. Alvaro Bata- convite.
Dentro de 10 dias se, AComercial Ltda. Iba;:VicePresidente-Fran-

rá decretada umà lei cisco Fischer Jnr; 1. Se-

MHnUlnß� f�l,ftfUtH de emergencia, que re- 2xl JARÁGUÁ DO SUL cretario-Edegar Piazeira;
U U Uu L guIará as eleições de 2. Idem - Ervino Ehnke;

, 19 Janeiro. LO c::a is 1. Tesoureiro-Dionisio A.
-X- recitativos e cantos, de- Pereira; 2. Idem Mauricio

Em Curititia um cami- )<'esta Eseolar. A festa sempenhados pelos all!- Koehler; Conselho Fiscal
nhão saiu em louca dis- em beneficio da Escola nos e que teve os maIs Joaquim Piazera, EUrÍ-
parada bem no coração de Barr� do' Ribeirão francos aplausos.

, co BIosfeld, Willy Mahn-
da. c�dade. Chocou-se Grande, organisada pe- O, resultado, f?l ke, Antonio J. Zimmer-
prImeIro com, um .auto- los professores Giardini compensador, pOlS del- 'mann, Willy Schulz.

lmovel,
pegou ,depOIs em Luiz Lenzi e A. Floriani, xou um saldo de . .

_

.

u,
m poste e fOI

eSbarrar-I teve o mais completo Cr� 2.500,00 que ,s�r�o feliz data lhe' envia um
se de encontro a pare- exito.

- aplIcado� na aqUlslÇao abraço.
de de um predio. A missa resada pelo de moveIS escolares., Na mesma data fazem
R�sultado da louca rev. P: Antonio, vigario Aos esforçados profe�- anos Asta Hass, Teresi-

c.orrlda: b mortos e 5 fe- de Corupá tinha a assis- sores nossos cumprI- nha Freiberger e Dol-

rld?s, escapand� o mo- tencia de grànde nume-
mentos. mari Bona.

tOI'lsta sem lesaq_ algu- 1'0 de fieis. Exonerou-se, O snr João ;-;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=�
ma. Depois da celebráção Batista 'Rudolf acaba de

teve inicio uma serie de exonerar-se do car�o de
pequenas peças teatrais, fiscal geral da Prefeitura

I ANIVERS"ClUOS. - Die 271gnlnrlHt a�'I. fez anos a exma. snra.

se encarrega de cuidar Helena Soares, esposa
do seu estomago.

do snr. Eugenió Soares,
;"..______________ professor em Corupá.

maço perdido e os dois
negaram. O -homen saiu
e o outro espertalhão
pegou o maço entregou
ao «otarío» e lhe disse
vai adiante com o paco
te, que eu vou despistar
o sujeito, mas entrega-me
a carteira.
O pato caiu, Os dois

se foram com os seus ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;
400 cruzeiros, pois opa- BITTER AGUIAcote apenas continha
uma nota de 10 cruzei- é a vida do seu es-

ros e o restante era pa- tornage.
pel de jornal. Parece

�����������
que os trouxas nunca

acabam.

Realisou-se no dia 24
do corrente a convenção
da União Democratica
Nacional, seção de Santa
Catarina, para a escolha
dos candidatos aos car

gos eletivos na eleição
de 19 de Janeiro.
Esse importante con

clave politico, ao qua]
compareceram represen
tantes de todos os muní
cipios, foi presidido pelo
dr. Adolfo Konder, presi
dente da Comissão Exe
cutiva, sendo secretaria
do pelo dr. João Bayer
Filho. , ,

Usaram' da palavra
os snrs. Drs. Henrique

IRupp Junior, João Bayer
Filho e Afonso Wander
ley.

or e um em branco.
No momento em que

nos foi transmitida a no

ticia, estavam sendo vo

tados os candidatos aos

cargos de deputados es-

Çomplemen
'taristas de

1946.

Foi fixado em 30 cen

tavos a caixa de Iosfo
ros para todo o pais,

-X-
� Tendo melhorado a

i"importação do trigo, es

se produto, misturado,
foi fixado no Rio, em

160 cruzeiros a saca de
50 quilos.
Aqui anda 'pelo

Porque?

ríeana,

lotas 8 Noticias feito perante o Juiz de
Direito da Comarca de
resídencía do interessa
do, havendo concessões
especiais aos casados
com brasileiras ou que
tenham filhos ou bens

A Predução Automo
bílística Norte-Ame-

no país.

-x-
Foi apresentado na

Camara um novo' proje
to de lei sobre naturalí
sações.
Esta leí, se for aproo

vada, facilitará muito a

aquisição da carta da
cidadania
Todo o processo será

"Underwood"

"Woodstock"
" O I i v e t ti"

Recebemos «O Incoa
no» mensario nos fun
cionarios do banco In
dustria e Comercio e

que é editado em ltajai,
séde desse estabeleci
mento.
São seus redatores os

bánc'arios Gil Miranda,
Nereu Corrêa, Luiz de
Almeida, Ari Garcia e

Silveira Junior.
Gratofl pela visita.

POLITICA
BAZAR ELITE

snr. Mario Tavares, pre
sidente da Comissão E.
xecutiva do mesmo.

Dia 30 será lancado o

oandidato do P.T.B.

Dia 30 faz anos o snr.

Venancio Nicoluzzi, che
fe das oficinas onde é
impresso o' «Correio do
Povo» e que· por essa

ROUPAS FEITAS
, ARTIGOS DE G9URO

BRINQUEDOS
PAPELARIA e

MIUDEZAS EM GERAL

,.., Preços exepcionais até Natal!
,

JOINVILLE

O Partido de Repre
sentação Popular reali
sou hontem a noite a

sua convenção em Curi
tiba, tendo falado o snr,

Prinio Salgado.
-x-

Foi encolhido candi
dato pelo P.S.D. ao go
verno de São Paulo o

Rúa Marechal Deodoro da Fonseca, 131
Defronte a «A COMERCIAL LTDA> (Proximo ao Posto Rubini)

Com. e ludustr'ia

�ermHno �tein S. ß.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO» - Quinta Feira, DIA 28-11-46
���������!������������

.

lPrefentmur21 MlUlll1lnCll]p)aR dIe
JJ21r21glUlá dl(()) §lUlR

Reqllerimentos Despachados
Dla.25.10.46.

PARA FERiDAS,
E C Z E MAS,
I N F L AMP, ç Õ ES.

.!C:C[IP.AS,
'I F K I E I R AS,
ESPINHAS, E.TC.

1546-Francisco Ksczorawskl-polonês, requer
transf. ímp. terreno com a area de iS.650mts2. sito a

estrada Isabel vendido a lsolde Ianrsch, idem.

1547-Bernardo Boldt-bras. requer licença renovar

os restos mortais de Erica Kuhl, inhumada no cemi
tério municipal, sito a séde para o municipal a es

trada Isabel, idem.
1548-Noberto Frankowiak-bras. requer transf.

imp. de uma bicicleta adquirida de Walter Kuhr, idem.
1524-José Ranch-bras. requer licença consrulr

uma casa de madeira na propriedade de Andre
Thellacker, sita a estrada Francisco de Paul.a. Como
Requer.

1525-Vitorio Sens & Cia Ltda. requer licença
estabelece-se com serraria e lndustrla Madei ra, a es

trada Ieragué Alto, neste Municipio. Idem.

1526 - Victorio Sens & Cia. Lrda. requer licença pa
ra passar com uma calha de agua por baixo da pon-
te Iaraguézinho. Idem., .

1528 - Bauer &Schulze, firma bras. requer licen
ça para negociar como mercador e anbulante de ca

fé moido. Idem'
1531-Eduardo Alexandre-bras. requer licença

construir uma casa de madeira em sua propriedade,
a estrada Ribeirão Grande. Idem.

lM�-Frederico Barg bras. requer transf. irnp.
rerreuo com a aree de 486 mrs 2. Sito a rua Mare- •.

chal Deodoro da Fonseca, doada a seu filho :Edgar :: Depositos com juros- d dispos!ção-(sem limite) retirada livre

Barg. Idem.
•• A disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
..

com retiradas semanais" sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . . .. 50/0 ::}
.• Dep. inlclal Cr$50.000,00 cjretírades sern. sjaviso Cr$ 20.000,00 . 4%

Depositos com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas
mjaviso prévio de õO dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/.

••

Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2).; Por 12 meses 6' t.
;; Deverá ser dado o avíso previo de 2 meses para retirada.
.• Dep. POpulareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti-

radas semanais sern evlso até Cr$ 1.000,00 5'/. .

D·ep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep, inicial Cr$ 20.000,00 com .•

retiradas de 2;000,00 cruzeíros semanais sem aviso .... 51/2'/.
••

Dep. ESPQCiaiS'(limite até cr$ 100.000,00). Dep, inicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sem avlso até 2.000,00 cruzeiros sernanala . . . . . .. 6'/. . .

NUNC::� EXISTIU IGURL
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ABONA JUROS AS SEGQINTES TAXAS

� ....

I � ��m�r�iallua.
Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas-
Defezas Fiscais-
Contratos - Naturall-

�@Y@@f@)@f@)®r@@f@)@!@@f@)@f@)®'r®®Y@@r®@Y@)®@\@. Tasse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados
Ç®� TODAS AS MOLESTIA\S DO ßPßRflHO Rf8PIRHIÓRIO @j \

� Encontram alivio imediato com .c_. uso do �
(@ Incornpar8vel @)

� P�ilnrí11 dI! nngien Pl!lnll!nll! � FOGD - ACIDEITES -

� O PEITORALMAIS CONHECIDO �O BRASIL®!
TRANSPORTES - AUTO-

� MOVEIS.i\®@,;@����@,;@@}.@@)..@@j@@l®@j@@j@ tl
..... ..�
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t:�!! �':'::··········"·"····'��Ö-··"·-·····'�����;;�r EditaliiI Banco'Popular e Agrícola Iii . .

l� Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU tg Imposto lerrllorlBIl� AÖENCIAS INSTALA.DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupa'a,:: d d C.: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul :: I De or em o snr, ·0-

.• leror, torno publico que
:: no corrente mez de Novem
•• bro arrecada-se nesta Co-

. 2% •• letoria, o imposto acima,
referente ao 2'. semestre
do vigente exercício.
Os Contribuintes que

.. não satisfazerem seus pa
gamentos no praso mar-

!" cado, poderão satísfazel-o
•• 110 proximo mez de Dezern

..
bro com a multa de 20%.

Associação Atlética1-
Baependí
......................

Convite

1M3-Ricardo Harnack-bras. requer Alvará de
Habíre-se e vistoria. pere sua casa recern-construide,
a rua Marechal Floriano Peixoto. Idem.
1549-Eugenio Pereira-bras. requer baixa imp. de um

autornovel, vendido a ßruno Voline em loínvíle. Idem
1550-Companhia Esportadora Cerealistida LIda.

requer transf, imp. de um automovel, vandído a Eu
genio Pereira. Idem.

1552 Frederico Vierheller-alemão, requer licença
construir um maosoléo na sepultura de Guilherme
ôlewer, inhumado no cemitério municipal sito a Es
trada Rio Cerro. Idem.
1552-Leopoldo Kuroli-bras. requer licença construir
meusojéo na sepultura de Guilherme Siewert, inhu
mado no cemitério Municipal sito a estrada Rio Cer
ro. Idem.

15M - Lepoldo Kuroll- bras. requer licença cons
truir um mauloléo na sepultura de José Kuroli, inhun
mado no cemitéro municipal sito a estrada Garibal
di. Idem.

1554'--Alfredo Peter- bras .. requer transf.
.

im p.
terreno com a area de 167.500 mts2. sito a estrada
Tifa Martins, vendido a Artur Paupitz. Idem.

1555-Maria Buttendorf-bras. requer transf. imp.
terreno' com area de 14iS.700 mts2. vendido a Georg
Radoll. Idem.

1556-Georg Radoll-bras. requer tranf. imp.
terreno com a de 127.000 mrsz, vendido a Henrique
Maa�.

1557-Fideles Voltolini-bras.•requer tranf. imp.
terreno com a area de 1iSO.000 mts2. vendido a Fi
deles Grether. idem.

1558-Albano Manoel -bras. requer, tranf. imp.
terreno com a area de 112.500 mrts2. sito a estrada
Poço D'anta vendido ao Sr. OUo Gramm. idem.

1559-Frederico Horongoso-bras. requer tranf.
imp. terreno adquirido de Carlos Horongoso.
Idem.

.

1560-Henrique Koster-bras requer tranf. imp.
terreno vendido a Alfredo Mohr. Idem.

1561 Paulo Dornbusch-bras requer transf. imp.
terreno com a area de 107.500 mts2. vendido a Wil
ly Sasse. Idem.

1562-Paulo Dornbuch-bras requer transf. imp.de
terreno vendido a Oswaldo Theilacker Idem.

1563-Arnoldo Krueger-bras. requer transf. imp.
de seu negocio vendido a Walter Kretschmarr. Idem.

1565 Cortidor.:l e Calçados LIda. requer altera
ção, nos ançamentos de impostos desta repartição.
por ter alterado a sua razão social de Moeller & Cia.
LIda. para Cortidord e Calçlldo LIda. Idem.

1566-Lothal' Sonnenhohl- bras, requer transf.
imp. de um camimhão de carga vendido a Transpor
tador Lessmann. Idem.

1567--Frederico Bartel-bras r�quer transf, imp.
terreno com o area de 5.000 mtsZ. vendido a Walter
Bartel-bras. edifi<;:ado com uma casa de -material, si
ta a rua Rio Branco n·.145. Idem

156�-Frederico Bartel-bras requer baixa imp.
de Industria e Profissões sobre Construtor e Matel'ial
e Material de construção, para o proximo .exercicio1---- � _

de 1947. Idem.
1569-Ang-elo Beneta-bras. requer licença para EMPREGADAestabelecer-se com negocio de Botequim e caldo de

cana, a rua Marechal Deodoro da Fonseca.
1572-Alfredo Maas-bras. requer cancelamento Precisa-se de uma com praticade Imp. sobre sua casa de negocio, por não desejar viços domesticos em geral.mais continuar com o mesmo ramo de negocio. Idem.. P baga-se, em.
Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá Tratar na OORUPA LTDA. com

do Sul em 15 de Outubro de 1946. Geraldo Ballock.
Manoel Luiz Silva- Secretario

..

..

..

..

::
Faz todas as operações bancarias, corno selam: cobranças, descontos, ::

::j
passes, deposltos �rn contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

H MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO FAlZ

H�g Serviço atencioso e rápido g..
.. ..

:=Uf���r..y .., �' ..,
..� :iii!!!!ilili���:.;.::: ����:;..:.:::::::�._:.;.._:;.._::_..._,.:;__.:.:_-:.: _.:.__•.._•.._.:.._.*.__•.•_•.;,_ii!!_! _

seções - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

Terminados os supraci
tados prasos serão extra
idas as certidões de divi
das para a cobrança exe

cutiva.

Coletoria Estadual de
laraguä do ôul 1 de No
vembro de de 1946

Heleodoro Borges
escrivão

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, '3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos é' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

lernedias

COlTlrre hoje me.smo uma l.OMBRIGUEIRA
MINJ.NCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
- jOINVILLE

Posto

r

Instrumentos !de Música
EM GERAL, ESPECIALMENTE

Gaitas - Pianadas �
de 24 a 120 baixos. �

Bandoneons - �
Pianos - Harmonias. �

Instrumentos para Bandas - �
Orquestas e Jazz-Bands. Vi- �trolas, Pick-Ups, Radiolas.

I� Enfim tudo, que for do ramo.

� Peçam preços e demais informações ao Represeutante:

� Caixa post� 3� � �EgA At<rP _!3 �. Catarina. I
����������

I O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I
LOMBRIGUEIRA MINANCOPA

A Diretoria da A. A. Baependí, têm a subida
honra de convidar os srs. Socios e Exmas. Familias
para a solenidade da entrega de medalhas aos atlé
tas do clube que integraram a Força Expedicionaria
Brasileira no recênte c.)nflito mundial, bem como aos

atlétas que se sagraram vencedores no torneio de
tenis realizado em Jaraguá. Em seguida será' em
possada solenemente a nova Diretoria eleita em 22
do corrente, e que regerá os destinos do 1 Clube no

periodo de 1946 e 1947.
As solenidades em. questão, serão realizadas nél

Séde Social da A. A. Baependí, com inicio as 20
horas, na noite de 29 do corrente.

IA DIRETORIA

Jaraguá Ltda.
Devido ao atraso no recebimento da ma

quinária, levamos ao conhecimento .dos que nos

quizerem honrar com SUclS ordens, que no mo

mento apenas estamos fornecendo

Gasolina
Oleo,

e

serviços

. devendo muito em breve atend�r os demais

Jaraguá dp Sul, 21-11-46.
POSTO JARAGUÀ LTDA.iSx1

Agradecimento
Pedro Zimermann, colono, residente em Ilha da

Figueira, no municipio d� Jaraguá do Sul, vem por
meio deste conceituado jornlll tornar publiCO o seu

agradecimento em prova de gratidão ao ilustre me

dico Dr. Waldemiro Mazurechen, pela cura que poz
termo aos sofJ'Ímentos que passou durante tanto tem

po pela molestia que o atormentava e ja sem espe
ranças, visto falharem os recursos que anciosa
mente procurou até mesmo fora de nosso Estado.

laraguá do Sul, 20-11-4�.
PEDRO ZIMERMANN

de ser-

O Snr.
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Contrários á ditadura daDireita
e a ditadura da Esquerda.

Nova York (SIH)- O Sr.
Bernard M. Baruch, repre
sentante norte-americano
á Comissão de Energia A
tomica das Nacões Uni
das, ao qual fói recente
mente conferido o pre
mio anual da Freedom
House, pelos servpiÇaoI,ss OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOprestados a seu w

esboçou seu «Credo A� 00 Adolf Herrn, Schultze �

mericano», em um jantar 100
' 00

realizado em sua home- 00 MAR.CENARIA EM GERAL �nagem, nesta cídace. 00 Otereee móveis "CIMO" de todos os tipos da zes
«Nós opomos as ditadrudra�� 00 ClA. !NDUSTIUAL DE MOVEIS 00 JULIO PEDRI
da direita e da esque d d 'm;;: • _

declarou enfatica.ment� 00 MantdemMUlb11,!,estoque pelrmanente e.to?s (�S tIpOS zes

o velho estadista, "Nós 00 e O uias, csp,eela mente para escntorio. 00 I-I,.hOnos opomos ao despotis- 00 INSTALAÇÕES COMPLpTAS DE: 00
mo. Nós nos opomos ao 00 Dorrnitorios, Salas de Iantar 00
totalítarismo, Nós nos 00 Cópas, Eserituri JS, Movei� rustieos e outros. 00
��J?ami�p�st:SpC�t�iz����� 00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00

. w Cadeiras s:::ra
.do ou por um individuo zes Poltronas fixas e giratorias zes

Estamos prontos para 00 Mesinhas de centro e para radio 00
mudar, quando a mudan .. 00 E entre ll'lUitJS outros, a 00 -----------
ça for ditada pela sabe- 00 Caixa IZcgistradora mal:ea "�ECORD," 00 �'(§)1'@ @!'@ ®'!@doria. w Afamada pela sua ehciencia, substitu00·

·
.

• •

"Estamos comprometi- � indo as Oaixas Registradoras de � Cure seus males e poupe
dos a buscar a Ielicida- � I elevado eusto.------- - _

� seu bom dinheiro com-

des, que significa a Su- 00 Toda a Iiercadol'ia á pronta Entrega 00 prando na

blimação da especie hu- 00 RUA RI? �RACO, 964 - TELEFONE, Tb
.

00 f a r' m·a c I" a N o va'mana. Algumas de nossa 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarmo 00
(:n��!ae���, a:��ur:�:� OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO de ltOBER'I'O 'I. HORST
em progresso. Orgulho- a que dispõe de maior
me de nossas virtudes e sortimento na praça e ofe-
estou certo de que nossos rece seus artigos á
defeitos estão sendo cor- O N O E preços vantajosos.
rigidos. Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA,
"Não conheço outro COM PRAREI MAIS BARATO @.i@ Q)'®� @5f@caminho capaz de alar- Fazendas

9
Suspensórios

�. ,

gar nossos horizontes do
que a preservação da Chapéos Sedas Tenha um estomago
livre iniciativa, a qual Perfumes • E forte, usando

-=_�=-_________________ deve vir acompanhada tc., etc.

Otimo tratamento V. S. encontrará no da responsabilidade de
BITTER AGUIA

.

d
.

I Pois lsso
' V, S, sempre consegue

Hotel Ia a�'
oportumda e Integral:

.

t."J r ua politica, religiosa, social na Casa � ER I C O B RUHNS ,

-.BARI3IUESTAURA - TE- e econômica,
mínho JAßAGUÃ DO UL Rua C(ll. Emilio JOHI'dan, 62"Não conheço ca

melhor para preservar ,----..:;;;;;;;:;::;;;:;::;;;:;::;;;:;;;:;::;;;:;::;;;:;::;;;:;::;;;:;::;;;:;::=---
esses direitos do que pe-
la democracia cada vez

���la,\rofunda
.

e mais Jornal de Noticias

-------

r=:ifu�i�F'
'11' Elegancia, distinção e bom gosto V. S. . II

encontrarà só nos afamados MOVEIS n

I ESTOFADOS CRUZEIRO. I. Poltronas para radio - Divãs - Tape-
tes - Passodeíras, tudo V S.

encontra-�rà á Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, 519. - Fone 22

_==::::::::=:::0:==:::==:==_

����I"����

BAZAR' CARIOCA
de ARTU R KLUG - Mal. Deodoro, 301.

Recebeu o maior stock de

Bolças para Senhoras
e artigos para presentes.

Calcados em geral - camisas - cha
péus - cintos - suspencorios . cartei

ras -

roupas feitas etc,

PREÇOS SEM COMCORRENCIA.
Nada custa, tudo vale!

Façam uma visita sem compromisso.
����"I����

D .... Ren,ato 'W'alt'9p.
MÉDIC'O

�:::;::::� CIRURGIA
- PARTOS. DOENCAS DE SE-

" NHORAS. CLINICA GERAL.

H Consuitório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal.

�� Jaraguá do SnI _. Sta. Catarina

Refeições á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587
JARAGUÀ DO SUL - ôta. Catarina

H. KELBERT
CONCERTOS DI? CAMINHÕES .E AUTOMOVEIS -

- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS
-- APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS

E ACESSORIOS -

PROFISSIONAIS --

- PRBÇOS MODICQS.

-------

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone, 40

-.Jaraguá do S�...d -

=::::;:::o�=::::;:::o<::=

O Kühn & Rengel
O FERRARIA

O Fabrica de Ferramentas Agricolas. O
O Segas Rotativas para Arados. O

.

O
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183• ()JARAGUÁ DO SUL

c::::::=oo::::::::>c::::::=oc::::;:.c::::=c::::;:.c::::;:.�c:::::::::.:::::::;::.o::::::;::c::::::;::.

para galinheiros e outros lins
VENDE BARATO

Olsen Irmàos Ltdc,
RIBEIRÃO DO MOLHA.

Material de Cerca

Aluga-se
Um galpão com insta

lação de agua, propria
pare industria ou oficina.
A tratar com o proprle

tario

CO.TRA CASPA,

6UEDA DOS CÁ·

BELOS f �Et�AIS

BRANCO E AMARELO

Oferecemos aos melhores
preços da praça.

ENGENHu RAU LTDA.

Avelãs, amendoas, nozes

chilenas e do Rio Gran
de, bem como todos os

tipos de frutas, enfeito pa
ra bolos, V.S encontrará
no Casa Real, defronte ao

Cine Buhr.

SÃO PAULO Correio do PO'fO
com suplemento em LINGUA ALEMÃ Assinaturas pal'a 1947,
"Deutsche Nachrichten" I Todas as pessoas que'

.
hssinatura Anual Cr$ 120,00 tomarem uma assinatura

. .' anual para o ano de
Agente Autorisado :

.
_

'1947 receberão desde jà
OTTOWILLE, ex, Poslai, 98 - B LU M E N ß U e gratuitamente, o "Cor-

8x1 reio do Povo" até fim
de desembro de 1946,

A Gerencia.

BITTER AGUIA
é um possente esrorne

, cal, feito de raizes me

dicinais.
--------��----

. .

Ily�:�-����·"'i
Cr$·60,00
REOOIN L "{lHA,

!L. Rua Mal. Floriano, 54(58)1
..

···ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{r" _

"MEDICAÇÃO�UXILIAR
NO TRATA!Y1ENTO DA

SI'FIUS"

IDEAL'
A MARCA DOS BONS PRODUTOS:

Assucar de Baunilha, Sal Refinado (pare cosinha),
Mata Moscas.

FABRICANTE: Allltl88 .1�lllt
Rua D. Pedro II N. 69 Jaraguá do Sul

,�--,--_._. ...,-..-_.._-

Fi .. Acas E ANt!MICOS I

Tomam I

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

O t:eprtr_ - ... -=

G�� Tol�elFigurinos Novos
Recebeu
TlP. AVENIDA

,Casa de, M.oveis'

---------------�

I
,,�"l H."fri ..dol

'�........ ; � .

.

Vitõrio Lazzaris .:� :i� t.wnoUlte,

® Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova® I
" IV ��noIUIQ'4

h V'd id C t
• '< J _():-,,,,,I""c�,,�41g

Moveis, Espelhos, I ros e VI raças. or a- ",:,;;"�"o CHEUt,01 ADO
se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

I
,: .""',, ",,,,,., IH "",,;,;:_

tipo. - CA1XÕES FUNERARIOS
.

-- '" c.,.=�,_�

Em estoque e sob encomendas. _

Enfeites para Caixões Funerários. ::::::::::::::::,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,

111'=!!=!'=!!=!!=!l=!l=!l=!l=!l�!!=!!='!='IIII" Correio �o Povo II
"'1'1'Febres (Sezões, M,alárias, 1'1'1' ii Rua MI. Deodoro N. 136 !!

Impaludismo ::. ::
... ,

T d'::: :: Teletone N 39 - C. 1705101, 19 ::

li! MaleItas, reme eira III�! TARAGUÀ DO �UL �!
III - CURAM-SE RAPIDA�ENTE C�M

-

1111� Santa Catarina !!
III "Capsulas Antlsezonlcas iii ii ASSINA'rUlU ANUAL iim Minancora" i� �!

o-s 35,00
!!

III Em Todas as Boas Farmacias lii!1 D�R T�ERS�OüNtt;;L IIIII É um produto dos Laboratorios MINANCORA �i !! H
III - Joinville - Sta. Catarina- I� �� pa�l�n�E;:d�� H
f::::H=u=m!!!!!!!;;;!;=!i:=U!!!ii!U=i=;:=!m=u=!!=! !! ��

i '.�:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:

"MEDICAÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS".
----------------�

A SIFILIS
t UMA DODfÇA ._vl_MA
MUITO I'IERIGIOU PARA A "Ao

... ILIA IE "AItA A _ÇA. COMO
UM' .OM AUXIUAR NO TRATA
MP<TO DhsE aRAND.PUI.BL.

US. o ,.

A sil"IU. l1li A"RESENTA so.

INÚMIEItAIII"OftMA" TAIS COMO:

MUMATI._

IESCR6F\IL.M
IES"INHAli

..tSTU"-"'"

IÄ.CllI'i_
IICZlEMd

,1'1I"IDAa
.ARTR"

MANCHAll

lO ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ llil ANO. �

..._DE__ lUoI TODA. P ...)OTII,
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«CORREIO DO POVO»

Representoçäc Popular »

...........................
,

Dr. LUIZ DE SOUZA I
-Puqino
..........� ·as*ee

do Partido de
•

Direção e Responsabilidade:P. R. P.
,

\
.

.

muíto bemFez oPresidente Abandonou o P. T. B.

ingressando noP.R.P.
Domi n io passado, dia 24 do corrente á

tarde, os populistas de Ioinville, dirigiram-se
ao lugar Pirabeiraba tambem conhecido porPe
drelra, afim de Instalar em definitivo o P R.P. ali.

Fizeram uso da palavra os dedicedlssl
mos correligionários Livadário Nóbrega, An
tenor Batista e Waldemar Cereal,

Por último falou o afamado tribuno po
pulista, Dr. Jorge Lacerda

Finda a reunião, no meio do vivo entu-"
siasmo reinante, o sr. Eugenio Augusto Fock,
que fôra incluído na chapa para deputados es

taduaes pelo P.T.B., conforme noticiou a im

prensa do nosso Estado, passou o seguinte
telegrama:

Doutor Aristides Largura
Presidente do Diretario Estadual do Par-:
tido Trabalhísta Brasileiro.
JOINVILLE.
Comunico-vos que desautorizo formal

mente a indicação á revelia, de meu nome na

chapa de deputado estadual do Partido Tra
balhista Brasileiro, visto acabo ingressar filei
ras Partido Representação Popular com meus

nurnerosos amigos de Pirabeiraba.

Eugenio A ugusto Fock.

Nenhum católico pôde colaborar com os

enmunistas sem trair a religião.
Circular dos bispos do Rio Grallde do Sul, alertando o eleitora- .

do católico.

Os bispos do Rio Gran
de do Sul, reunidos em

Porto Alegre, baixaram
uma circular aos parocos
traçando diretrizes para
as próximas eleições.
Destacamos da mesma

I um trecho interessante e

ímportanrlselmo pois que
está redigido nos seguin-

tes rêrrnos :

-«Como inimigos da
religião em primeiro lu
gar, os comunistas estão

empenhados com ardor
digho de melhorar cause,
em conseguir melhores re

sultados que nas eleições
passadas.
É preciso advertir em

totlas as ocasiões e por
todos os meios posslveís
que nenhum católico pó
de colaborar de qualquer

• • 1
maneira que seja, com

aquêles elementos hostís,
sem trair e renegar a sua
fé.»·-·

�

I

Enorme csslstencío ouvindo
Partido de Representação Popular no

O jornal «A Época», de
São Paulo, numa de suas

últimas edições publicou
sob o titulo supra "Fez
muito bem o Presidente",
o seguinte:
Só mesmo a alguns ener

gurnenos ou a certos in
genuos que a'nda não se

compenetraram da hora
grave que vivemos. pode
rá parecer esquisito que
o governo te ..ha cedido a

uma correnre partidaria,
nacionalista e cristã, o

Teatro Municipal do Rio
de Janeiro para a sua

convenção politica, e per
mitido que a Banda de
Musica do Corpo de Bom
beiros abrilhantasse a so

lenidade.
ôe aquele próprio do

governo e os musicos da
quela heróica corporação
tem sido tantas vezes ce

didos pera festividades,
conferencias, exibições
plenamente alheias aos in
reresses da Patria, por
que negá-los a uma agre
miação que os solicitava
pare debater em publico
assuntos da maior mag
nirude, exponuo ideias, es
boçando programas, tra
çando rumos para o futu
ro da Patria? Porque uma

associação recreativa, um maioria dos brasileiros? vermelhos e esses critícos

gremio literarío, um sín- Fez muito bem o snr. sern coragem de ter côr,
dicato de classes tem di- presidente e demals auto- onde naqueles discursos,
reito ao teatro e à musica ridades da Republica em naquelas proclamações, na
do. governo e não o te- prestigiar a Convenção queles manifestos e índi
rla um partido nacional dos populistas. Eles pre- cações, naquela carta de
com um orograma cristão garn a ordern, a dlscipli- prlnciplos ou em qualquer
e integralmente brasileiro, na, o respeito à autorida- ponto do programa do
com uma força eleitoral de li veneração dos prin- Partido de Representaç'ão
Indiscurlvel e principal- cipios religiosos que in- Popular existe qualquer
mente animado por um formaram a nossa evolu- atentado à democracia,
idealismo e um petriotis- ção pplitico-social. qualquer ameaça aos inte
rno íncontrastavels? O que não seria possl- resses nacionais, qualquer
Acusam os esquerdistas vel ao general Dutra era desrespeito ás instituições

de todos os matizes - os se mostrar alheio ou hos- ou qualquer menosprezo
que tem coragem de se tilizar uma corrente que ás autoridades constitui
dizerem comunistas e os tem o seu mesmo pense- das. ôe conseguirem fa
que não tem coragem pa- mente cristão, a sua rnes- zer prova de qualquer acu
ra atitudes deflnltivas - ma formação religiosa, o seção de tal ordern, então
o presidente Dutra, que é seu mesmo amor ao Bra- poderão agredir a pessoa
o presidente de todos os sil.

.

honrada do sr. presidente
brasileiros, de estar apoi- Tal atitude só podefia da Republica. Mas enquan
ando o partido a que nos beneficiar aqueles que já I to, pelo contrario, apenas
referimos, isto é, o Parti- declararam que em caso puderem colher dos doeu
do de Representação Po- de luta com uma potencia rnenros, dos discursos.
pular. Mas em que está estrangeira, ficariam con- das proclamações dos po
pecando ci sr. presidente tra o Brasil I pulisras, lições de brasili
da Republica ao apoiar O presidente Dutra não dade e cristianismo, de
um partido que cooperou precisa de defesa. Mas se amor à Patria e respeito
de modo lndiscurlvel para precisasse bastaria man- ás liberdades publicas, de
a sua eleição, que lhe tem dar que lessem os seus deslnreresse e de espirito
prestigiado o governo ho-j critfcos os discursos, as construtivo, então, só ca

nesto e bem intencionado proclamações, os manlfes- berá aos brasileiros dlg
e que - precipuamente - tos, as indicações, a car- nos de tal nome, eplau
tem uma filosofia cristã, ta de principios que fo- dir a atitude do governo
possui principios pollricos ram apresentados na Con- que apoia e prestigia uma

e prega ideias que são iii venção dos Populistas. força vigorosa e nobre
da grande e esmagadora Indiquem esses crlrlcos cuio escopo é apenas a

grandeza da Datria imor
tal e a felicidade perene
de um povo que nasceu

cristão e livre e não ab
dicará jamais dessas suas
tão sagradas prerrogati
vas.

(Marca Registrada)

,�\\I\O VIRCI:
,) ...-G".lDA.�(:_Ar
��WnZfL INDUSTRIAL
JOINVILLE Virgem'Especialidàde

. s�ßÃ� ylRCfAt
•••

ESPECIALIDADE

econolftisa-se teftlpo e dinheiro•

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