
Com pequenas altera
ões, os candidatos mais
tados preferencial
ente, e, assim, eleitos
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da U. D. N., são os se-

ANO XXVnI - JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 16 de Fevereiro de 1947 Sta. Oatarina - N. 1.415 guMintesc: I' A M Iax o m, rtur ü -

ler, Ramiro Emerencia
vares; Antonio Perini, Dlumenau. Orlando e EI- no, Oswaldo Bulcão Via
Celso Buschmann, Eu- za Soares. Adolfo Hass e na, Oswaldo Rodrigueselides Gonçalves, Mon- íamílla, Afonso Oliveira Cabral, João José Ca
senhor Gercino de Olí- e Iamílía, João e Delur- bral, 'Paulo Fontes, An-
veira, José Acacío Mo- des Oliveira, Luize EI- tonio Barros Lemos, Acá-A morte, implacavel, "Mauser"· a cuja posse I

e senhora, Leopoldo reíra Filho e familia, línger, Theopompo Ro- cio R. Arruda, Oslin Cos-não escolhe entre as su- não se sabe como ehe Mahnke e familia, Her- João Oliveira Nascimen cha Coutinho e familia, ta, Antonio Konder Reis,as vitimas. gou, para guarda-Ia na bert Schneider. e senho- to e Iamilía, Rechenberg, .Leonor de Oliveira, Gi· Waldemar Rupp, Ricar-Bons ou máos, ricos mala. ra, Otto Schneider e Ia- Pomianowski e familia. rardi, Gustavo Stamm e te de Freitas, Luiz Dal-
ou pobrest ela ceifa na A arma disparou e o milía, Willy Mahnke e São Francisco. Lauro Bra- senhora. canale, Aroldo Carva-data que o destino mar- projétil depois de ferir familia, José Emmendoer- ga e Iamilía, Francísco l "

. lho.
cou a mão foi alojar-se no Ier e familia, Geraldo de Mascarenhas e Iamí- �Iortanop�h�. Afonso Olí- D P rn B

.

W II S h o . L. ., o mais vo-Dia 10 roubou-nos uma ventre. Marquardt e senhora, Os- lia, Diretorio da U.D.N., veira,
..

I 1 c. u�rmann tado foi o de Brusque,alma cheia de bondade Chamou pela campal- waldo Marquardt e se- Alvaro e Alice Dipold, e f�mIlIa, Comissão Exe-
seguindo-se o de Lagu-e de .esperança para nha o garção e pediu o nhora, Francisco A. Voigt Norberto Schossland, Os- cutíva UDN, Dr. Paulo
na e Joinville.

seus pais, medico. e farn.ilia Viuva J. Buck mar Borges e Iamílía, I F?�tes, Wanderley e Ia- D PR P d CI o ... o e aça-Artur Oscar Müller, o- Levado para o hospí. e Iilha, Artu�. Emmen: Lucas Bering e familia, mi ia.
dor, seguindo-se o deTuca, como intimamente tal, onde foi operado du- doerfer e farn ílía, Jose Waldemar Costa. Curitiba. Gercino Albar- Florianopolis.o chamavam, fôra a Jo- rante 3 horas pelos me- Albus e familia, Família] Porto União. Ramiro Eme- noz e familia. _

ínvílle dia 8, passear dícos Drs. Lobo e Con- Weinzierl, Bruno Mahn- renciano. Serra 41ta. Dr. Artur Ura
com amigos. deixa, pois a bala per: ke e familia Rodolfo Fis- Rio do Sul.' Dr. Cinielo e no de Carvalho Famí-
Segunda-feira dia 10, furara 14 vezes os íntes-] eher e família, Jorge Ví- senhora, Dr.. Arvino lia Stueber.

'

preparava-se para re- tinos, conseguio ficar erhler Sen., A. Klug e Ia- Gaertner e familia, Joa- lIajaí. João Neves e Ia-
gressar para casa, des- com vida até as 24 ho- mílía, Empregados da na Baier Müller. milia.
carregando uma. pistola ras daquele dia, quando Fabrica de Calçados Guaramirim. João Lira e Penha. Henrique Piaze-

cercado pelos seus pais, Yara S A, Walter Müller familia, Agostinno do Ro- ra e familia.
amigos e alguns colegas e senhora, Emil Hurow e sario e familia, Pedro Mafra. Tito Espezirn e
expirou.

.

Iamilía. Alexandre Koe- Klein Filho, José Rosa e familia.
.

Depois da operação, hler e íamílía, Luiz de Iatnílía, Pelotas. João e Dulce.
as 12 horas em diante, Souza e familia, Vva, Tu
conversou lucidamente fi Mahfud e Iílhos, Euge
com seus pais, irmãos, nio Juergens e Iamílía.
amigos e colegas. Diretorio da U.D.N., Díre
Teve a assistencia re- toria da A. A. Baependí,

ligiosa pelo capelão do Rodolfo Gualberto, Wer
hospital e estoicamente ner Buhr, Os.waldo Buch
sem queixas ou quaís- e familia, H. Buchmann
quer palavras asperas, e Iamílla, Inocencio Sil
esperava o seu fim.' va e familia, Frederico

. Transportade o seu Moeller e senhora, Wal
corpo para Jaraguá, foi demiro Mazureehen e Ia
aqui dado I a sepultura, milia, Viuva Carlos Mey
com demonstrações de e filhos, Viuva Erna Mi
pezar nunca vistas e que elke e fUhos, Artur Mey)a sua bondade bem .me- e senhora, Edgar Fren-
recta, ze�e senhora.. Gersasío
Contava 20 anos Ide Costa e família, Julio Ra

idade, era filho do n,ps- mos e Iamília, Sílvío
so diretor Artur Müller Martins Lages. Guilher
e

.

de sua esposa dona me Raduenz e familia,
Adélia Müller, sendo alu- Irmãos e alunos do Gru-
no do 2'. ano cientifico po -Escolar São Luiz, Fa
e do curso de contador milia Max Wilhelm, Fa
do "Colegío Bom Jesus" milia Piazera, de Retor
de Joinville. cida; Acíoly Sant'Ana e

O Tuca ainda éra o familia, de Retorcida;
cronista esportivo do Onilza Borges, Giardini
"Correio do Povo" que Lenzi, de Retorcida; Jo
nele perde um amigo ín- sé Alves Pereira e se

substituivel, pois era um nhora.
verdadeiro amigo do es-

Corupà. Dr. Almiro Bata-porte e dos esportistas.
Ao enterramento que

lha e família, Elias Sme-
deu-se pelas 16 horas do ha, Aloisio Oliveira e

dí familia, Jacob Mansur eia 11,. compareceram Iamílía, Familias Schraut • 1IIiII _
- Iara- centenas de pessoas, re- i.

presentantes dos dis tri- e Krelling, Willy Maííez
tos e de .todas as localí- zolli e familia, Aquilles
dades do munícípío. Santana, Helena C. 'I'hie-:
A d

-

d me, Carlos Tosiniencomen açao o Os resultados eleito.
corpo foi feita pelo rev. JoinYille. Díretorio Muni- 'raís até agora conheci-P. Ewaldo, coadjutor da cipal da UD.N., Família dos e referentes as ele íPároquia, tendo sobre a Erico Machitzky, Gilbért ções de 19 de JaneiroJoinville - 11 tumba sidq . colocadas as Dietrich, Dutra e fami- devem ter desapontadoArtur Mu"ller e faml'll'a flores mUI'tas flores que, 'lia, Placido Olimpio de a mui_ta gente, a come-Jaraguá SC o seu carater bondoso OJiveifa, Jorge Zattar e çar pelos proprios co-Profu�dament.e. abalada bem merecia.

\.

familia, Eudoro Batista e munistas que como ou-fatal aCIdente vItImou Ar- Notamos entre as co- f '1' All' L' f tros, v.iram decrescer, outur rouband .

f
� "

d
" amI la, leu ms. e a-

milia e amio-o seI? �- ro�s as e seus paIS e lr- .milia, Diretoria e Profes- não tiveram os exitosgos, solIdarIa maos, da
sores Colégio "Bom Je- esperados.sua dor apresento-lhes A A B d' M' ,. Ad- DASmais sentidas di'" aepen 1, arIO sus, .

ao uque, r- e passarmos uma re-

cias
con o en- Tavares e família, Dr. noldo Luz e familia, Ed- vista geral pelos estados

A�a Maria H D'
Batalha e familia, Dr·1 gar Castanheira, Gasta- verificamos verdadeiros

CoI. «Bom Jesu��.ger
- Ir.

Ari. �ereira �liveira. e vo �chossland � famili�, fracassos.
famIlla, FranCISCO FIS- Marmho eAmerICa, Sall- Assim, vemos que on-

- -
- cher Junior e

.

familia, ma,ni do Amin, Dr. Heitor de o Partido Comunista

Jaraguá do Sul _ 11
Fabrica Calçados Yara, Alencar Guimarães, João esperava vencer estron.,

AU. D. N., Soc, D. Acaraí, Lucio Costa, João de dosamente, teve que con
o prezado Snr. Artur Familia Nicolini, dos Grá- Paula e familia, Beno tentar- se em levar menose sua distinta Senhora, ficos da Tipografia Ave- Harger; Familia Fuchs, votos que em 2 de decomo também a toda sua nida, Leopoldo Rei,ner Germano Stein e familia, zembro de 1945.familia, nussos sinceros e familia e Santa Amin. AdoHo Bauer e familia, O senador Luiz Carlospêzames pelo duro �olpe A familia recebeu ain- Angelina e Santa Amin, Prestes contava levar asda morte de seu querido da por cartões, fonogra- Os colegas do Tuca no urnas mais de um milhãofilho e irmão. Pedimos a mas e telegramas as con- Tiro de Guerra 226 - Her- de votantes, e muito bemDeus, que lhes dê força dolencias seguintes: bert Redin, Humberto, apurados, os votos dt>

:econsôlo, para sujeitar- Jaraguà. Irmãs do Gr. Carlos Rosa, Pedro Bor- seus partidarios não che-a �ua santa vontade e Esc. "Divina Providen- ba, Rudiger Persike, Ro. garn a 600 mil.que de o des�anso eterno cia", Afonso Buhr. e fa- sa e filhos, Edmundo Não poude ir comoao caro fal:cldo. milia, Eduardo Keller- Dúubrawa e senhora, Dr.1 candidato ç:ropri'o dispu."D�u.as Irmas. do SJ�; ESC'I mann e senhora, Dr. Ari, Paulo Medeiros e fami- tar eleições em qualquerIvma PrOVIdenCIa . Pereira Oliveira e fami- lia, Guilherme Urban e I estado, indo encostar-se
----- lia, Roland H. Dornbusch senhora. Ricardo R. Ta- a outros partidos,

Arlur Oscar Müller

São Francisco - 11
Ney Franco - Jaraguá

do Sul
Solicitamos prezado

companheiro representar
nos funeral filho nosso

grande amigo Artur Müller
• Diretorio U D N t

AGRADECIMENTO
Iaregué - 11
Artur Müller e Exma.

Familia'
A familia Artur Müller, agradece a to

dos os que assistiram os ultimos momentos
do seu querido Artur Oscar, bem como aos

que enviaram condolencias, flores e acom

panharam o sepultamento.
Aos medícos Drs Lobo e Condeixa, as

·I'J1í).iã � Hospital, .ao capelão do hospital e
P. Ewaldo e os bons amigos e colegas do
Tuca em Joínville, que tão carinhosamente
o trataram em seu curto sofrimento, a nos

especial gratidão.

Nésra
Pelo doloroso transe

que acabais de sofrer pe
lo falecimento -de vosso

querido filho Tuca, nosso
grande amigo e esportista,
apresenfamos nossas sin
ceras condolencies.
Diretoria da AA Baependí

MISSAloinvllle - 11
Artur Müller e família

Jaraguá
Compartilhando sua dor

infausto aconrectmenro vi
rimou Artur apresentam
sues condolencias
Diretoria e Profess2Jes

Colégio «Born Jesus»

. Amanhã as 7 horas, na Matriz, será 're
.

sada a missa por alma do
.

Artur Oscar.
Aos amigos e parentes que nos conso

larem com sua presença a esse ato relígio
so, antecipamos agradecimentos.

Artur Müll.er e familia

Não conseguio eleger
o 3° senador no Distrito
Federal e, nas legendas
chegou a pouco. mais de
100 mil emquanto que,
às dos partidos democra·
ticos, sobem a mais de
200.000 votos.
Isso quer dizer que,

coligados os outros par
tidos, os comunistas não
são senhores de quais
quer vantagens nas Ca·
maras Legislativas, de·
vendo notar-se ainda
que nos demoCI:aticos a

abstenção foi monstruosa
e nos stalinistas não
falhou voto, pois a disci
plina é rigida.
Esse fracasso demons

tra que o nosso povo
não tem mentalidade co
munista e que está nas

mãos. do governo fazer
voltar ao convivio bra
sileiro os afilhados de
Moscou.
Sabe-se que a cares

tia de vida foi um dos
mais preponderantes mo

tivos para a propaganda
bolehevique no pait;;.
Unam- se os verdadei-

Iolnville - 11
Artur Müller

guá SC
lrnposstbllltados seguir,

enviamos pesames,
Amigos inesqúecivel Tuca,
servindo 15 B C

Eleitorais

Os prova
eis eleitos.

Dois recursos.
Estão para serem

apresentados a Justiça
Eleitoral dois recursos
sobre as eleições cata
rinenses.
Um da U. D. N. para

anulação do pleito e ou
tro do P.S.D, para anu

lação do registo dos
candidatos.
Aquele tendo como

motivo a compressão
oíícíal e o deste por ir
regularidade no proces
so de inscrição.

Terminou a
-

apuraçao.
Informes particulares

declaram que terminou a

apuração das eleições
de 19 de- Janeiro, no Es
tado com o seguinte re

sultado.
Aderbai
Irineu

Diferença

92.997
79.316
13.681

Senadores:
Gallotti 89.980
Konder 72,715
Legendas Estaduais:
U. D. N. 72598
P. S. D. 88.885
P. T. B 9.644
P. R. P. 6. 899
P. C. B. 2.095
Foram apuradas 1.076

urnas, sendo anuladas 91
Votaram 180. 191 elei

teres.
A U.D.N. tem eleitos 15
deputados, o P. T. B 2,
o P. R. P.1.

O P. S. D. tem eleitos
17 e se como se espe
ra, o Superior Tribunal
Eleitoral firmar que as
sobras pertencem a quem
as tiver em maior nume
ro ficará com mais' um e

os udenistas com outro
caso contrario, terá esse

partido 19 representan
tes na Camara.

ros democratas dando o

que comer e vestir ao

povo. brasileiro, acabe o

poder publico com o

cambio negro; a miseria
aflições, falta de saúde
e toda a serie de mal
estar que aflige o povo
e teremos eliminado o

comlJ,oismo, ou pelo me

nos teremos reduzido o

seu numero a uma

expressão insignifcante
dentro da comunhão
brasileira.
E' um dever do gover

no em primeiro lugar,
mas tambem de cada

cidadão, que ama a sua

pátria e não a quer ver

debaixo de um jugo yS
trangeiro

J. JUSTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO» Domingo, DIA 16-2-47 -

Edital n. ::!178, de 7-Z-47.
Alfonso Krehnke e

Wanda Raasen.
Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador, domiciliado

Ie residente neste distri-
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Canoinhas �I , y�
Concortlia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos empreatímos, financiamentos mediante caução de ütulos comerciais.

Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em cuslodia, mediante

g�:f:::a abona em C / Cor;�;t;:iCa�·S seguintes juros: i.i. Escrituração Mercan-Indaial

I A Disposição, sern avíso, com retiradas livres ::
til. Contabilidade _ ti.

Ituporanga I' 2°1 W
jaraguá do Sul pare qua quer irnportancla ° R' t d FI' a ,joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres egis o e rm s -

rjoinville de e-s: 1.000,00 5° i o Defezas Fiscais -

ILaguna Deposilos Populares, com limite de Cr$ 50.000,60 ii Contratos - Naturali-"

'.k:f!t�� dep, iniciais a partir de Cr$ 20,00 H seções - Cobranças -

Orleans e subsequentes a p. de e-s 5,00 4% l! Serviços Comerciais

IPiratuba Com Aviso de 100 dias 5% ii
em geral. I. F ROOUTO . O f\Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%

. H Bl
�i� �eeiri���o Com Aviso de 120 dies 5 1/2% H 41. IT � il-
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formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de janeiro

13 LU ME NAU STA. CATARINA

Clube Aimoré Oficina Mecanica
Geral

H. KELBERT

-_._--

A Diretoria do Clube Aimore, tem â satisfa
ção de convidar os senhores sócios e exmas. Iamí
Iías, para os festejos carnavalescos que farà reali
zar em sua séde, contando de uma dornínguetra in
fantil na tarde de 16 de fevereiro, com prossegui
mento ate ás 24 horas, e um grandioso baile na

noite de 18, terça-feira, com início ás 20 horas.
Para maior brilhantismo, roga-se o maximo do

trages carnavalescos.
A reserva de mesas será feita com o snr. Te-

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PBÇAS 'B 'ACESSORIOS -

APARELHAMENTO MODBRNO

HABEIS PROFISSIONAIS-

soureiro.

I
Clinico de OI�ßs, Ouvidos, \ nariz, fiarualla I
Dr. Arn1linio Tavares I,Professor Coledrolico de Biologia do lcstittuto de Educação de Florianópolis

,

I
I

PREÇOS MODICOS.

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

-.Jaraguá do Sul-Ex·Chefe Glos serviços clinicos e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

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

ONDE
• COMPRAREI MAIS BARATO ,

----------------------1 Fazendas

?
Suspensórios

Manoel F. da Costa SIA. Ch;:�;:mes • Etc., et:edas
Comércio & Industria

Av i s O

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ERICO BRllHNS,
JARAGU! DO UL Ra Ct'1. Em i io JOI'dI1D, 62

Achem-se a disposição dos snrs. acionistas, no
escritório desta sociedade, a Estrada ltapocusinho,
jaraguá do Sul, os documentos a que se refére o

art. 99, do decreto-lei rr. 2627, de 26 de Setembro
de 1940.

Assembleia Geral Ordinária
®Y@)®Y@)@f@ ®Y® D[nl QT·n 01\11lCure seus males e poupe n [u O U lJ V
seu bom dinheiro com- Artur Müller, Oticial do

prando na Registrq Civil do 10 Distrito

f a rma C I• a N o v a
da Comarca r araguá do Sul.

.

Estado de Santa Catarina
.

OBvRTO lU HORST Brasil.
de R � _

'II.
. Faz saber que comparece-

a que dispõe de maior
rarn no cartorio exibindo os

sortimento na pr�ça-e ?fe- 'documentos exigidos pela lei
rece seus art�gos a atim de se habilitarem para
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4
@;..® @l® @).@ @r@)

São convocados os snrs. Acionistas desta so:'
ciedade a comparecerem á assembleia geral ordiná
ria a realizar-se pelas 9 horas do dia 15 de Março
proximo, na séde social a Estrada Itapocusíuho, ja
ragué do Sul, pera deliberarem sobre a seguinte or

dem da dia.

10• Exame, discussão e aprovaçõo das contas da
Dlrerorla, relativas ao exerclclo de 1946, nora

darnenre, relatório, bàl,ô.nçó, eonra de Lucros e

Perdas e parecer do Conselho Fiscal.
2°. Eleição da Nova Diretoria;
5°. Eleição. do Conselho Fiscal;
4°. Assuntos de interesse social.

jaraguá do Sul, 3 de Fevereiro de 1947.
Manoel F. da Costa - Diretor-Presidente
João Lu e

í

o da Costa - Diretor-Comercial

...............����

� Não sofra de indiges
� tões, use

� . Bitter Aguia
��� ..............................3x1
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Ernprêsa de Trans
portes Frenzel S.A.

AVISO

Acham-sc á disposição dos srs. acionistas, na

séde da sociedade, nésta cídade de Jarag:..á do Sul,
os documentos de que se trata o arr. 99, do decre
to-lei n 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Iaregué do Sul, 5 de Fevereiro de 1947.
Fel ippe F. Frenzel - Diretor-Presidente
Luiz Gomes - Diretor-Gerente
Hermann Al thoí'í' - Diretor-Gerente

ESCOLA NORMAL REGIONAL
"DIVINA fROVIDÊNCIA"

Trazemos ao conhecimento dos interes
sados a criação, neste educandário, do Curso
Normal Regional, conforme decreto n' 3657 de
6 de novembro.

O novo curso tem como escopo a iorma
ção de professores pare as escolas primárias,
e abrange quatro séries anuais.

Os alunos que concluiram o curso com

plementar (2 anos) terão acesso á Da. série do
Curso Normal Regional.

Os alunos aprovados nos exames do 1°.
ano complementar poderão matricular-se na

t a, série do Curso.
Os alunos que receberam certificado de

conclusão 'do curso primário, e que tem a ida
de exigida de 15 anos, poderão inscrever-se
para os exames de admissão. Ao requerimen
to, devem juntar os documentos seguintes:

a) Documento hábil que prove ter a ida
de, mínima, de 13 anos e màxima de 25 anos.

b) Certidão de conclusão do curso primá
rio. - A inscrição para os exames de admis-
são será no dia 15 de fevereiro. •

Para a mátrícula no Curso Normal Regio
nal, são necessários os seguintes documentos:

a) Qualidade de brasileiro.
b) Atestado de sanidade física e mental

e de ausência de defeitos físicos ou de dis
túrbio funcional que inabilite para a função,
passado por médico do D. S. P ..

c) Bom comportamento social.
d) Certificado de aprovação nos exames

de admissão.
A matricula para o Curso Normal Regio

nal estará aberta de 20 a 25 de fevereiro.
Para quaisquer outros esclarecimentos a

respeito, podem dirigir-se á diretoria deste
educandário.

Dã� �� m�I��r�� D
mai� �arat� �

-- ....__ .-•.. ...........-�-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



slva rubra abandona o

gramado sern permlção
do juiz. Após alguns mi
nutos volta ao campo o

jogador, o árbitro parali
zando o jogo, explicou o

Por Egon Ehmke caso aos jogadores do
Acarai .que o elemento
saindo do campo sern

permição de algum diri
gente ou do mesmo juiz
não poderia retornar ao

campo. Os rubros prores-
boas qualidades para o lou o goal de Justino por

tarn e .querem abandonar
seu posto. ter havido um impedi- o campo, mas graças a

I·---·----·----·-------�INo Acaraí, o keeper mento. energia do arbitro, o qua-

O W I�
·

M LSilveira foi o baluarte da Impressões Gerais - O Bae- dro resolve continuar a ri a uemlro azurecnentarde, o back Levinos, o pendi embora faltando rres partida. São cousas do
half Vigando e o atacante elementos, lutou com gran-

futebol.
�.Itl !!tI IA'BmCardoso foram os melho- de fibra, dominando vizi-.

S l;x
-

X
Rua Mal. Floriano �. 152 - JARAGUÁ Ires. velmente o seu adverserio. e eto CI I d

..

J d Ia arbitragem: - O sr. Be- Ao faltarem 15' .para o inica gera me ico - CIrurgIa e a u tos e creançasnedito Campos, conduziu término do prelio Cardo-

D P d
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

otimamente o prelio. Anu ·llSo comandante da ofen-
• e ro.

- Indutoterrnia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização
Raios Infra-vermelhos e azuis.

0'1'. Ren.sto 'W"alt'9p
MÉDICO

CIRURGIA GERAL E·ESPECIALIZADA
Com cursos de aperfeiçoamento no �i

Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. !l
Doenças de Senhoras - Partos - CIinica II
Geral de Adultos e Crianças. ii

Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
TELEfONE N. 3 ii

Jaraguá do Sul - S11l. Catarina II

Empate Sensacional no Baependí-Acaraí.
Campo do Baependl - Renda Cr$ 412,00

Juiz BerJedito Campos - Placard 1 a 1.
Quadros - Formaram os

disputanres com esta cons

tituição:
Baependí - Joãozinho, Ora

cílio, José; Clecio, Lan
gue, Nunes; Manuel, Eri,
Justino, 2\ri e Clovis.

Acaraí - Silveira; Leví
nos, Lucindo; Karsten, La
gosta, Vigario; Amandus,
Girola, Cardoso, Nico,
Engen.

Progressão da Contagem
i 0. tempo - Acaraí, 1 X O:
O átbitro, sern o menor
inotivo mandou cobrar
uma falta proxima a late
ral direita do campo, da
.qual Girola se encarregou,
colocando a pelote no

canto esquerdo do arco
de Joãozinho, que não
poude deter a bola, dire
tamente aos t O' desta fase.
Baependí, 1 x 1: No

mesmo periodo Langue
com Clecio organízem
um avanço, endereçando
o couro a Etí que se acha
va dentro da grende area,
este numa cabeçada es- ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃOpetacular vence o guardi-
ão rubro colocando a pe-I São convidados os subscritores do capital dolota no fund<;> do arco. "BANCO MERCANTIL DE SANTA CATARINA S/A",Elementos mais destacados. -

a se reunirem em Assembleia Geral no edificio dóO arqueiro Joãozinho, o "Teatro Carlo� Gomes" ii rua 15 d� novembro nés�zagu�iro José, os '!1edi08 td cidade de Blumenau, ás tO (dez) horas, d� diaClecío e Nunes esrtverarn 28 de fevereiro do corrente ano a-fim-de deliberenuma tarde feliz e os ata-
rem sôbre a seg.uinte ordem do 'dia'cantes Eti, Justino e Ari

I

• • _ •

•

estiveram com plano meis 1'.)- CO�S!ItUIçao �a S?cIedade;destacado entre os
:

alvi- 2'.)- Eleição da -Direrorta:
anis. O ponteiro Manuel. 3'.)- E!ei.ção �os Me.mbros dos Conselhos de Ad-
embora marcado pelo "gi-

.

mtnístreção e FIscal;. .gante" Lucindo, mostrou 4.)- Outros assuntos de Interesse da SOCIedade .

. Blumeneu. 3 de janeiro de 1947
Banco Mercantil de Santa Catarina S/A.

OSWALDO MDELLMANI AM�RICO . STAMM

AVISO Em Guará-Mirim em Iprosseguimento do tor-
.

neio quadrangular, reali
zou-se o

.

prelio entre Se
leto e D. Pedro saindo
vencedor esre pela mini
ma contagem de 2 x 1, ten
tos consignados por Ban
deira e Bico de Fogo pa
ta o D. Pedro e Bureherd

41: para os locais. O prélio-------------------..,;;;;
foi dirigido pelo juiz Ei-

Edítal de Ceavecação senhur esre da L.J. D.
A disposição atual dos

B M til d S t C tiS A Clubes na tabela é esta.anco ercan I. e an I a arma I' 1'. lugar, Baependí e D.
Pedro com 3 pontos per
didos.
2. lugar, Seleto, com 6

pontos perdidos.
3'. lugar, Acaraí, com 8

pontos perdidos,
--x

Em Joinville o Caxias
venceu o Opera rio de
Ponta Grossa pela conta
gern de 6 x 1. Em Curi

.(. �q o �o�a{�go vice- cam·
peão caneca perdeu para
o Atlético cuja contagem I '

de 3 x 2.

:7M'EDICAÇÃO AUXILIAR IEmprêza de TransportesNO TRATAMENTO DA

FIS ASIFILlS". , renze. .

�tRHENTo
",tOE1ROs

'Posto JARAGuA Ltda.

Comunica aos seus distintos íregue
zes, que no corrente mês de Fevereiro, não
efetua serviços de concertos de pneus e

cargas de baterias,

Do Seléto L'..sporte
Clube recebeDlos a

seguinte cemuníca
ção.

,

• SI'ILIS ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIAFundadores
t UIIA DOIIIIIÇA __"'-_
IIUITO .....1__ !'AltA A ..�
..ILI" • !'AItA A ItAÇA. COMO
U" _II AUXlLJAIII NO TRATA
II_.,. .... illtA_PLA._

U •••

Ficam convocados os srs. acionistas, para se
reunirem em assembléa geral ordinária, a reali
.sar-se no día 8 de março do corrente ano, as 9
horas, na resídencla do acionista Sr. Germano En-,
ke, à rua Presiderite Epitacio Pessôa, nésta cida
de de Jaraguá do Sul, a-fim 'de deliberarem só
ore a seguinte ordern do dia.
a)-Leitura, exame, discussão e deliberação sobre

o relatório da diretoria, balanço geral, demonstrá
ção da conta lucros e perdas, contas da diretoria
e parecer do conselho fiscal.
bj-Eleíção do Conselho Fiscal.
c -Assuntos diversos,

Jaraguá do Sul, 5 de Fevereiro de 1947
.

Fellppe F. Frenzel-Diretor Presidente
Luiz Gomes - Diretor-Gerente
Hermann Althoff - Diretor-Gerente

Industrias Reunidas
Jaraguá S/A.

Comunico á VV. ôô.,
que em Assembléa Geral,
em data de 4 do corrente,
foi eleita á Nóva Direto
ria que regerá os desti
nos do Seleto Esporte
Clube, para o exercicio
corrente. Tendo ficado as
sim consrlrulda :
Presidente de Honra,

Eloi Soter Corrêa; Presi
dente, Alfredo Zimmer
mann; Vice-Presidente Jo
sé Dequech; 1'. Secreta
rio, Odilon Vilela Veiga;
2'. Secretario, Urbano Tei
xeira da Fonseca; 1', Te
soureiro, João Malure Ior.;
2', Tesoureiro, Arnoldo
Fischer; Diretor Esportivo,
Paulo Butschardt; Ora
dor, Juventino' Machado
Comissão: João Lyra,Antonio Zimmermann, Caro

los R. Eis, Wiliy Lemke,Arthur Lemke e Albrecht
Grützmacher.

Cordiaes Saudações
Alfredo Zimmermann

Presidente do Seleto
E. C.

I; I tfl,1 111:IUij.lU lilil
A slP1&.1S _ A_lENTA soa
INÚ"__ IIA".TAI. 00ItI0,

ItKUMATi._
IEScA'6P-"
n"'NHAS

P-ISTULAS
ÚLC..IO_

&'Cz....".

'lERIDU

."RT"03

MANCHA.

Funôoçäo de: Roo, Hufenuess/er

.

AsseDlbléa geral ordinária
Pelo presente ficam convidados os senhores

acíontstes désra sociedade, para comparecerem a
assernbléa geral ordinária, ii reallsar-se no dia 22 de
fevereiro do corrente ano, ás tO horas da manhã no
escritório désta sociedade, à rua Quintino Bocaiuva,
715-901' pare deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia:

,

1°. - Aprovação do balanço e contas do exer-

2°. - �f��ã�e J�4�onselho Fiscal; Emprêsa Sul Brasileira de Eletrici dade S.A.3°. - Assuntos de lnreresse geral da sociedade.
Iaragué do Sul, 22 de Janeiro de 1947.

Rod, Hufenuessler - Diretor
-x-x-

"U!UI DE NOGUnnA ""

CONHI!:C.OO HA C. ",..,f.��

vZttDE-" "'l6 TÔOA P',,�'f"e:::
-----------

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

•••a " .8ISA BISlfl.HF. IRIGIIII.
••••lrl8S EM EI?l8&11:AVI80

Acham se á disposição dos senhores acio
nistas, na séde social, os documentos a que se re
fere o art. 99, do decreio-Iei n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940.

Uma linha complela de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baiXI.
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.

••A!lI�••1 81 11181,i.
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.

conjugadas com motores mOI1ofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula el(waäora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.
servindo até 50 metros de profundidade.

..

AJrtlig(f))§ IE�etJrlic(Ü)§ ]DaJra (Q) �ar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, G LOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
A nOS$a SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenrierá com presteza a 'l.ualquer'

pedido da instalação de luz e força.

A DIRETORIA

�®Y@)®Y®®!@)®!@)®Y®®Y@®Y®®Y®®Y®®Y®®Y®®Y®(@�: Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Reslriados ;®) TODAS AS MOLE§T1Lt'-S DO H�ßRnH� Rf8�IRßIÓRID w(@ . Encontram alivio imediato com:;... uso do �®) Incomparavel @j� P�ilDrill d� nOgieD P�IDI�Ol� Iê) O PEITOR�LMAIS CONHECIDO NO BRASIJL�'xt®@U.®�! ta\�!ta\�! ta\�!ta\�! ta\�! ta\�!ta\IB\! ta\1B\! ta\�!ta\�! ta\����������� J:l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- Domingo, DlA 16-2-47«CORREIO DO POVO»
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operano
patrão.

e o COLÉGIO "BOM JESUS"

E'

A solução dos nossoe propagendas extrernlstas.

problemas economlcos. de- _Por cause dessas propa

pende, em grande parre, do geridas, hã muitos opere

governo, mas depende rios convencidos de que

tambem, do operariado. em outros reglrnes politi
Este não anda bem orien- cos e sociais não precisa-
tado. O trabalho não é rá trabalhar e que tudo -
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contínuo nem é feito com lhe ceírã do céu como, :::::::::::::::::::�:�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

amor. Queixem-se todos em certa fase da historia
os patrões de que, com o do povo de Israel, caiu

aumento de saleríos, dirni- do céu o maná que a to

nui a produção. O tenorne- dos alimentava e tortele

no é universal. Tem sido cía,' segundo o gosto de

sempre, assim, logo após cada um. Indispensevel é

as grandes perturbações] que todos voltem os olhos
sociais provocadas pelas pera a realidade e recon

guerras.
.

Mal consegue heçarn que o trabalho é

ganhar.o suficiente pare umalei fatal a que nen

viver ume semana, o ope- huma criatura· humana

rario afastasse do ernpre- poderá esquivar-se. No re

go. E nesre, quando vai gime comunista quem não

trabalhar, não se esforça' trabalha não come, e o

por fazer obra perfeita. trabalho constitui uma dls

Dai o motivo pelo. qual a ciplina rigida sob a dire

produção declina tanto em çäo direta e implacavel
quantidade como na quall- do Estado. ôe, amanhã,

. dade. Ternbern o operarío o Brasil virasse cornunis

já não é, como outrora, ta nenhum trabalhador se

um amigo dedicado da ria libertado da sua obrí

empresa, senão do pro- gação de conquistar o

prio patrão. Ao menor pão com o suor do seu

pretexto, sim olhar pera rosto. Aconteceria, apenas �!11!"""�!!!'!!111""!!!!!""!!!!!!!'!'!'!'!'''''''!!II!!!!!!IIII'''!'!'!!'!!!''''!!'!'!'!'!'!!'!'!'!'!'!!'!'!'!'!'!!'!'!'!'!'!!'!'!'!'!'!!'!'!'!'!'!!'!'!'!'!'!!'!'!'!'!'!!'!'!'!'!'""""",!!,!

os prejuizos que vaí cau- que essa obrigação seria H CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii
sar, declara-se em greve estendida a todas as elas- ii moderna e primorosamente instalada do ii
e formula as exigencias ses sociais. Desaparece-"

..

mais exorbitantes. E' ver- riam os perasltes, mas o ii DR SADALLA AMIN ii

de que, conforme o pa- trabalho continuaria a ser 1i • . H
:: CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS::

trão, muita vez, a greve é uma regra obrigatoria 'pi'l' H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARA.NÁ ii
o unico remedio que o ra toda a gente. A vadia- ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» �!
operario tem pera alcan- ção não se compadece ii HORARIO: 10.12 e 4-6 da tarde -- Hora marcada: 2-4 li

çar O que merece. Mas o com o comunismo, ou l!i
::

-'d
.

Ih
. - .i.i _ .Joinville - .i•• :l

patrao estupí o e sern co- me or, o comunismo nao

ração já vai desaperecen- admite a vadiação .. Iludi
do ....

Todos entraram a per- dos vivem, portanto, os

ceber que precisam tratar que acreditam que, vindo

o operario como uma cria- o comunismo, a vida se

tura humana, com direi- lhe transforrneré em ferias

tos indiscutiveis a uma perpetuas. Podem ficar

vida suave e decente. O certos de que lhes ficará

patrão de outrora, todo rnais dura.

aspereza, todo egoismo,
está quase eliminado. Na Deixemos, pois, os son
generalidade, já compre- hos de vadiação futura e

enderam que é preciso tratemos de elevar o nosso

lidar com opererio de ou. teor de vida, melhorando

. tra maneira. a nossa produção e as

. Mas o operario, por seu condições da existencia Iturno, não deve levar as do trabalhdor. Conven

suas exigencies a extremos ça-se esre de que so pros

tais que coloque o patrão' pereré quando mels cor

na iminencia da ruina. O dialmente viver çorn o pa
trabalho deve ser uma träo e quando maior amor

obra de cooperação e não puser na execução dos

de hostilidade. E' preciso seus deveres profissionais.
que entre todos, patrão e

operarios, haja a maxima

compreensão. Procurem
todos examinar os seus

problemas com sanguefrio
sem odios e rivalidades
num desejo ve'emente de
cancorrer para a prospe
riedades mutua. Nem o

patrão procure fazer do

operario nm escravo nem

o operario procure fazer
do patrão outro escravo.

Cuidem todos de se trata

rem com respeito, tentan-

A Diretoria da A. A. Baebendi tem o grato do, ��r rodas a� forma",

prazer de convidar os seus associados e exmas.1 conciliar os Interesses

famílias para o grande BAILE CARNAVALESCO, mutu�s e desfazer os a!1-
que se realizará em a noite de 15 do corrente no tagonlsmos. Nem o patrao

SALÃO BURR, exclusivamente para Socios. po�e assentar a .su� pros

Mesas a reservar com, o snr. Tesoureiro na agen- perIda�e na mlserIa do

cia da auto Viação Catarinense. operano nem ç'ste a sua

A Diretoria na miseria daqUele. E' ne
cessario que haja, entre

patrões e operarios, um Obreiros da mesma obra

comercio mais estreito e apenas com tarefas dife·

A Diretoria da A. A.Baependi convida tõqos mais frequente. Nenhum' rentes, o patrão e o ope

os seus associados que ainda não liquidaram suas deve viver isolado do ou- rario têm interesses co

mensalidades referentes ao exercicio de 1946, tro, como se fossem adver- mUflS e, para' defende-lo

procurarem o snr. Tesoureiro afim de liquidar os sarios. Do contado aS$i- devem encontrar um terre

seus debito. AVISA O SEGUINTE: 1 duo entre uns e outros so rio comum de ação fecun-

a) Nos bailes Sociais, só terão ingresso os so vantagens podem advir e, da. Se não conseguirem
cios quites c'om a Tesouraiia; em geral, só vautagens amarse, procurem, ao me-

b) Nestas ocasiões não se cobrarão mensalidade advêm. nos suportar·se mutuar-

em atrazo, nem se aceitarão proposta para novos E' necesséirio tambem mente. Com isso lucrarã8.

socios. combater, no espirito do todos inclusive a coleti-

A Diretoria. opera rio, os efeitos das vidade.·

t
ACRADECIMENTO

Profundamente consternados comuni
camos aos nossos parentes e

o falecimento de nosso esposo e pai,
Pelo correio, recebemos o seguinte recorte',
do qual deixamos de dar a origem por não

constar do mesmo :

JOI NVI LLE - Sta. Catarina

Esse grande educandánib mantem curso se

cundário completo, com os dotaclcloss- Gina

sial e e Colegial (Clesslco e Cientifico).

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉROIO
(Reconhecida)

EXTERNATO

Epoce de matricula para todos os cursos : de 15 a 2_8
de Fevereiro. - Reinicio de aulas em 1'. de Março.

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO
CIRURGIA PARTOS, :M:OLESTIAS pE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE
- Eletricidade' Médica -

Indutoterrnia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOS x-

Diretor Médico do Hospital "São José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

I.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t:::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Henrique Sohn,
falecido no dia 11 do correnre, com a

de 44 anos.

Agradecemos de coração aos Drs. Mezu
rechen e ôchulz, os esforços dlspendidos e

bem assim a todos os que o assistiram, en

viaram condolencias e flores e acompanharam
o enterro.

Ao rev. Pastor Waidner nosso especial
penhor pela') confortadoras palavras.

Iaragué do Sul, 13-3-47.

Família

t
AGRADECIMENTO

.

.

. Dolorosamente compungidas
pela Irreparável perda de seu que
rido e inesquecivel, pai, sogro e avô,

Carlos Goerich,
que o bom Deus chamou a sí no dia 9 do

corrente, com a idade de 73 anos 10·

zes e 9 dlas
Agradecemos de coração a todos

acompanharam seus ultimos momentos e o

enterro, os que enviaram flores e coroas.
- Jaraguá do Sul. 12-2-47.

Familia ANGELO BENETTA

Socied. Esportiva Guarany
.............1 ..

t
Vem levar ao conhecimento dos

Senhores associados,' o falecimento
do !:8U venerado Presidente proviso
rio, Senhor

HENRIQUE SOHN,
falecido no dia 11 do corrente, as 10 horas

da manhã,
Perdeu assim a Sociedade um grande e

leal amigo, qUA tanto trabalhou para essa

Sociedade. -- A enlutada familia juntamos
os nossos pezames.
Jaraguá do Sul, 13 de Fevereiro de 1947.

S. E. GUARANY

Compra-se

Se quiser subir na escala
social e ser' digno das

conquistas liberais que
tem alcançado. mais rija
torne cada um li disci

plina do Irabalho e mais
viva traga no espirito a

idéia de que a todos os

seus direitos, para que
sejam respei�ados, corres
pondem deveres correla�
tos. Quem quer exigir

-

Telefone n. 40.
muito do patrão está na �----.:.___---------�
obrigação de muito lhe
ddr tombem Se assim
não fora trocariamos a

injustiça que é a explora
ção do operario pelo pa
trão, por outra, tão conde
navel como essa, que se·

ria a exploração do pa
trão pelo operario.

--=o�--

G O I A B A S em qualquer quan
tidade de preferência as vermelhas.

Walter Becker
6xl Estrada Itapocú.

ftl1Dl!ÍilClio
ftll�lieíl
Bül!Pl!ndí.

Baile Carnavalesco

-x-x-

AVISO

:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::'. -::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::�::::::::

:::-::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGAD.O

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

.

Resideneia : Benjamim Constant., 136 - Tel. 12
.....�

.

.................................................................. ,
_ .

O ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

lOM8RIGUEIRA MINANDO'
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4

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

r emedios

Compre hoje mesmo uma l..OMBRIGUEIRA
MUfANCORA para o St'U tilhinho.

E um produto Jas Laboratorlos Minancora

]OINVILLE

�-
/I �

Posto JARAGUA Ltda.

RUIl Marechal Deodoro - JARAGU4 DO SUL

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustiveis - Acessorio!!> - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -

Gazolina e Querozene. em litros e

em caixas.

Atende dia e noite, á qualquer hora.

Casa de �':oveis

Vitória Lazzaris

� Jaraguá do Sul - Rua Domingo.S R. da Nova�
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

Itipo. - CAIXÕES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões Funerários. .

---_._---.--------

&Küh'n Rengel
Jj"'ERRARIA

Fabrica de ferramentas agricolas.
Principalmente Machados. Enchadas Foi

ces etc.

--------.--------
•
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P��i�:r�·;-Ä��i�d�lr
:: Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU ::

g Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul H
..

..

::.
1797-Walter Barrel-bras. requer rranst, imo. ABqNA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Olaria comprado de Ricardo Fritz, Bartel a estrada
..

Depositos com juros- ti disposição-(sem Iímlte) retirada livre 20/0
Irapocú. Como requer, em 3/1/1947. í disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Or$ 100.000,00 ::�

1815-João Emendõrfer-bras. requer baixa imp. t:: com retiradas semanais sem aviso até Or$ 20.000,00 • . .. 5% dde uma Olaria sito a Estrada Nova Retorcida. Idem.
..

Dep. íniclal Or$50.000,00 cjretlradas sem. s/aviso Or$ 20.000,00 4%
..1816-João Emmendoerfer-bras, requer baixa

..

imp. de um automovel vendido a Willy Hering S/A. ..
Depositos com aviso-Reto diaria 'até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas

..

estabelecido em Matador, municipio de Rio do Sul.
.. mjaviso prévio de 30 dlas 4'/.; 66 días 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dias 6'/.

Idem. Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/.
1817-Frederico Koehler-bras'lelro requer baixa Deverá ser dado o avlso previo de 2 meses para retirada. ::

imp. sobre Industries Profissões, porquanto ache-se .. Dep. POPUlareS-(Iimfte até Or$ 10.000,00). Dep. inicial Or$ 20,00, com reli
unicamente estabelecido com engenho de aguarden- radas semanais sern eviso até Or$ 1.000,00 5'/. ::'
te, índustrlalisado a sua propria lavoura, sito a es-

.. Dep. IimitadOS-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com ..

rrada Itapocuzinho, neste municipio. Idem.
.. retiradas de 2.000,00 cruzelros semanais sern aviso .... 51/2"/.1819-Transporte Andorinha LIda requer Ileen-
,..:.: Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ::ça construir um galpão em s/ propriedade a rua

retiradas sem avíso até 2.000,00 cruzeíros semanais. . . . . . 6'/. ..Mal. Deodoro da Fonseca fundos. Idem.
1821-Helmuth Neumann-braa. requer baixe

::1'
Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos, ..

:: passes, dElpositos em contas correntes, depositas de valores, e.tc. ate. ..

irnp, de lndustries e profissões sobre s/ rnarcinarie, ::

::.:,::.:,
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

t.:..:.::::�por não desejar rnais continuar com o mesmo ramo

de negocio.ldem. :::;c=====Serviço atencioso e rápido======

truir ��:6!�d���I�:�:;i�r�� �Õ�r�� i�cue�i�IO�)�� lßi����s::.::22.��m�gmmlgg�]ggg�gg[m�mml!I�1
sua propriedade a estrada Irapocú Hansa. Idem.

1823-Alfonso ßuhr-bras. requer baixa imp .. de m:;!����m:;!W���Im���m:1������
uma bicicleta vendido a Bernardo Meyer & Cia. ���������Im����������

Serra Alta e uma Motocicleta vendida pera Bruno � Adolf Herrn. Schultze m
Losse, ßulmeneu. Idem.

.

zes �
1824-Bernard.:> Meyer & Cia. requer Vistoria 00 MARCENARIA EM GERAL 00

eftabite-se pare a torre sehre seu predio recem-cons- 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo:> da 00
truido, a rua Preso Bp. Pessôa. Idem. 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 001825-.Be�na�do Meyer & Cla. requer baixa imp. 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00

-----------

de ulp carninhãosinho transporte, e um carro de
w de MobiliaS, especialmente para escritorio. W Edl·talmola de um carro de um animal que ache-se en- zss

_.. zes
costado. Idem. 00 INSTALAtÇOES .CO.ivfPLETAS DE: 00

Dia; 11-1-47. 100 . DOr?lltonos, Sala� de T�ntar 001826- Kühn & Regen, requer transf. imp. 00 Copas, Escrítorios, Moveis rusttcos e outros. 00relativo Ferraria adqulrldo de Ernesto Lessmann. w MOVEI\) A VULSOS COMO: 00Como requer, em 11/1 /47. � Cadeiras

OO�1827 -Erwino Neírzke-bras. requer cancela- � Poltronas lixas e giratorias zes De ordem do Sr. Pre-
mento dos impostos a que estava sugeiro seu esta- 00 Mesinhas de centro e para radio feitoMunicipal, aviso aos
belecimento comercial. Idem. 00 E entre muitos outros, a 00 interessados, que se acha

1828-Renato Karsten-bras. requer transf. imp. 00 . Caixa Registradora marca "RECORD" 00 a venda umamotocicleta
de um carro de lavoura adquirido de Artur Karsten.

00 Afamada pela sua eticiencia, substitu

I
marca" Vitória" em bom

Idem.
m:;! indo as Caixas Registradoras

-

de estado de funcionamento,1829-Frederico Bartel-bras. requer transf. imp. � elevado custo.----..--- - _ pelo preço minimo d�
e um carro ��Jély?ur�._adqu!ri�o_ �� P�ulo _ Wmkel. 00 Toda á. Mereadol'ill á pronta �ntregll. .

00 3.000,00 (tres mil cruzei-
Idem. 00 RUA RIO BRACO, 964 .:_ TELEFONE, 73 00 ros).1850 Erwino Kassner-�rôs. requer licença colo- 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00 As proposta deverão
car uma taboleta, com os dIzer�s B�RBEARIA KAS- >z!������>z!��I§)m:;!����m:;!���� ser apresentadas até as
SNER, em frente sua barbearia sita CI rua Mal. �m:s��2:m�2:m�l::e::í�����2:m�2:m��� 10 horas do dia 15 de
Deodoro da Fonseca nesta cidade. Idem.

março d'e 1947, na Secre-
1831- Artur Henschel-bras. requer transf. imp. ·'-M--U---D--A--S--f-t-,·f-e-�--o-�-n-ß-t��I·S-·1 taria desta Prefeitura,

Procura-seterreno com a area de 64. 367 mts2. sito a estrada . ru rus e loum, u em envelopes fechados.
Itapocú-Hansa, vendido a Guilherme Moel1er. Idem. __....�................:.._ ....................___............................... . A Prefeitura reserva-

1852-Alfredo Tait-bras. requer franst. imp. de Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, jabotica- I se ao direito de não acei- .

de um carro de lavoura adquirido de Julio Lucio Idem. beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniferas, Pal- tar nenhuma proposta, Preclsa-se?e uma m?-
18M-João Gatscher-bras. requer transf imp. meiras, etc., etc.

caso não convenha aos �a, para serviços domes-
terreno com a area de 207. 210 mts2. sito a estra- PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO.

.

. J

seus interêsses. tICOS. Paga-se b�m orde-
da Rib. dös Pedras, vendido a João Araldi. Idem. Leopoldo Seidel- GORUPA •. A Motocicleta em apre-I nado.. Informa10es na

18M-Julio Behling-bras requer transt. imp. ter· • ço está a disposição dos A COMEROIAL �TDA.
reno vendido a Eurico C.R. Behling-. Idem.

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

interessados, diariamen-1835-Guilherme Bast-bras requer transf imp. E::I------------------� te das 13 as 16 horas na
terreno com a area de 8.750 mts2. sito a estr. Rio '

I Secção de Obras Plibli-da Luz, vendido a Henrique Bast. Idem. Dr. Arquimedes Dantas caso·1836-Germano Glasenapp-bras. requer transf.. Secretaria da Prefeitu-
imp. tle8r3r7enoJ ven�jdoDa AdOk�fob Prochnow Idemf· . �R!hi��Iti'!�lljI\\A ra Mnnicipal de Jaraguá

- oaqUlm emar 1- ras. requer trans. lrnp. M�wr�'�R�� do Sul 12 de fevereiro
terreno vendido a Alberto Baumgaertel. Idem. de 1947.1838 G Rlla Marechal Deodoro da Fonseca, 343

- ustavo Braun-bras. requer transt. imp. Manoel L. da Silva.tlrreno com a area de 297.500 mts2. sito a estr. Rio c:::I P. SECRETÁRIOCerro,' vendido a Ervino Blank. Idem.

Prercítara 001illIDlRCllIDaR die
JJ2l?aglillál ôlo §lillli

Reqllerirnentos Despachados
Dia.19.12.46.

Cimento e

Assucar Branco
temos estoque pera
prontaa entréga.

Engenho RAU Limitada

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul.

1841-Reinoldo Vogel-bras. requer transf. imp.
de uma bicicleta vendidc a Jorge Verbinnen. Idem.

1842- Roberto Wermeister-bras. requer transf.
imp. de uma bicicleta vendido a Alfredo Behling.
Idem. .

1845-Ervino Schultze-bras. requer transf. imp.
de uma bicicleta vendido a Alvino Koch. Idem.
·

1844 _. Roberto Wehrmeister bras, requer transf.
Imp. de uma bicicelta adquirido Je Hercilio Tomelim.
Idem.

1 �4.5 - Alvino Koch-bras. requer baixa imp. de
uma biCIcleta vendido a Ernesto Marqnardt Idem.

1846-Artur Cardoso-bras. requer baixa imp.
de um carro por ter o mesmo mudado sua residen
cia para São Francisco. Idem.

1847-Luiz Sarti-bras. requer baixa imp.
de uma bicicleta, Idem.

1848-Carlos Brandburg- bras. requer baixa imp.de uma bicicleta, vendido a Leopoldo Eisemberg. Idem.
1849- Bertoldo Battel-bras. riquer trans. imp.\de uma bicicleta, ãdquilido de Vva. de Agusto R. F.

artel,
.

1850-Walter Bartel-bras. requer transf. imp.de um carro de lavoura, adequido de Vva. R. F.
Bartel. Idem.
·

1851-Antonio A. Schmitt-bras. requer transf.
Imp. de um automoveJ. vendido a Arnoldo L. Schmitt.
Idem.
·

1852-Antonio Smaioto- bras. requer transf
Imp, de uma bicicleta vendido a Vitorio Bortolini
Idem. .

1853-José Tischner-brllS. requer transf. imp.
de um carro de lavoura, vendido a Julio Obka. Idem.

18M-Francisco Nicoleti-bras. requer baixa imp.
de seu engenho de assucar sito a estr. Rib Grande
do Norte Idem.

1855-Lina Siebet! bras. requer transf. imp. do
estabelecimento comercial de Sergio Thomsen. como
requer, emll/I/47.

1857 - Arthur Henschel-bras. requ.er baixa imp.
de sua casa comercial, açougue fabrica de banha e

manteiga e demais atividádes. Idem.
1858--Roberto-Horsl bras. imp, de seu negocio

de secos e molhados. sito a Rua D. Pedro II n. 87
Idem.

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"

FRACOS E A�MJC08 I

T_a

VINHO CREOSOI'ADO
"SILVEIRA"

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul. 19 de dezembro de 1946.

José Pereira Lima - Secretario

....._ ......
To....
R•• fri·cf..
Bronquit..
E.croful...

conRA CaSPA,
GUED-A' DOS CA·

BELOS E gEMAIS

AfECÇÕES DO

�3URO CABELUDO.

fc;;;�i;"d;"'p'�";';"11
.1.1 Bua MI. Deodoro N. 136 IITelefone N' 39 - C. Postal, 19

li �:��:;���;�:: li
II DI:r:S�O::�EL II
I! a R T U R M'Ü L LER II
:: ::

II pa:lfn�E;:d�i II
i.�:::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ����::::=::: :::l}

Bolas de borracha e de
couro, bem como cama

ras e bombas para os

mesmos, e botas oficiais
de futebol. V. S. encontra-

rá ria

CASA REAL
defronte ao Cine ßuhr.

Edital
Imposto sobre Industrias e

PrafissOes.

De ordem do snr, Co
letor, torno publico que
no correnre mez de Feve
reiro arrecada-se nesta Co
letoria, o imposto ectrna,
referente ao 1'. semestre
do vigente exercicio

O� contribuintes que
não satisfazerem seus pa
·gamentos n� preso mar

cado, poderão satisfaze-lo
no proximo mez de Março
com a multa de 20%.
Terminados os supra ci

tados presos serão extra
idas as certidões de divi
das para a cobrança exe

cutiva.
Coletoria Estadual de

-Jaraguá do Sul 1 .. de fe
veriro de 1947.

Heleodoro Borges
escrivão

A la. Coletoria Fede
ral de Jaraguá do Sul
chama os srs. Luiz Lo
renzetti Filho, Bernardo
Wachholz, Tomaz Minél,
Romão Petri, Antonio
Ramos, João Silveira,
Oscar Ernesto Kopsch,
Augusto Tomelin Ij An
tonio Borges, para cOIQ
parecer o mais breve
pDssivel por motivo de
Abono - Família.

""""""""'��..............................

� Faça boà digestão, usan �
� do, antes das refeições, �
� um calix de �
� Bitter Aguia �
...............��...............�

Machinas de picar carne

diversos tamanhos, marca
"Husquarna" (Sueca) tem

a Venda a afamada
CASA .REAL

defronte o Cine Buhr.

Acaba de chegar nova

remessa de

Canetas Parker 51
TlP. AVENIDA

BARRIS VAZIOS
V�ndemos

EngenlIo R A U Mda.
3xl

Aviso
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CASA

LofharSonnenhohl
�---------------

RADIOS «ultime novidade com absoluta garantia»
O

RADIOLAS «Pallard - ôuíçe»

Bens des Súditos d Eixo
o deputado Lauro Lopes, apresentou ao

Congresso o seguinte projeto sobre os bens
dos subditos do Eixo; .

o.
VITROLAS .

«Columble -. ôulçe»
.. o
BICIOLETAS « Inglesas »

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

II

trial e diretor da Fécula
ria Rio Molha S.A., na

mesma data a snra. Wal
Iy Bräuer, esposa do snr.

Erich Th. Bräuer.
- Dia 12 o ióvem Car
los Fernando Neves.

Comprar na CASA LOT1fAR, SONNEN1f01fL, é
_ Hoje do menino Ma-

comprar mais barato e poupar dinheiro. ,J; > rino Lenzt, filho do SOi.
, Verdi Franclséo Lenzi

�����������������������������I � Dia 12 t�n&OITeuo
� natalíclo do snr. Germe-

no Henschel, índustrlerlc
nesta cidade.

.
.

O Congresso Nacional da imediata dos bens dos denização quantias equi
decreta: suditos alemães e japo valentes a cinco vezes o

Art.1)-As quantias e valo neses, pessoas naturais respectivo imposto pre
res recolhidos ao Banco ou juridicas, domiciliados dial ou territorial" na

do Brasil S.A. na forma no estrangeiro, recolhen- base do lançamento cor
dos dispostos pelo Dec. do o produto liquido ao respendente ao exercício
Lei n. 4166 de t t de mar- Fundo de Indenisações. de 1946.

I.

ço de 1942 passam a- § Unico-Excluam-se Art. 6)-Ficam libera
constituir o Fundo de do disposto deste artigo dos os Depôsitos e direi
Indenização, a cujo cre- os bens de pessoas natu- tos pertencentes a pes
dito escriturados naque- rais que tenha conjugue soas jisicas alemães e

Ie estabelicimento. ou filho brasileiro. japoneses, com os requi-
Art. 2)- A Agencia Es- Art. 3)-A venda Iar- sitos no artigo anterior,

pecial de Defesa Econo- se-a em concorrência pú- que hajam sofrido as de
mica do Banco do Bra- blica,bolsa ou leilão con - duções porcentuais Iíxa
sil S.A procederá a ven- forme a ,j-natureza dos das pelo Dec.-Iei n.4166
------.---- bens e sefá procedida de de 51 de março de 1942.

CORREIO DO POVO avaliação quando não tí- § Unico Serão igual-
verem conforme a natu- mente desonerados os

reza dos bens e será creditos, haveres e quo
procedida de avaliação tas de capital, desde que
quando não tiverem co- os titulares recolham ao

tação oficial.
.

Fundo de Indenização
§ Unico-As quotas de quantia correspondentes

capital de sociedada de a 10%(dez) dos respecti
pessoas ou de resopnsa- vos montantes.
bilidade limitda, serão Art. 7) -, Não gozam dos
alienadas pela Agência beneficios acima outorga
Especial de Defeza Eco- dos os alemães e [apo-
nômica neses.

----------- Art. 4)-Ffcam livres a)- condenados ou

dos onus estabelecidos que estejam processados
pelo Dec. Lei N. 4166 de por crimes contra a se

il de março de 1942, as gurança ou economia

propriedades pretecen-I nacional, b)-que se au

tes a pessoas fisicas ou sentaram do pais sem au

alemães e japoneses, do- torissção regulamemtar
miciliados e residentes para retorno.
no territorio nacional, ha Art. 8)-Os bens per
mais de dez anos e que tencentes a súditos ale
tenham cônjugue ou filho mães e japonezes não
brasileiro. atingidos pelo presente
Art. 5)-Serão libera- Decreto continuam sujei ...

dos das restrições esta- tos ao
.

Dec.-Lel n. 4166
belecidas eplo Dec. Lei de 11 março de 1942, e

n. 4166 dê 11 de março a legislação posterior,
Luiz Gomes. de 1942 os imóveis urba- que regula a responsa-·

Com sua exma familia nos pertencentes a pes- bilidade pelos danos de
transferiu, residencla pare soas fisicas alemães e guerra.
Rio Negro, o nosso pre- japoneses domiciliados e --------

sedo emlgo Luiz Gomes, residentes no Brasil ha

C· t' y
·

que he anos residia nesta mais dez anos e que ten- 1110 es IZIDScidade onde goza da mal- I ham cônjugue ou filho
.

or estima e éra um dos brasileiro, desde que re- (diversos tamanhos)
diretores da Empreza de colham ao fundo de In- Vende-se RB Tip. Aeenida
Transportes Frenzel S/A.
Por nosso intermedio,

despede-se ele dos arnl

gos e conhecidos, ofere
cendo seus prestimos na-

De ordem do sr, Pre- quela cidade, onde irá
feito Municipal rornê pu- exercer sua atividade.
bllco que durante o mês' Por nossa parte, dese
di Fevereiro, arrecada-se na lamos ao distinto amigo
Tesouraria da Prefeitura e prestigioso- udenísta to
Municipal de Jaraguá do das as felicidades.
Sul e na Intendencia de
Corupá, o Imposto LlCEN-- Falecillealos.
ÇA (Renovação anual sI _ Repercutio dolorosa
atividades indusrrleís, co- mente em toda a cidade
merciels e proüsstonels, o falecimento de Henri
placas e engenho de as-, que Sohn, comerciante
sucar]. " nesta praça.Não satisfazendo o pe- Contava o extinto ape-
gamento no referido mês, nas 44 anos de idade e
ficará o contribuinte sujei- gosava de real estima pe
to ii multa de 20% sobre los seus dotes de cora
o imposto no primeiro -

çao.
mês, sendo então feita a Deixa viuva dona ela-
cobrança judicialmente. ra Doering Sohn � qua-
Tesouraria da Prefeitu- tro filhos, estando dois

ra Municipal de Jaraguá servindo no Batalhão de
do Sul, 4 de Fevereiro de Guardas, no Rio.
1947. A enlutada familia os

F. VOSGERAU nossos pezames.Tesoureiro

•
«Suecas»

o

BATEDEIRAS
•

MOTORES eletrc. «nacionais e ingleses»
•

OOFRES «Fiél - de fama mundial»

· '

MAQUINAS de cortar ração «das melhores marcas»

•
FOLHASdiSERRAS «pera quadros e circulares - suecas»

•

DESN1\TADEIRAS
« Suecas»

FAZEND..iS em geral
o

TERNOS para homens e rapazes
•

OASACOS eOAPAS p. Senhoras «artigos Iínlsstrnos»

OAPAS
• •

de Garbardlne «p. Senhoras e Cavalheiros»
o
BLUSAS <para o verão»

Até que chegue a re

messa de papel que
aguardamos, somos obri
gados a publicar o "Cor
reio do Povo" uma ves

por semana.

Por essa falta involun
taria pedimos desculpa
aos nossos presados lei
tores.

\ � ,-. r f

I sra, Silva B. Thomsen lmann.: esposa do Snr.
esposa do direitor da .,A Harrl Buchmann.
Comercial Ltda." e "Pos- - Dia 15, a srra. Lulza

Aniversarios. to Jàraguâ Ltda". Koppsch,
Na data de hontem pas- . Tambem a -senhora - Dia 11 transcorreu ii
sou o aniversário do nos Margarida Tomasellí: es- data netallcla do snr. Adol
so leal amigo Faustino posa do Snr. Candido fo Ernmendoerfer, indus-
P. Rubini, socio gerente Tomaselli fez anos hon-

• _

do Posto Jaraguá Ltda.Ao te.
esforçado gerente nossos O Jovem Heinz Blos
cumprimentos. Aind-a no feld, festejou seu aniver
dia 16 fez anos a exma. 'sarío no dia 15.

Hoje do jovem Angelo
Pedri, filho do Snr. An
tonio Pedri.
Dia 18 o Snr. 'Paulo

Neitzel.
V. S. encontrará na Dia 19. O snr. Vitorio

CASA REAL Pradi, nosso estimado
agente áBstrada Jaraguä,

..........,_---�-_.------ onde tambem é comerei

i
Fortifique oseu estorne- � ante.
go, usando.

dlarlarnen- � - Dia 11 transcorreu a
. te dois callx de � data nerelícla da exme.

Bitter Agull. � sre, Dna. Anna G. Buch-
���ow"..........-........,._,

OHAPÉOS
o

«das melhores marcas das Américas»

E MUITOS OUTROS ARTIGOS

Locais

Prefeitu ra Mu
nicipal de

JaraguádoSul
IE�ntal�

Pó de Pudim e Gela
tina Royal

(Argentino)

lf:rmb"l!!E!Er�s,�a(S;;=:iIII .., .., Maleitas, Tremet:leira o..

I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
I "Capsulas Antisezonicas I
I

'

Minancora" I
i Em Todas as Boas Farmacias i
m É um produto dos Laborat'orios MINANCORA I
I� - .Toinville - ,,8ta .. Catari�a--:: .' I
i_!iiEl!i!iiiil!!.=!I!!!!l!:!!!!Eiii!!liii!iii_h"IIEi!!'''ld!!!I!.!!!E!I!iEiE; -

lavalJilldi(Ü)=§e com (Ü) §b21([J) (Marca a!!gi�trada)

Virgem Especialidade
dia CIlAo WIEllEt liN]l})l[J§1[IIlAl = JJollIDlvnliRe
••'••-SI _1.".11 811111110 1& ••••IIIEIMlln,es"

s(>.sÃ� y�RCfA-t
•. .. .

ES?ECIAllOAOE

..........................1
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


