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ANO XXVII JARAGUÁ DO SUL

A Junta de Apuração
reunir-se-á a começar'
do dia 3 de desembro,
na séde da Zona .

A- apuração 'dos elei
tos será feita da seguin
te maneira: Suponhamos
que em Santa Catarina
votaram 216.000 eleitores
para deputados. Concor
reram as eleições os par
tidos A B C D. O parti
do A obteve para sua

legenda 100.000 votos; o

B 60.000, o U 40.000 e o

Recebemos o relatório e registadas 20 coope-
D 16.000. Primeiramente

que o Dr. Carlos Gomes rativas.
tira-se o quociente eleí-

de Oliveira, Presidente O maior comprador foi Namoro Shigomítso, ministro japones das relações exteriores, assina toral, dividindo-se o nu-

do Instituto Nacional do

I
o Uruguay, seguindo-se- pelo imperador Hiroito a ata de Rendição Incondicional do Japão a bordo

mero total de votos pe-

Mate, apresentou a Jun- lhe a Argentina e o Chi-
lo numero de cadeiras

ta Deliberativa. lhe. do encouraçado norte americano "Missouri" na Baia de Toquio no dia 1 a preencher. Sendo 9 as

Documento minucioso O consumo interno foi de Setembro de 1945. _ Servico de Informacões do Hemisferio.
. cadeiras de deputa?os,

que retrata os trabalhos de 15,565.762 quilos."
" teremos que o quocien-

dessa autarquia no ano

-------------------------------------------- te é 24.000. Assim, o par-

de 1944.

R. d S
e a duração da legisla-! tido A terá 4 cadeiras,

A exportação dessa eVIS Ia a
_

emana tura eleita namesma da- o partido B, 2: o partido

produção foi de ta, serão GS que forem C, 1.

47.633.713 quilos, com pe-
estabelecidos pela _

As' O partido D, que teve

quena acensão a do ano
sembléia Constituinte, na de apurar 16.000 votos,

anterior. Dispondo sôbre os po-I ximo, poderes ilimitados I com os deputados e se- Constituição, para o pre- não alcançou o quocien-
.

O pr�ço regulou entre deres da Assembléia para elaborar e promul- nadores, exercerá todos sidente e legislatura fu- te, não tendo portanto

9 a 12 e meio cruzeiros Constituinte e do presi- gar a constituição do os poderes da legislatu- turas. Art. 4'-Ao presi. eleito nenhum candidato.

e atualmente está vaci- dente da Republica, o Pais, ressalvada a legiti- ra ordinária e de admi- dente do Tribunal Supe- Ao partido A caberão

lando entre 17 e 18 cru- chefe do govêrno assi' midade da eleição de nistração que couberem rior Eleitoral incumbe as 2 vagas restantes pe

zeiros, contra 13 e 14 nou a seguinte Lei-Cons- Presidente da República. a União, expedindo os instalar a Assembleia la maior votação, fican

cruzeiros nos estados .do titucIonal. Art. 2' - Enquanto não atos legislativos que jul- Constituinte e presidir á do assim com 6 eleitos.

Rio Grande do Sul e Art. l' - Em' sua função fôr promulgada
.

a nova gar necessàrio. Art. 5' - sessão para a eleição do Dentro de um partido
Mato Grosso. constituinte terá o Con- constituição, do Pais, o O periodo presidencial Presidente da Assem- estarão eleitos os que,

Existem no pais 26.633 gresso Nacional, eleito Presidente da Republica, do Presidente eleito a bleia que lhe dirigirá os tiverem maior numero

produto es em atividade a dois de dezembro pro· deito simultaneamente dois de dezembro de �945, I trabalhos. de votos individuais.

E,LEryOES
-

Estamos ás vesperas norama do conjunto, a

de um pleito que se realidade brasileira tal

apregôa livre e absolu- qual ela é, e ahi, com

- temente escolmado de perfeita imparcialidade
vicioso e honesta inspiração,
Esta auspiciosa no- procuremos as reais ne

ticia basta pera encher- cessídades do Brasil e

nos de justificavel e ea- do seu povo, afim de
dio orgulho. colocá-las em equação
Eleições livres, intei- e de lhes darmos solu

ramente isentas de fa- ções exéras,
lhas e que se preces- Que emudeça a vóz
serão num ambiente da da. cubíça, a do ressen
rnaís irrestrita compre- timento infundado. e

ensäo humana, o que, malsão, e a da vingan
aliás, é de capital im- ça que só gera sangue.
portancia, propicia-nos Imensa é a especta
a acariciadora sense- tiva; imensa a esperan

çäo de , que realmente ça que o povo deposi
somos uma nação ama- tará no candidato elei
durecída no trato poli- to Presidente da Repu
tico e que, plena de ra- blica. Dêle, necessaríe

zões e ufana de aspira- mente, supomos, decor

ções mais altas, se pre- reräo éros que nos guia
para para ocupar o lu- räo com acêrto através

gar de merecido desta- de um mundo pejado
que que lhe é devido de ideias antagonicas e

no concerto das demals que jamais inreirarnen

nações civilizadas. te se harmonizarão; as-
O marco O (zero) da soberbado de proble

nossa independencía mas que pedem solu
economica foi plantado ções imediatas e de
em Volta Redonda, co- reivindicações a serem

mo oportunlsslmamente atendidas.
bem o disse o átual Este povo, lnsisren-
Ministro da Viação. temente procurado e he-

Que as eleições, ora bilmente sollcítado.. na
em perspectiva, dê-nos, da exige além dos seus

por seu turno, o mar- direitos rnais elementa
co

.

inicial para nossa res, nada pretende além

evolução politica, é o da certeza de poder pro
que realmente deseja to- gredir num ambiente da
do espirito bem formado. mais irrestrica seguran-
Que se faça sã poli- ça social. As suas as

tica sem odios, paixões pirações são mínímas
e ressenrlmenros. Politi- e justas, e já nenhum
ca de ideias, capaz de governo, ci altura dos

. dignificar um povo, acontecimentos rnun-

dando-lhe fisionomia sa-I diais, poderá menos

dia, propria irrecuzavel. prezá-Ias, sob pena de

Abandonemos, se real- I
trair o destino do Bra

mente nos assistem in- sil e o futuro do seu

tenções mais puras, o povo.
caminho até aqui pal- Confiantes estejamos
rnilhado. Desconsidere- e aguardemos o pro-.
mos o facciosismo fa- nunciamento definitlvo

lacloso, que é planta e insofismavel do tempo.
.

daninha e que melhor- Iaragué do Sul, 24 de
mente, se desenv,?lve Novembro de 1945.

.

em searas pouco CUida-
das. Busquemos o pa- LUFERTAXO

Insfitufo do Mate
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JUSTA ASPIRAÇÃO 008 FERROVIÁRIO'S

ta, insuficiente nesta I tral do Brasil, da Soro

época de vida cara, pa- cabana e Viação Ferrea

ra obterem uma sobra do Rio Grande do Sul.

para a festa de NataL. Dê-se tambem aos da

Ja receberam o abono R.V.P.S.C., essa bonifica

os empregados da Cen- ção,
----------------

Os empregados da Re
de de Viação Paraná
Santa Catarina, estão

pleiteiando o abono para
o fim de ano.

Nada mais justo do

que essa concessão aos

numerosos funcionarios
dessa importante íerro

via, que, em sua quasi Na historia .do Brasil
totalidade recebem re-T 27 de novembro ficou co

muneração bem medes- mo marco indelevel do

27 DE NOVEMBRO

É de lastimar que exis

tem pessoas que enten

dem que fazer politica é

prometer e mentir ao povo.
Temos ouvido 'por ai,

uma serie de corníclos,
onde os oradores perde
ram toda a compostura,
toda a dignidade, passen
do as mais torpes mistifi

cações, não calculando

que, o tempo, se encerre

garà de desmenti-los.
Sejamos dignos da li

berdade que nos foi ou

torgada pare, como civili

sedes, civicamente, de
mos um exemplo aos nos

sos patrlcíos de que po
derão ter fé nos homens

publicos do Brasil.
-x-

O rev. Conego Tomás

Fontes, foi aclamado pre
sidente de honra do di
retorio da U. D, N. em

Arroio do Meio, Estado
do Rio Grande do Sul.

que representa de sanguí
nario o regimen comu

nista.
A dez anos atraz, os

asséclas de Luiz Carlos
Prestes procuraram dar o

traiçoeiro golpe pare fa
zer da nossa pátria uma

colonia sovíeríca.
Tombaram sob as ba

las assassinas os bravos
oficiais e soldados das

Forças Armadas, que he
roicamente defenderam pa
ra a posteridade a honra
e a paz do Brasil. �

A todos quantos foram
martires da sanha comu

nista as nossas homena

gens, com preces a Deus,
de que nunca mais permi
ta tais cenas na terra de
Santa Cruz.

"e o R ft fi o o o PO UO"

Junto �e ßlist.· Militor
de Jaraguá do Sul

Acham-sé a disposição
dos interessados abaixo,
nesta Junta os recibos de
multa por falta de Alista
mento Militar de:
Wiegando Ro�der, Her

bert Borchardr. Antonio
Titz, Harrwig ôraudr, AI
fredo Müller, Rainoldo Pie

coli, Eric Meier, Loreno
Antonio Marcatto, Walde
mar Schmldt, Arno Wee

ge, Wihbald Haudk, Rober.
to Murara, Emilio Blanck
Junior, Euzebio Matedi,
Dorcilio Venancio Voltoli

ni, Bertoldo KJitzke, Wal
demar Milchert, Carlos
Wilke, Inold Zeh, João
Meurer, Alexandre Fran

cesky, Marcelo Carlini,
Venezio Silva, Leopoldo
ôchmücker, Arthur Bach
mann, João Silvino Pel
lencío, Bertholdo Maffez

zolli, Walter Heiden, Ervin
Líesenberg, Reinoldo
Wiest, Jorge Verbinen, Jo
ão Rocha, Harry Butzke,
lrineu Franzner.

Como se fará a

Apuração Eleitoral

Liga Eleitoral Católica
taram as exigencias mí
nimas feitas pela Liga:
Partido Democratico

Cristão.

Conforme publicação
feita nos jornais da ca

pital do Estado pelo rev.
conego Frederico Hob-

bold, Presidente da Jun- União Democratíca Na
ta Regional da Liga Eleí-

cional.
toral Catolica, a Junta

Partido Social Demo-
Nacional, recomendou
os candidatos inscritos cratico.

pelos seguintes partidos, Partido de Represen-
que responderam e acei-I tação Popular.

Dr. Arquimedes Dantas
Transcorreu

.

hontem a

data natalicia do nosso

presado amigo Dr. Arqui
medes Dantas, atualmente
servindo como Delegado
Regional de Policia, em

Ioinville.
O enlversarlanre junta

aos inumeros votos de Esta folha não círcu
felicidade, os do "Correio lará no dia 2 do corren-

do ·Povo". .te.
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00 Adelf Herrn. Schultze �!l ,CALCADOS y�00 MARCENARIA EM GERAL zes til. o

OOm 00 ß)
� Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00 I I R G O00

CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS ; 111
'

IMantem
um estoque permanente de todos (JS tipos 00

"

,�

,

de MobiliaS, especialmente para escri10rio. 00

1!lINSTALAÇg;Sm;��;LETAS DE: !Il �ão o� m�lnor�� �
,�i Sal�ó;:s Jantar ; mai� �arat� �00 Escritórios 00

I'
.

Moveis rustic�s e outros..

IMOVEI� AVULSOS COMO:
Cadeiras

00 Poltronas fixas e giratorias 00

�
Mesinhas de" centro e para radio 00 IE entre muitos outros, a �

.
Caixa' Registradora marca "RECORD" �

00 Afamada pela sua eticiencia, substite 00
00 ' indo as Caixas Registradoras du 00

OO�
elevado

custo···-------100�VENDE-SE CAIXÕES V,ASIOS I �
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00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEf'ONE, 73
. 00 f:

..
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Jaraguó do Sul Sta. Catarina

00 li CLINICA DE OLHOS - OUVID'OS - NARIZ E GARGANTA DO ii
II II OOOO�OOOOi�OOOOOOOOOOOO ii DR. SADALLA, AMIN i�
1:1'1:Febres (Sezões, �alárias, iii li CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS li
.. Impaludismo III ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
III Maleitas, Tremedeira m li «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii

1:'11:
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - iii: O N D E �i HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii

"1"1_11.. '

"Capsulas Antlsezcnlcas ,::�.·.·i: ,,---_COMPRAREI MAIS BARATO II - _' .Joinville - ,II
II

Fazendas

'.'
Suspensórios

I... M inancora" m Chapéos Sedas EM J O I N V I L L E
III

:..

Perfumes • Etc., etc.....
Em Todas as Boas Farmacias

�I
1 ....-;, I� Pois isso V. S. sempre consegue
I.r.. um produto dos Laboratorios MINANC0RA ii·l·II na Casa _ ERICO BRUHNS,
II

- Joinville - Sta. Catarina- ii .U.RAGU! DO SUL Rua C�I. Emílio Joordao, 62
;;il!!!!!!!E!!!iE!!!i!=!!IiiiiiiiiiiiiiiH=!=;·-'�=:!E!Eii!!i!h_!i!! 1 =::;;;;;;:=::;;;;;;:::;;;;;;:=====::;;;;;;:=- _

...............................1----

·

Chamamos� ..

A ATENÇÃO Df TODOS,
• deste ou de outros municipios, para a

I
.

GRANDE VENDA DA

aOSCi TOBIAS
--------------------

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

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

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

Visitem esta CASA, sem compro
misso, e verifiquem seus artigos e seus

precinhos CAMARADAS
CASA TOBIAS - Rua Preso Epl. Pessoa, 669 - Jaraguá do SUl

...... _.

FRODUTO -Oft

índrsma de CaRcadl(Ü)§
(G(Ü)§cllil TIJrm21(Ü)§ '§: Ao'

CAIXA POSTAL, 11

JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

procure

HOTEL TROCAD13;RO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

I!.'

I

��r�ai� - �al�auo� - LatiGinlo�
<

Tendo:-

I

BANHA - FECULA - CONSERVAS - TAPIOCA - �

, �
Posto RUr-I-DI- FAUSTINOP.RUBINI

lJ - PROPRIETARIO
Rua Marechal Deodoro, 158

Oficina Autorizada «FORD»

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Oombustivel e Accessoríos.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio
Si v. S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,

.

ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por hábeis profissionais em mecânica,

e elétromecânica

.

Para exportar; -PREFIRAM:

Maciel, Fonseca & Cia.- Rio �e Janeiro
Rua Leandro Martins, 6 - (ermazem)

Telegrames L E I C A M -- Telefone 23/1598

_________co_nt_as__ra_pi_dB_s,_p_re_ç_o.s__re_ae_s_d_o_m_er_ca_d_o_e_a_m_PI_os__in_fo_rm_es__ba_n_ca_rio_s � �
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::.::::::p

Estofar ia Cruze i ro II BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINASjA. ii
:: Fundado em 23 de fevereIro dá 1935 ::

ii CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 li
H DEPENDENCIAS EM: REI?�RVAS CR$ 4·000.000,00 11
li �f�::;n��á AGENCIA: Jaraguá do Sul

..

H Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

H �:��1�has End. Telegrafico "INCO"
ii Concordia Caixa Postal, 10 -Telefone, 75
ii Crescíuma MATR1LZ:. I T A JA Í
ii Curitiba
•. Faz todas as operações bancarias no Palz. como cobranças. descontos. •.:: Curitibanos empreslimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. li
n Florianopolis passes, etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante, ii
ii Gaspar taxas modicas. ,:

:: lbirarna Abona em C /Correntes os seguintes' juros: ii
ii Indaial A Disposição, sem avlso, com retiradas livres !.'!.'ii Ituporanga I 0%

ii jaraguá do Sul pare qualquer tmporrancla ... �1
ii joaçaba Com Aviso de 50 dtes e retiradas livres li
ii joinville de Cr$ 1.000,00 s-; !l
ii Laguna Depositos Populares, com lirnite de Cr$ 50.000,()0 i.i.:: Lages '

ii Mafra dep. iniciais a partir de Crê 20,00 H
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii
n Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% ii
n Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5% ,i.i..H Rio de janeiro
ii Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2% H
ii Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% H
:: S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados .emastraImeD,le

�os apreciados_moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveís para harmo H s. Joaquim A econom ia e' a. base da prosperidademsar a decoraçao do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de :: Taió
jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação ii Tijucas Deposite as suas economias no

, tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões. :: Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. ::
---- ACEnAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL.

o H Urussanga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás '15 horas H
Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 _ Fone 22 II Videira Aos sábados pas 9 à. 11 horas li
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 136. - J A R AG U Á DOS U L a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::aI

/'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

o "Va.gão Voador" - do exercito e suas

adaptaqões de paz
Clinica de OI�os, Ouvidos, nnriz, finronotn
Dr. Arlninio Tavares

-

Washington - (S.I.H.) - retamente dos caminhões,
O Exército dos Estados que podem encostar no

Unidos' 'app.rfeiçoou um aparelho e descarregar
enorme avião de carga, através portas bem gren
especialmente idealizado des na popa do avião.

para o transporte de car

gas pesadas em vôos de Anunciam neste
longas distâncias no Pací
fico, que nos dlas atuais
estão sendo readaptado
pera o uso civil e pode
apresentar consideraveis
vantagens. Conhecido co

rno Fairchild (;-82 Packet,
oe soldados apelidaram
no de "vagão voador" e

os seus enormes compar
timentos de carga asse

melham-se, de fato, aos

dos vagões em uso nas

Iferrovias norte-americanas

e, são, ne verdade, tão

Igrandes quanto os destes
últimos.

)

O aparelho pode trens

portar uma carga de nove

toneladas (oltc toneladas
métricas e uma distancia
de 4.000 milhas (6.500 qui
lornetros) com a velocida
de de cruzeiro de 200 mi
lhas (320 'quilôrnetroe] ho
rárias.
O seu uso durante a

guerra foi principalmente
em operações de trens-

porre de pesados camí- ,

nhões, tanks e abasteci-
-

mentes em grosso. Podia Itambem ser utilizado co- SPRUILLE BRADE, .ex-embaixador norte-a

mo ambulância aérea.' O

I
meríeano na Columbia, Cuba e Argentina, nomeá

"vagão voador" pode ser do pelo presidente Truman Sub-Secretario de Es

facilmente carregado, di- tado em substítuíção a Nelson Rockefeller. (SIR)

Professor Catedratico de Biologia do lostittu!o de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicos e cirurglcos da espeCialidade no

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

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

I formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

ßí-Slmanal

----= U. D. No=--

--PARA DEPUTADO --

CONEGO TOMÁS DA SILVAFONTES
L-

-'_ I

I Tropas norte-america
nas depois da tremenda
luta na Europa, regres-
sam a sua terra natal.
(Serviço de Ifiíormaações
do Hemísíerío)

Porque não sou comunista

l'--Porque amo a Bandeira Nacional e o Cru

zeiro, e não a bandeira vermelha com a foice e o

martelo;
2--Porque não me alio a estrangeiros como

Harry Berger para matar brasileiros dormindo, como

foi feito no 3' R. 1., em 1955;
5--Porque não confio em lideres operários

que não trabalham e não tem profissão;
4'-Porque amo a farnllia e a liberdade e não

quero ser escravo de ninguem e muito menos de Stalin;
5'-Porque sou centra a mentira e os comu

nistas fazem promessas mentirosas;
-

6'-Porque o Brasil é dos brasileiros e não

dos russos;
.

7' -Porque os comunistas amam a Russia ver-

melha rnals do que o Brasil Cristão;
,

S.-Porque os comunistas querem destruir os

nossos costumes e a nossa religião, para subsrtrul
los pelos costumes russos;

9'-porque estou enjoado de ver brasileiros
misturados com esrrangelros, sempre e�sempre à em

punhar bandeiras vermelhas e a cantar hinos russos;
10'-Porque acima de tudo e de todos está o

Brasil, que só precisa dos brasileiros e não dos

bolchevisques.

Colação �e-= Uo Do No=-
--PARA DEPUTADO--

'HENRIQUE RUPP JUNIOR
-

Hontern reali
no ,Grupo Escola

,- don Batista, a e

Dr. Wal�emiro 'Mazurec�en
dos diplomas dos
que completaram
so complementar

e.sa 811'Ul!ItE
estabelecimento
sino.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ Foi 'paraninfo d

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
ma o snr. Sálvio

- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas veira.

- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização
No proximo n

R aios Intra.vermelhos e azuis. daremos detalhes
solenidade.

.

.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

•....................................................._
.

........................_
............................................................•....................................

Dr. Alvaro Batalha - MIÉDj[�O

,CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade 'Médica -

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

R,aio':s Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-R,AIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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

(Da A Ordem, de Natal)

grãu

Edital

o Doutor Ary Pereira
Oliveira, Presidente da
Junta Eleitoral 'da 17a.'
zona - Jaraguá do Sul -

Estado de Santa Catari
na - na forma da Lei
etc...

FAZ SABER a quan
tos deste tomarem conhe

cimento, que a junta e

leítoral, usando da atri
buição que lhe é confe
rida 'pelo artigo 4. das
instruções baixadas pa
ra a apuração das elei
ções, nomeou os cida
dãos Vitor Raduenz Ser
gio "I'honsen, Angelo
Píazera e Osny Mueller
para exercerem as fun
ções de escrutinadores.
Os nomeados ficam con

vocados a comparecer
aos trabalhos da apura
ção eleitoral, que terão
inicio as nove horas do
dia 5 de Dezembro vin
douro, no Edifício do
Forum. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos vinte e' trez
dias do mez de novem

bro do ano de mil nove
centos e quarenta, e

cinco.
ARY P. OLIVEIRA

Presidente da Junta Elei
toral

ADOLFO
--PARA SENADOR--

KONDER

Foi concedida a exo

neração pedida pelo -sr.

Carlos Tozini do cargo
de Intendente Distrital
e Sub-delegado de poli
cia de Corupá..

zou-se

r Ab
ntrega
alunos
o cur

nesse

de en-

a tur
de Oli-

umero

dessa Exoneração
--------------------------------------�------------:i----------------�---------------

-= Uo Do No=-

com a chapa dos preços .bolxos da

CASA T-OBIAS
Rua 'Pres. Epitacio Pessoa N. 652 - JARAGUÁ DO SUL

COITRA CISPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

MECÇÕES DO

t3Ufte CABELUDO.
TONICO,.$:AP\!-ÄR,
,POR E�CELE.NCIA

-------------------�---------------------_......:....:--------------------_,
_.-,---

,�..�
I _ I �

PUDIM MEDEIR�.
Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em

sua casa o Açúcar de Baunilha e 'os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Sobremesa deliciosa?
Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

Alameda Rio Branco - Caixa Postal, 47

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Instrumentos de Musica
em geral, especialmente

GAITAS-PlANADAS
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS
-

ORGAos 'E HARMONIOS ,Bohn'
PIANOS "Essen Ielder" .

Instrumentos paro
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, ODIONOLAS e

RADIO- ELECTRO LAS

- ENFIM, TUDO O QUE PERTENCE AO RAMO -

Peçam preços e demais informo ao Representante:

r��l�H���, = �aixa r��tal, ��
SERRA AL TA

LINHA sAo FRANCISCO Est. de Santa Catarina

:���OS SEIS I
�I�aomance de Tereza Bernard d(IS: a historIa de urna mulher para todas as
mulheres do mundo.)

I Encontrareis na TIPOGRAFIA aVENIDA I

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::
Dp. LUIZ DE SOUZA.

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Resideneia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

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

00000000000000000000;00000000000000000000

lErIDle§t�· Icssmann
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS R.OTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U 'Á
OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO

:E�g:��lt;'.���� �ª�;;:��:�;i;:=�;�]��';;:::llt U"A DODlÇA .ltAvin'''A g AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, g�"UITO I'ItR.1I0SA "AltA A FA-:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul ::::'MILlI' I[ "AltA A ltAçA. COMO

I"��-:.c;:.��=��:: ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS
�olo .:.1.:.11IßtJI;II]I:uI8Ilil;Jil �e:�:��os�ç�:mc���:s;s:ec��I��S/�i�7t�)�:;0��:it��i:i�:r��; 1����000,00 .,

A .(FIU. - A_ESENTA .0. com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,(')0 • . .. 5%

::1
INÚ"_ FOJt"A" TAl. C:O"O:

•• $"Dep. inicial Cr$50,000,00 cjrerlradas sem. s/aViso Cr 20.000,00 4%:'
IllEU..ATI....

::

ESCR6F1.JLA8 Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3·/. P. retiradas
- ::

EllPINHAS ::l mjaviso prévio de 50 dies 4·/.; 60 dias 5·/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6·/·1.':�':�':pfSTULAa

l Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6·/.
ÚLCI[� Deverá ser dado o eviso previo de 2 meses para retirada. .'
IICZIEMd .'

P'l[JtlgAS .. Dep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- ::
.ARTRoe radas semanais sem aviso até Cr$ 1.000,00 5"j. ::

.'

.. Dep. Iimitados·(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com ::

.. retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem evíso .... 51/2'/. g
:: Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com H

retiradas sern avíso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6·/. :!
..

..

_

::j'
Faz todas as operações bancarIas, corno sejam: cobranças, descontos, ::
passes, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc. ::

r";"-";";"""""""""""""ll ::
MANTEM CORRFß;�����Sa����:' :Dr�p���RAÇAS

DO PAIZ i�Correl1o do Povo .:.: .!.=.!.!.:.! .••..••-•••-
-

••.-.-......... �..•••
'.!;!i;

,n_n_n_ � � � :.:;::_: :.::_:::_.:�::_::.: :._::,.::.::.: :._::,_::"_::"::.:_:"::.::.::':_:.::.' ..: '.:,;.: ·.···::.::.::.::.:�;:·::.::,.::.::;:;n·!·.!!!!
Ave. Getulio Vargas . 350 " !l!!l!����_-_..

_-_
..

_.�_._
...

_

..

_�_
...

_

..

_._��_�_
..

_.�-,.-_ .-
..

_-,.--_
...

----�-----._
Telefone N· 39 - C. Postal, 19 �.' (�.'�.' �JARAGU4 DO SUL .

�:� �:� �:� ISI;�

I! Estado de Santa Catarina
I:

l! ASSIlU'fURA ANUAL

li e-s 35,00

'DIR. RESPONSAVEL
A R T U R M O L LER

REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

GERÊNCIA:

ß Comerciol U�H.
\�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::�:

------------_

A S i F I L' I 5

•
"r

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando an

farmacia Nova
de ROBERTO 1\1. HOnST

a que dispõe de maior
sor-timento na praça e ofe

rece seus artigos ã
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGu4

@l® @).@ @).@ w..®

J. SCHREINER
OFEnECE

MILHO
1 HMHRulnHor"'
:-lee

IALFAFAI

®f®�@Y@)_®r®®Y@)®r®®'t'@�®Y@)®y®®y®®Y®@Y@)� ANUNCIEM

� Tosse, Asma, ,Bronquite, Rouquídãe, Resiriados e �
NESTE JORNAL

� TODUU MOLES'l!'UIil DO ßPßR(lH� RfSPIRßIÓRIO @l====

�
Encontram alivio imediato com o uso do -@ -

� I Defronte o Cine-Buhr

I n C O In P a r a v e 1 @ji CIME�:TO
NO
=------------=

�. • ® lf_MILHO 'I'

vende-se
um c�r:ro

..
P�IIDríll dI! HngleD pl!lDll!nll! @j

Engenho Rau Lida. âr�ba:�%��oK��!�;I o PEITORALMAIIil <CONlIIIECIDO NO BRASIL � sempre se encontra. I res de pre�aros e

� r,; uma maquina de

�@;@@).@@).@@).@@J@@.,;@@}.@@).@@.,;@@,;@@).@®.@®Tr ����:�tor�çS��bO.tUdo
. em

Tratar com Willy Heinz,
Fabrica de cadeiras.

Corupá

NUNCR EXISTIU IGURL

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONH&:Cl_ HÁ .. ANO. �

YENDE__ DI TODA .....RTI! •

Vende-se
Acha-se a venda uma

boa desnatadeira, pouco
usada, em perfeito esta
do.
Preço de ocasião, tra

tar com o sr. RAULINO
•
NECKEL - Rua Angelo
Píazera.

CONJUNTOS PARA:

();� J�r
rJ"{j Se a

'!.)-� :;JNatureza Fatha

MENAGOL
REGULAi

Anunciem neste

jornal

P_A R A F E R I DAS,
E C Z E MAS,
I N F LAMA ç O E 5,
CCCEIRAS,
F R I E I R A S,
E 5 P I N H A 5,_ ETc'.

Salas de Tantar
Dormitorios
Sala de Visitas

LESSMANN LTDA.
FABRICA DE MOVEIS - CARPINTARIA - SERRARIAS PRoPRIAS

LUSTRAÇÃ.O ·ESPECIAL - TUDO SOß

ENCOMENDA .E SERVIÇO GARANTIDO

Qualquer servíçe de carpintaria

.

Moveis de· Estilo Moderno

IJ D C
AO a

R S t
A aa

GSnr
U Ut iinLan

EDITAL

Como se �eve votar

Vende-se
Imposto territorial

De ordem do sr. Cole.
tor, torno publico que
no presente mês de No
vembro, arrecada-se nes
ta Coletoria o imposto
acima, relativo ao se

gundo semestre do exer
cicio em curso.
Os contribuintes que

não satisfazerem seus

pagamentos no prazo
marcado, poderão fazei-o
no mes de Dezembro
com a multa de 20%.
Terminados os supra

citados prazos, serão ex

traidos as certidões de
Dividas para ter logar
a cobrança executiva.
Coletoria Estadoal de

Jaraguá do Sul 1 de No
vembro de 1945.

Um terreno com 20 mtr.
de frente e 70 mtr. de
fundo, com boa casa e

todas as instalações, sito
na rua CeI. Procopio Go
mes de Oliveira.

Mais informações na

TlP AVENIDA 4x1

Para que os eleitores
fiquem cientes do modo
pelo qual devem votar,
damos as seguintes ins

truções:
1 - O eleitor, ao entrar

na sala, receberá uma se

nha (bilhete) numerada;
2 - Sendo a votação

por ordem numerica des
sas senhas, quando che
gar a sua vez, apresenta
rá ao presidente da mesa

o seu titulo pare ser exa·

minado;
5 - Assinará então a lis

ta de votação e receberá
uma sobrecarra (envelope)

\

aberto e vasio;
4 - Com esse envelope

irá ao gabinete indevas
sevel, colocará dentro do
envelope as cedulas (cha·
pas) com as quais quer
votar, fecha o envelope e

volta á mesa, colocando
o mesmo na 'urne.

5 - Em seguida o pre
sidente da mesa devolve-

• rä ao eleitor o seu titulo .

O voto é secreto. Nin
-

guem, nem o presidente
QUEIJO--""'! da mesa e nem os fiscais

têm o direito de tocar no

envelope depois que nele
foram colocadas as cedu
las de votação.
Na cabine, onde o elei

tor irá colocar as cedulas
no envelope, somente po
derá ingressar uma pes
soa de cada vez.

Poderão assim os elei
tores votarem nos candi
datos de suas preferências
sern destemor, pois nin

guem saberá em quem eles
votaram.
Cada cedula terà ape

nas uma legenda e um

nome. Serão 5 as chapas:
-PreJidente da Republica
-Conselheiros
-Deputados

HELEODORO BORGES
Escrivão

uMedicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"
FRACOS E AN�"ICOS I

Tomeml
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

..,...- ....
To••••
R.sfriad••

_ Bronquit••
E.crofulo••
Convll••cença.

VINHO CREOSOTADO
•

É UM GERADOR DE SA(i�..

PARMEZÃO
(Mineiro legitimo)

V. S. encontrará na Casa Real

��m�aflnia �a�i�nal �� ���ur�s I �i�n�a
AGENTES LO�AIS

A GOID'9pcial Ltda.
IARAGuA oo-so:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de 22 de
o Prefeito Municipal deH I t d DESPEZA ORÇAMENTARIA referente ao mês de Setemhrede 1945 Iaragué do Sul, resolve:.

a ance e a
'

CONCEDER EXONERAÇÄO

CÖdigO··1 T
·

t I -I DESPEZA. ORÇAMENTARIA De acôrdo com o art. 92, § 1°. letra A, do
Local o I U O S Anterior I Do mês I Total Decreto-lei n. 700. de 28 de outubro de 1942:

r

_ A Carlos Tozini, do cargo de Intendente,exa------=-----.-------------
tor do distrito de Corupá deste Municipio.- Continuação -

Comunique-seConstrução e çonservação de Rodovias
, Pessoal variavel
Operarios do serviço de estradas e pontes

Material de consumo
Para o serviço de estradas e pontes

Despesas diversas
Combustivel p. o transp. d pessoal e mato

Serviço de Limpesa Pública
Pessoal variavel

.

1 Cocheiro
Despesas diversas

.Forragem p. o serviço de lirnpesa pública
Iluminação Pública

Despesas diversas
Iluminação pública da cidade
Iluminação pública de Oorupá
Iluminação pública de Retorcida
Energia para motores, etc...

Encargos Diversos
Indenizações, Reposições e Restituições

Despesas diversas
Restit, de imp. e taxas d. exercic. encerrados

. Encargos Transitórios
Pessoal varia vel

Para admissão de estra-numerários
Despesas. diversas

Constr. a. pred. escol. e aquis. respec. terenos
� Salário-familia
Premias d. seguros e indenizo por acidente

.- Despesas diversas
Seguro contra acidenta de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

Subvenções, Contribuições e Auxilios
Despesas diversas

>

.Departamento das Municipalidades
Contribuições ao I.A.P.I. e I.A.P.E.T.C.
Contribuição a L.B,A.

Para cust.e emol. prev. p. Decr.-lei 93 d 1·442.
Subv. concedidas p. lei a diversas instit.

Diversos
Despesas diversas

Despesas imprevistas
Despesas policiais e judiciarias
Aquisição de placas
Créd. Esp. Dec.-Lei 138

Prefeitura Municipal

8 2
8 21
8 21 1
8·23
8 23 1
8 24
8 24 1
8 5
8 50
8 50 1
854
8 54 1
8 8
8 84
8 84 1
8 84 2
8 84 3
8 84 4.
9
9 2
9 24
9 24 1
9 3
931
9 31 1
9 34
9 34 1
9 34 2
9 4
9 44
9 44 1
9 44 2
9 8
9 84
9 84 1
9 84 1
9 84·3
9 84 4
9 84' 5
9 9
9 94
9 94 1
9 94 2
9 94 3

o

Discriminação de 'Saldos
N a Tesouraria
Nos Bancos

59794,::l0
256.768,30
316.562,60

de Jaraguã do Sul Decreto Novembro de 1945

92.370,70

33.552,40

9.472,00

54.363,20

6.046,10
.

2.647,70

126.733,90

39.598,50

12.119,70

DESIGNAR:
De acôrdo com art. 89 e seus paragrefos,
do Decreto-lei n. 700, de 28 de outubro
de 1942;

Raul Massaneíro ocupante do cargo de Escri
turário padrão "F" do Quadro-Llnlco do Municipio,
para r�sponder pe{o expediente da Intendencia l de
Corupé.

Comunique-se
ass ) REMACLO O. SEÁRA

Prefeito Municipal

ven-dido a Evaristo Klein. com a area de 153.000 mt2.
Idem.

1173 - Paulo Bockor - bras. requer transf. imp.terreno adquirido de José Bockor, com a area de
110000 mt2. Idem

1174 - Waldemar Rabello- bras. requer transf. irnp.
terreno com à area de 15.490,mt2. edificado com

duas casa, situado a gua Mal. Deodoro da Fonseca
N. 1.177, adquirido de Catarina . Merhlz Wensersky,
Siegfried Wensersky, Freya e Vineta Wensersky. I?em.1175 - Erico ßledorn- bras. requer transf. rmp,
terreno com a area de 100.000 mt2 slro a estr. Rio
da Luz, vendido d Leopoldo Heíse.

1176 - José Steierlein - pras requer transf. irnp.
terreno com a area de 190.500 mt2. sito a estr. Tifa
Germano, adquirido de Herbert Bruch. Idem .

1177- José Steierlein - bras. requer transf. imp.
terreno abquirido de Ricardo Weise, com a area de
140.500 mt2 Idem:

1170-Conrado Steierlein-bras. requer transf. imp.
terreno adquirido de Ricardo Weise, com a area de
50.000. Idem.

1179 - Jose A. Lescovitz - bras. requer transf.
imp. terreno adquirido de José Bockor, com a area
de 32500 mt2. Idem.

1180 - Willy Rath - bras. requer licença constru
ir mausoléo na sepultura de Conrado Kath, idem.

1181 - João Vieira - bras. requer licença cons
truir um mausoleo na sepultura de Rosalina Vieira,
Wem. \

1182 - Elias Brugnago - bras. requer licença
ccnstruir um rnausoléo na sepultura de Rosa Brugna
go, Idem.

1183 - Frederico Gosch- alemão, requer licença
reformar a cerca de arame farpado que se encontra
frente do terreno de S. propriedade. Idem.

1190 - Evaristo Klein - bras. requer transf, írnp.
terreno com a area de 225.000 mt2. situado à estrada
Morro Ieraquä vendido a Paulino R. da Silva. Idem.

/
1191 - Alberto Borchardt, - bras. requer transf,

imp terreno a Alberto - brar, requer traust. imp,terre:
no vendido a Alfredo Uecker com a area de 1822D
mt2 Idem.

1192 - Carlos Raduenz - bras. requer transf.
imp. terreno' a Carlos Perer, com area de 210.352.

1193 - José Ceply - bras. requer tran�f. imp,
terreno vendido a Bernardo Rickert, com a area de
252.000 mt2 Idem.

1194 - Frederico Rartel - bras requer licença
construir mausoléo na sepultura de Alberto Carlos
Lenz, Idem.

2.000,00

500,00

2.000,00

500,00

EDGAR PIAZERA - Contador

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaraguá do Sul, 5 de Outubro de 1945.

Visto: LEONIDAS C. HERBSTER - Prefeito

posto de um terreno vendido á Ervino Holz, com a
area de 126.000 mt2.

1210-José Sehepli. requer transf. de imposto
de um terreno adquirido de Walter Becker com a

Dia 14-XI-45 a area de 100_000 mt2.
"'.

1211-Francisco Hruska, requer transf, de imp.1195-Ernesto Siefert, bras. requer rransf. imp. de um terreno vendido à Ricardo ôchíocher, com aterreno adquirido de Ricardo Siefert, com area de area de 35.000 mt2.98.600 mt2., como requer. 1217-0restes Franceski, requer transf. de um.1196-Frederico BarteI, bras. requer lic. cons- terreno vendido à Joaquim Pincegher, com a area detruir mausoléo na sepultura de Albrecht ôrrelow, idem. 2.500 mi2.1197-Germano ôieferr, bras. requer transf. imp. 1218-Hugo Borchardt, requer transf. de imp. de Dia, 20-XI-45terreno com a area dc 98.500 mt2., idem. um terreno com a area de 66.667 mt2. situado a es- 1212-Carlos HeinzIer, alemão, requer licença1198 - Freimundo Keiser, bras. requer rransf. írnp, trada Iaragueslnho. construir um mausoléo na sepultura de Mathiasterreno com a area de 142.500 mt2., idem. 1219 Artur Reif, requer transf. de imp, de um Scheuer. como requer.1199-Ricardo Satler. bras. requer transf. imp. terreno vendido a Curt Sievert, C. a area 2.625 mt2. i213-Eleto Stinghen, bras. requer licença cons-terreno adquirido de Eduardo Morara, com a area 1220-Alfredo Boddenberg, requer transf. de um truir um meusoleo na sepultura de Ignes -Stinghen,de 100.000 mt2., idem. terreno comprado de Germano Larsen, c. a area de idem.1200-Waldemar Müller, bras. requer transf, imp. 254.000 mt2., idem. 1214 _ Bernardo Rengel, bras. requer lic. cons-terreno vendido a Herberto Bruch, com a area de 1221 - Alfredo Boddenberg, bras. requer transf. truir um mausoleo na sepultura de Elisabeth Ren-271280 mt2., idem. írnp. terreno compro de José Horwarh, c. a area de I gel, idem.
.

1201-Rolando Dornbusch, bras, requer licença 62.500 mt2., idem. 1215 _ Frederico Barrel, bras. requer licençap. estabelecer-se C. casa de generas alimentici.os .

e 1222- Alfredo Boddenberg. bras. requer transf. construir um mausoléo na sepultura de Bertha Mül-bebidas, no predio n. 298, sito CI rua Dres. Epítacío imp terreno C. a area de 115.800 mtrs2. vendido a ler, idem.Pessoa, idem. Roberto Lersen, idem. 1216 - Erich Meier, bras. requer licença cons-
.

1202 - Gustavo ôieberr, bras. requer licença 1223-Agenor G. Carvalho, bras. requer lic. man- truir um mausoléo no cemitério municipal, idem.constr. uma casa em alvenaria de tijolo na s!Ia pro- dar pintar externamente, em cor amarelo-claro, seu 1227-Bertoldo Hort, bras. requer transf. imp.priedade a estr. Rio Cerro, idem.. . predio, sito a rua Vidal Ramos sede Corupá, idem. terreno com a area de 500 mt2. vendido a Emanuel1204-José Metz, bras. requer IIc. constrUir uma 1224--Waldemar Luz, bras. requer transf. imp. Hort, situado à estr. Nova, idem.cerca de sarrafos no alinhamento atual de S. pro- de uma casa, vendido a Bruno .scheibeI, situada a 1�28-Albrecht Konell, bras. requer transf. imp.priedade. idem. .

. rua Nereu Ramos (Corupá), idem.
.

.
terreno com a area de 7.500 mt2.

.

1205-Antonio Bockor, bras. requer IIc. cons-
1225-Hermenegildo R. Dantes, bras. requer 1I- 1229-João Lucio da Costa, bras. requer lIcençatruir uma cerca de sarrafos no atual alinhamento de

cença para d�molir e remove-la p. outro local, casa construir um mausoléo na sepultura de Mina Ulmann,S. propriedade, idem. de macf.gira, idem. idem.1206-Albrecht Gumz, bras requer lic. construir 1226-João Ambrosio, bras requer cancelamen- 1230-Bertoldo Hort, bras. requer transf. imp.um tapume em alvenari� de .tijolo no �io da Luz. tos dos impostos que está sujeito S. ferraria e car- terreno vendido Cl Bruno Hort com a area de 500tudo de acordo com eXlgenclas do COdIgO das aguas pintaria, idem. mt2., idem.em vigor, p. movimentar uma serraria, idem.. , . . . 1242- Isidoro Pedri Neto, bras. requer transf.1207 -Albrecht Gumz; bra�. requer lic. constrUir l 1 t69�Jose SteIerlem- b.rar. req!ler transf. Imp.
imp. terreno vendido a estr. Itapocusinho, idem.um boeiro de pedra na estr. RIO da Luz Esquerdo, terreno vendido Alexandre SZlrkowskI, COITj a area 1243-frederico OHo Becker, bras. requer transf.assinando o competente termo de compromisso. de 120.195 imp. Idem

. imp. terreno vendido a Calixtro Maffezzolli,. com' a1208-Willy Sonenhohl, alemão, requer licença 1170- Paulo Bockor- �r�s. requer ,transf lmp de um
area de 12.500 mt2., idem.construir um rancho em alvenaria de tijolos nos fun- carro de lav�ura. adquIrId? de Jose Bokor. I�em.. Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

'

dos de S. propriedade à rua CeI Procopio Gome de 1171- VltOrI<? �azzarls - b.ras .. requer baixa lmp. Sul, em 21 de novembro de 1945.Oliveira. lançado nl repartJçao, si marcmarIa. Idem.
"

.1209-Emilio Ho)/' requer transferencia de im- 1172- Dedro Gerente- bras. requer transf. Imp. terreno JOSE PEREIRA - Secretario

Relação- dos Reqllerimentos
Despachados

7.386,50
3248,70
357,10
210,50

984,10
464,10
47,50
36,70

8.370,60
3.712,80
404,60
247,20

2.700,00

8.670,00
14.096,00

600,00 3.300,00-

8.670,00
15.896,001.800,00

1.710,70 1.710,70

12.288,00
1.440,80
206,70

2.940,00

12.288,00
1.807,40
238,90

3.560;00

366,60
32,20

420,00

4.570,50
414,00

2.500,00-
9.001,50

1.829,50 6.200,00
414,00

2.500,00
9.001,50

436.212,20 74.070,70 510.282,90
316,562,60
826.845,50

,
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TELEFONE N. 39 Dr. Placido Olímpio de Oliveira
-Diretor: ARTUR MOLLEI';! - O dr. Placido Olimpio pode-se considerar

como filho de Jaraguá. Parte de sua íníancía
aqui passou. Quando Promotor de ,Joinville
dedicava especial carinho aos assuntos de Ja
raguá e mais tarde iniciando sua vida polltica
emprestou os melhores de seus esforços ao

Jaraguá, tanto assim que assumindo o cargo
de Prefeito de Joinville, tratou logo de solu
cionar os casos mais urgentes desta então
vila, tais como debelando o impaludismo que
num surto violento assolou o então distrito.
Mais tarde, ocupando a Secretaria do Interior
e Justiça, promoveu a emancipação politica:
administrativa e judiciaria de Jaraguá, elevan
do nossa terra a Município e Oomarca, con

tra Interesses da Associação Oomercial de
Joinville. Promoveu ainda a construção do Gru
po Escolar Abdon Batista. Isso em dois anos

na Secretaría do Interior. Jaraguá portanto
não deve esquecer o nome desse homem pu
blico que agora é candidato da UDN a uma

cadeira de deputado federal.
Será

I
um dever de gratidão dos jaragua

enses votar no seu nome:

Para Deputado Federal:
Dr. PLAOIDO OLIMPIO DE OLIVEIRA

,

}ARAGUA DO SUL - 5A.-FEIRA, 29 DE Novembro DE 194é
__________________ i �--,��������

N. 1.306ANO XXVI - - ST�. CATARINA

IDelegacia de PoliciC!A votação na cidade
o sr. Delegado de Policia rece

-Para conhecimento dos eleitores renovamos beu do snr. Dr. Secretario da Segu-/aqui a dlstrlbuíção dos eleitores na cidade. rança o seguinte telegrama:
Votam na cidade, pelas seções abaixo descri

minadas os eleitores residentes no perímetro urbano
e estradas Ilha da Figueira, Morro da Boa Vista,
Irapocú-Hansa, Nova Retorcida, Tres Rios do Sul
Tres Rios do Norte, Francisco de Paula, [araguê
Esquerdo, Martins, Rio Molha, Ribeirão Molha e

Vila Nova.

"Circular 957. Recomendo-vos as devidas pro
videncias no sentido de ser proibida a venda de be
bida alcoolica entre as seis horas da manhã do dia
1 do mês vindouro até as seis horas da manhã do
dia õ do citado mês, bem como, não é permitido co

mício antes quarenta e oito horas realisação pleito
eleitoral, devendo serem punidos de acordo com a

lei, os que infringirem esse disposltlvo. Podeis tarn
bem atender requisição Juizo afim guardar urnas

eleitorais. Saudações (a) OSWALDO VIANA - Se
cretario Segurança Pública.

la. seção
Letra A menos Antonio; Alfredo, Augusto e Artur

Sala do Forum

2a. seção
Letra A, Antonio, Alfredo, Augusto e Artur, B C Sa

la de Obras Publicas
õa. seção

Letras D e E - Grupo Escolar Abdon Batista
4a. seção

Letras F G H - Hermann e Henrique - Grupo Es
colar Abdon Batista

5a. seção
Letras H menos Henrique e Hermann e I e J me

nos João e José - Grupo Escolar São Luiz
6a. seção

Letras J - João e Jose e K L - G. E. Div. Provido
7a. seção .

Letras MNe O - -G, E. Divina Providencia
8a. seção

Letras P Q R S - Clube Aimoré
9a, seção

Letras T U V X Y Z, - Salão dos Atiradores

no �uBrto fscuroNota Social
Uma original comedia
místerio que emociona,

Realizou-se honrem di a diverte e empolga!
28 de Novembro em Aro- O detetive queria ape
zeiras o enlace Matrimo- 'nas rehaver as cartas
nial da srra. Iná Klug fi- amorosas da esposa, mas
lha de industrial Alfredo acabou envolvendo-se
Klug, com o sr. Rudolfo num assassinato!
Kluge do Alto Comercio Eram tres irmãos. Dois \

em Arozeiras. morreram assasinados. O Brigadeiro EDUARDO GOME-S acei-

� Que acont�ceu ao ter- tou todos os pontos de vista da Liga Católica,ceiro? Ha! ISSO nos va- . u· b d
mos ver no Sabado e pelo que o embaiaador Hilde ran o Acioli, pre·

Domingo no Oine Buhl'. eidenie da Liga Eleitoral Católica recomendou
aos católicos sufragassem o

_

nome do candidato
da União Democrática Nacional e dos candida-

.

'Revista .

tos por ésta apresentados nos Estados

aOS-a e Fcrmccía � \7l";lnda Semanal
No ato de votar, cada eleitor receberá do Pre-

� \.I � sidente da Mesa um envelope.
Neste envelope deverá deposirar 3 (três) cedu-

las. Uma, com o nome do Brigadeiro Edu
ardo Gomes. Outra com os nomes dos ôrs,
Adolpho KIlnder e ßristiliano Ramos pera senadores. E a

terceira com o nome dos candidatos a Deputados da
União Democratica Nacional.

Os candidatos da U D. N. são:
Dr. Afonso Wanderley Junior
Dr. Carmosino Camargo de AraujO
Dr. Henrique Rupp Junior
Heriberto Hülse
Dr. João Bayer Filho
Dr. Max Tavares do Amar�1
Dr. Oswaldo ROdrigues Cabral
Dr. Plácido Olimpio de Oliveira
Cônego Tomás Adalberto da Silva Fontes

As chapas só levam UM destes nomes. Quem
votar num destes estará votando nos nomes de todos,
apenas o nome em que votar será o voto preferen
cial. Os eleitores devem prestar atenção pare que
não coloquem nos envelopes nove chapas. Colo
quem apenas UMA, contendo u,m dos nomes acima,
o. que for da sua preferencia. E convíerfte levar -de
casa as três chapas já prontas. Não consinta que
os cabos eleitorais lhes tirem as chapas do bolso
ou substituam por outras.

Ovoto é secreto
quer violencia é

pela Lei.

Muitos Eleitores

A Pedido

Assinem esta folha

O snr. Presidente da
Republica baixou um de.
ereto fixando em 4.000
cruzeiros os vencimen
tos mensais dos senado
res e deputados e mais
200 cruzeíros por sessão
que comparecerem. Te
rão ainda uma ajuda de
custas de 3.000 cruzei-
ros anuais.

-x-

Por outro decreto fo
ram extintos os Conse
lhos Admínístratívos, pas
sando suas atribuições
aos interventores.

-X-

A Italia já está nova

mente em crise com o

seu gabinete. O snr. Par
ri, demitiu-se de primei.
1'0 ministro, tendo sido
convidado o isr. OrlandiPor motivo de mudança vende-se otima residencia e farmácia em

Guaramirim, com 2 pavimentos, tendo 3 dormitorios - banheiro com

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

divisões pará criação de aves - ranchos para deposito de lenha, ou cereaes -

iluminação elétrica no quintal - agua canalísada - fosse e gabinete sanitário,
etc. - Construção recente e moderna, toda de material em terreno firme e drenado.

e qual
punidapara organisar o novo

governo, tendo o mesmo

ja conferenciado com o

principe regente.
EDITAL .- Ap1!ração das Eleições
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Presidente da

Junta Eleitoral da 17a. zona - Jaraguá do Sul
Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc. -

. FAZ SABER a quem Interessar possa, na con-

DI"a' 2 de desembro formidade das instruções baixadas pelo Superior
Tribunal Eleitoral pera a apuração das eleições, que
a Junta Eleitoral desta zona iniciará seus trabalhos
na data de trez .de dezembro vindouro e funcionará
diariamente nos seguintes horaríos :- das 9 ás 12 e

das 14 as 17. Dado e passado nesta cidade de .Iara
guá do Sul, aos vinte e seis días do mes de Novem
bro do ano de mil novecentos e quarenta e cinco.

Eu NEY fRANCO, escrivão, o subscrevi.
hr. em diante Àry Pereira Oliveira - Juiz Eleitoral da 17a• zona

C' H U R R A S C OParte referente á Farrnacia =======
Sala com 7 X 9, - toda instalação envidraçada e pratileiras modernie

sirna - mesa de escritorio - laboratorio - sala de emergencia - pias sanltarias. -

Grande estoque de especialidades ferrnaceuticas, asstm como perfumarias,
saes erc., sito em um dos melhores pontos de G u a r a m i r im, grande
movimento comercial. no

Vende-se' tanlbeln só a propriedade

BTratar com o prop.!:ietario HR
Farmaceutico - JOAO LYRA das 9

RODOUIßRIO
........................_ __ .: ..

(()) § ab 21 o (Marca Registrada)

Vi'rgem Esp,ecialidade
't-.\)�O VIRCt;,J �DA� At
(�WnZfllNDUSTRIAL
JOINVILlE

sp..ßÃ� ylRCfAt
•••

ESPECIALIDADE

.

JJonmrrHRe
torna a roupa branquissitna!

,. .
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