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REVISTASEMANAL
O -governo baixou de

creio .dispensando o paga
mento a que estavam su

ieitos los empregados pa
ra com a Legião Brasí
leíra de Assistencia.
Essa contribuição será

CAIXA POSTAL, 19
TELEfONE N°. 39 de Cr$ 0,05% por parre

������������������������������������������������������� dos empregadores eigual
ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL Quinta-feira, 6 de Dezembro de 1945 Sta. Catarina - N. 1.307, quantia pelo governo.
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As eleições Argentinas
terão lugar no dia 24 de
fevereiro.As eleições e

·presidente
oAS ELEiÇÕES

o Instituto do Cacau
informa que dentro de 5
anos a produção brasi
leira de cacau alcança-
rá uns 3.0QO.OOO de sacos

o' que representa um

Esse protesto, será pu- aumento de mais de 50%
blicado por este jornal sobre o rendimento cal
no proximo numero. culado para 1945, de 1.900.000

O resultado de 9 ur- de sacos, dos quais cerca de

nas de [aragué, ofereceu 1.400.000 deverão ser exportados
para os Estados Unidos na pro

até agora a seguinte vo- xirna estação.
tação :

.

---------

Secções
-----------------------

1.9 I 10' I 21" I 17' 119' I 15' I l' 116' I 20' I

B--ri-g-a-d-ei-ro-------'-�4-6�--78--92 42 58 84 89 117 59

General Dutra 101 182 86 157 147 158 181 72 195

Yeddo Fiuza 1 1

Senadores
Adolfo Konder
Aristiliano Ramos
Nereu Ramos
Ivo de Aquino
Getulio Vargas
Luiz Prestes

Deputados
D. R. P.
U. D. N.
D. S. D.
P. Trabalhista
P. Comunista

Correram nermalmente ,- 5 por cento de abstenção - Peque
nos incidentes. Os resultados conhecidos

Nestes ultimos dois ja sagrado para todos.
meses o novo brasileiro Que se acelere a ex

viveu momentos de in- ploração .das nossas ja
contida e, parece, justi- zidas de carvão, afim de
Iícavel ansiedade. Uma que a nossa industria
onda de entusiasmo var- pezada seja alimentada

reu o Brasil em todos com os nossos proprios
os seus quadrantes, acor- recursos e não se con- Dos 6.926 eleitores qua

dando-o para a mais verta, de futuro, em onus Iificados concorreram as

memoravel pugna elei- para a nação. urnas 6,285, mas tendo

toral de todos os tempos Que se apreste o aproo 295 deixado de retirar os

Acontecimento de maxi- veitamento das nossas titulos, segue-se que a

ma importancia e de quedas d'agua e com es- absrênção foi de 5%.
amplitude politico-social pecial urgencia da de Não houve bofetões e

igualou superior a quan- Paulo Afonso, afim de nem prisões como escre

tos registra a nossa hís- que os nossos irmãos do veu um nosso colega de

toria de nação cívílíza-]Norte e Nordeste possam joinville. Apenas, um "Ia

da. progredir e alcançar ní- drão de chapas", já co-

O povo, bem compre- vel de vida mais condig- nhecidissimo, não respeí
endendo a sua respon- no. tando siquer a porta da

sabilidade e arrigimen -

Que se intensifique a
igreja, de onde saiam os

tado pelos diversos par- fieis, foi ali "trocar" ceda-

tidos, desobrigou-se, ga-
exploração do pretroleo las. Oferecida a chapa do
e a sua imediata indus- General Dutra a um fer-

lharda e, honestamente
tríalízação. I hd d d voroso cato ico, ornem

o sagra o ever que Que se valorize a nos-
lhe impoz a nação, e o honrado Dor todos os

fez, mister resaltar, com
sa moeda, afim de pos- seus predicados rnoraes,

. .

d
samos competir no co- este negou-se a recebe-Ia.

mau; expressrva emons-
mercio internacional em

tração de patriotismo e dí
_

Foi então que o conheci-

cativante carinho. Salvo igualdade de con içoes do "rato" insinuou que

um ou outro desentendi-
ás demais nações provavelmente éra do Bri

mente maís agressivo,
E o povo ainda espe- gadeiro, o adepto do co-

.

f lí t
. ra e exige que se cuide munismo. O, ofendido, re-

que, m e Ismen e, veio ímedíatamente de elevar
e panar O b ilho da peliu energicamente a in-
m n

o seu nivel de vida, afim
grande '� inapreciavel de se torne sadio e pros-

juria, dando uns safanões N' E t do I al, Rode�o� Timbó, Gas-I dividirá entre o D.R.D. e o

.

d t do o aí no ofensor, que deu umas O S a par e Itaie]. D. � .D.
jorna a, ums

pero, e possa, ainda,
>J

d cambalhotas morro abaixo. _ O D. Trabalhista em
concorreu para ar-nós sentir o prazer de viver
o promissor indice do Onde na-o exíste este

Aliás, esse mesmo troca- joinville, Cresciuma, e D.

1 dor de chapas, sofreu 10- Embora lutando contra
R. D. em Ieragué do Sul.

nosso progresso cu -

comezinho prazer não
go depois, perto de uma tres partidos, a U.D.N. lern _

tural e CIVICO
h 1· h' a d I I

-

I Isso na votaçao sepa-

As eleições foram pro-
a povo rvre, a um secção eleitoral uma repri- ti o exe ente vo eçao, e-

rada.

d
.

Ieíta I
naçao de escravos. menda do exmo. Dr. juiz vando vantagem até ago- Em Florianopolis, os

cessa asna mal� p.er. 10governo. na-o poderá II dos para se
d t d di t nta Eleitoral, -por continuar na rã, nos resu; a .

-

.rres partidos levavam até
or em,e o os.'m SI .- furtar-se a esses proble- d ·d� tado ón

f d d sua missão pouco escru- na ores e epu os,
-

I
. . .

m�nte, usu ruiram o !- mas, ou protelá-los. O pulosa de "roubar" ehe- de cada partido tem can-
a u tirna noncte, uma van-

reíto d� voto com a mais
seu esquecimento será

pas e subsrirul-Ies pelas didatos proprios. tagem de 514 votos da

ampla lIberda�e � am�a- crime de leza patria; o
U.D.N.

rad?s pe.la J?1als irrepre- seu protelamento, ímper-
do General e D.R.P. Os primeiros resultados Em Iareguä, Adolfo Kon- Dia do Reservista

enslv�l [ustíça. doavel erro.
As épurações correm que nos chegaram as mãos, der e Aristiliano Ramos

Estao de parab�ns o.s Estejamos confiantes e
normalmente, sendo epu- dão os do D.S.D. como estão na dianteira para se-

executores da Ieí elel-
aguardemos o pronun-

radas dlarlarnenre 4 urnas'j vencedo�es e� Curitib_a- nadores, mas certamente

toral .

t d f· ltí
. d A U.D.N. está apresen- nos, ßtguessú, Orleäs, passarão pera o ultimo Iu-

O
.

1 it
.

domí
ciamen o e im IVO o

C N M f
P E'I o, ommgo en-

tem o tando recurso para anula- ampos ovos, a ra e gar quando vier a apura-

cerrado, foi, não resta p .

Lu/ertaxo ção dos votos dados com S�Q Bento. çäo de Corupä, onde cal-

duvida, autentica para- legendas pelo D, R. D. ao Os da U.D.N. em Flo- cuia-se que a votação,
da civica. Jaraguá do Sul 3.12-1945 General Eurico Gaspar rianopolis,Blumenau,lndai- com exepção de 15%, se

Salve o 'povo!

NOTA - Na votação do Genera! Dutra estão incluldos 694

votos dados com a legenda do D.R.D. -. Foi anu-.

lada a 18a. secção (Retorcida) por conter 2 envelopes a

As eleições correram na

mais absoluta calma e de
baixo de grande entusias

mo, não somente aqui co
mo em todo o pais.

Dutra. Tambem o sr. pro
fessor João Romario Mo

reira, apresentou veemen

te protesto contra a ação
desse partido, que alega,
nada mais é do que a fi
nada Ação Integralista.

Candidatos

mais .

em Nova' lork
As eleições passaram;

os papeis invertem-se.

Desobrigado o povo es

pera que o Presidente
eleito cumpra as suas

promessas, promessas
que já agora são divi
das contraidas com o

povo e perante o povo

=P=el=o=P=a=í=s Reunião
Tres partidos apoiavam

a candidatura do sr. Ge
neral Gaspar Dutra a Dre
sidencia da Republica, o

D.S,D., o D.T.B. e o D.R.D.,
estando assim assegura-

o povo espera que se da a vitoria desse candí
dê continuidade. ao que I dato; pois

onde não pre
até se encontra acerta- dominava o D.R.D., como

damente iniciado, e ele em jaraguá, predominava
espera e exige: o Trabalhista, como nós

Que se aprimore as porres e grandes .
centros

escolas e se crie novas onerarios.
escolas. A U. D. N. tinha fortes

Que se forme uma e- adverserios, mas contava

quipe de tecnicos capa- com as simperlas do povo
zes de atender as ne- ôe cada parlido tivesse Uma multidão de sessenta mil pessoas assls

cessidades do nosso pro- seu candidato próprio, não te a atos religiosos celebrados pela Sociedade de

gresso industrial. haveria duvidas quanto a j Santo Nome em Polo Grounds. Uma guarda de

Que se remodele e vitória. honra formanda por veteranos r\Jdeia o altar. A

amplie nossos meios de Ao menos é isso que ceremonia foi especialmente dedicada' a quatro
transporte, afim_ dt} que se nota da votação para mil mães cujos filhos perderam a vida em defesa

a produção, já agora deputados, onde em geral, dos Estados Unidos. (S. 1. H.)
muito mais avultada do obteve preferencia da vo-

que em 50, encontre os tação em a maioria dos

canais para o seu pronto Estados.
escoamento e St: conver- Os ultimos resultados
ta em riqueza nacional. dão a candidatura do ge-
Que se intensifique a neral Outra com cerca de

nossa nascente cultura e 70.000 votos de vlntagem,
industria do trigo, afim diferença que tende a au

de que o povo se ali- menlar.

mente com o seu proprio O Brigadeiro está ga

pão, e que esse pão se- nhando no Distrito Fede-

ral, Ceará, Dernambuco e

IC a'Baia. orup.O candidato comunista
.

teve até agora cerca de
64.000 votos em todo o

B:-asil, enquaöto os dois
outros candidatos já pas
satlam longe da cifra dos
500.000.

f"oi .1Omeado sub-dele-

gado de Dolicia de Coru-
.

pá o �nr. Eduardo cor-I Brigadeiro Edua:edo Gomes

rea L enz. General Eurico Gaspar Dutra

62 94 99 45 55 95 95 125 44

61 91 99 45 ' 55 95 95 125 44

49 3R 8 54 105 57 90 16 77

48 55 8 54 105 57 90 16 77

2 3 1 2 4
1

41 156 65 79 19 114 59
.

47 107

58 74 97 59 47 79 78 121 59

48 42 10 56 112 42 98 17 81

10 1 1 2 2 9
1 1

Total

625
1257

2

710
-

706
474
470
12
1

667
612
506
25
2

Itapocusinho, que sem

pre primou por um eleito
rado índependenre e que
não se- deixa ludibriar,
deu a maior 'vitoria ao

Brigadeiro em nosso mu

nicipj.o.

Resultados
Os resultados que damos aqui referem-se as

apurações até hontem ao meio dia,. quando às obti

vemos.

Brigadeiro Gen. Dlltra Fiuza
Blumemm 1.684 856 16

Distrito Federal 16.870 ' 8.81õ 6.889
Bahia 8.705 10.201 584

Ceará 4.290 2.175 1.712
Dernambuco 15.729 15.145 7.186

Rio Grande do Sul 22.709 90.825 7.578

São Paulo 89.600 140.715 11.815

316.815'
395.417

De acordo com a de
cisão do snr. General Mi
nistro da Guerra, não te

rão lugar este ano as co

memorações do "Dia do
Reservista".

O resultado de Ioinville, até hontem pela manhã

éra o seguinte:
General Dutra 2.400

Brigadeiro Gomes 1.100
Senador Getulio Vargas 1.800 (D.T.B.)

Adolfo Konder 1.100 (U.D.N.)
Nereu Ramos 450 (D.S D.)

"

Na chapa de deputados o resultado é identico.

O P.R.D. recebeu até agora 106 votos

O D. Comunista 56"

UltilDos resultados .

JOINVILLE

"

Alguns

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Sezões, Malárias, :11::1 CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS 1i
::: .., Impaludismo ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ HIII Maleitas, Tremedeira iii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii1:·',1.·.·

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

:11::1 O N O E HORARIO: 10-12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2-4

_ .Joinville -

III "Capsulas Antisezonicas iii
m �

o:: M inancora" III
m

m

� m
m I

Em Todas· as Boas Farmacias iii
m
E um produt� d.OS Laboratorios MINANC0RA iii

m
- Joinvills - Sta. Catarina- iii
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.-------------------------------

Chainamos.n
A ATENÇÃO Df TOBOS,

II
deste ou de outros municipios, para a

CRANDE VENDA DA

aaSQ TOBIAS
Todos os seus artigos estão a ven

da pelos menores preços possiveis.
Os melhores "Chapeus Mangueira" as

mai� linda.s e modernas gravatas furta-cores,
c�mIsas, J�gos d� couro e Iegítímo croeo
dilo, e enfim, muitos outros artigos, por
preços invejaveis. I

. Visit�� esta €CASA, sem compro-
misso, e veríílquem seus artigos e seus

precinhos CAMARADA.S
CASA TOBIAS - Rua Preso Epl. Pessoa. 669 - Jaraguá do SUl

..

__COMPRAREI MAIS BARATO__

'.'
Fazendas Suspensórios �-------------------------------------

JOINVILLEEMChapéos Sedas
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTlMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
, HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCOjllDB DE TAUNAY N. 185

EIC., etc.Perfumes •

Pois isso V. S. sempre consegue
na Casa. ER I C O B R UHN S,

JARAGUÁ DO SUL Rua C,,1. Emilio Jeurdan, 82

�
,

'--.-.
----------=

Pesto
_T--=-e;_do_=

-

I
��r�ais - �af�an�s - tati�inl�S

RUr-I-Dl" FAUSTINOP.RUBINI�
LJ - PROPRIETARIO

Rua Marechal D eodoro, I 58
Oficina Autorizada ccFORDn

.

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

BANHA - FECULA - CONSERVAS - TAPIOCA - ETC.,
-

Para exportar; -PREFIRAM:

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

Telegramas L E I C A M _- Telefone 23/1598
Contas rapidas, preços reaes do mercado e amplos informes bancarios

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 elétromecânicaI
a,

�������������-������� �--_.__._._--_._------_.__ . __._----_._--------_.__._-----_._--_._------------------------_._-_.�

!r8A�·C·õ··iNÕUSTRjifc·ÕMER·C-I·ö-·õii··c-ÃTÄßiNis7A:-·Ii
�� �ndado em �:p�:�e���e��:�;A�9:5 CR$ 6.000.000,00

II ������!��'AS EM: I . REJSERVAS, d S I
CR$ 4.000.000,00

:: Blumenau AGENCIA: aragua OU"
ii Brusque" Rúa CeI. Emilio Iourdan, 115
!l Caça�or '/ End. Telegrafico "I NeO"
:: Canomhas, I T I f 7<::: Concordia Caixa Posta, 10- e e one, o

ii Cresciuma MATRj[Z� I TA JA Í:: Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.g Curitibanos empreslimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.
Florianopolis- passes. ete., aceitando documentos e valores em custodia, mediante

Gaspar taxas modicas.

Ibirama Abona em C /Correntes os seguintes juros:
Indaial

I A Disposição, sem aviso, com retiradas livresItuporanga
I

.

ranci 2%Jaraguá do Sul . pare qua quer Impor arreia
[oaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres
JoinviIIe de Cr$ 1.000,00 3°io
t:���a Depositos Populares, som límire de e-s 50.000,60
Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00

..
Orleans

.
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%
Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%Rio de Janeiro Com AVI'so de 1

... 20 dias 5 1/20iORio Negrinho i'

Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
S. Joaquim .

A
.

I

b d
.

d d:: Taió
.

economia e a ase a prosperl a e
g Tijucas Deposite as suas economias no I

.

ii Tubarão Banco Inc/ustria e Comercio de Santa Catarina SIA.ii Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horasii Videira
Aos sábados das 9 às 11 horas

13::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b
(

Estofaria Cruzeiro

�os apreciados_moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harrnc
!llsar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de
Jantar de imbuia, crist.aleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação

. tapetes de diversos padrões, tapetes congoIium, passadeiras, espelhos e colchões.
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - Fone 22
Oficina cj R. Marechal Deodoro da Fonseca, 136. - J A R A G U Á DOS U L

I,

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

II

JJ.RAGUÂ D SUL, - QUINTA-FEILA, 6 -12 -1945

, J 1.480,00 1.480,00

•

o
CAXIAS F. C. ESPORTES

Outra "ez!
Prefeitura'M un icipa I
de Jaraguá do Sul

EDITALDo Caxias Futebol Arietzig renunciados o

Clube, de Joinville, re- cargo de Vice-Presiden
cebemos a comunicação te e Tesoureiro Geral,
que muito agradecemos, a Diretoria numa de suas

da eleição de sua nova reuniões, nomeou e em

diretoria, que dirigirá possou nos referidos
os destinos daquela sim- cargos, os Srs. Ernesto

panca agremíação
'

em Schlemm Sobrinho e Ar Encontra-se-ão domín-

1946, e que ficou assim no W. Doehler, go de manhã as 8 horas,
eonstituída:

o

.

no campo do Baependi,
Presidente - Alcíndo I as equipes .do Juvenil e

'da Silva Maia. Vice-Pre-· !1'DITAL a S. D. Guarani.

sidente - Ernesto Schlem 1:. No ultimo jogo reali-

Sobrinho. 20. Více-Presí- zado entre as mesmas

dente r Sebastião Esteli- O Doutor Ary· Pereira equipes, saiu-se vence

to Braga. .Díretor Secre- Oliveira, Presidente da dora a do Juvenil, como

tario Geral - Abelardo Junta Eleitoral da 17a. todos sabem. Mas no

Garcia. Diretor Secreta- zona - Jaraguà do Sul - domingo veremos quem

rio de Esportes - Euclí- Estado de Santa Catarí- sairá vencedora? Embo

des Gonçalves. Diretor na - na forma da lei, etc. ra o Guarani está com

Secretario Social - Os- Faz saber a quem in- falta de um dos seus

car Parucker. Diretor teressar possa, que a melhores elementos, que
Secretario Sindico - Clau, partir de hoje a Junta é Ari. Mas mesmo assim Guarani:

dio Barbosa Lima. Dire- Eleitoral funcionará dia- o jogo será equilibrado. Longinio
tor Tesoureiro Geral . riamente nos seguintes Segundo nos diz, que Livinus - Neitzel

Arno W. Doehler. Dire- horários: das 8 as 12 e o Juvenil irá apresentar Dürkop - Maba - Doering
tor de Patrímonío - Alex das 14 as 17 horas. Da- o "crack", Eudama, diz! Cilo

- Krause - Nicolini

Schroeder. - Conselho do e passado nesta cí- ele, estar muito fracas- (. ? ) - Kuehm

Fiscal: Dr. Olinto Cam- dade de Jaraguá do Sul

pos, Gentil Mellin, Raul aos quatro dias do mez

------------------------------.----------

Schmídlín, Conrado de de dezembro do ano de E
......

S I B as·te· a' deElet ·c·dade S A yeode-se
um carrro

Mira, José Rodrigues da mil novecentos e qua- mpresa u r I Ir ri I ...
em boas condições

Cunha. renta e cinco.
com uma parelha

Observação: Ary Pereira Oliveira .Matriz: ..JOINVILLE de cavalos, dois pa-

Tendo o Sr. Nelson Presidente da Junta Eleí- (Sob Administração do Governo Federal)
res de preparos e

Rischbieter e Evaldo toral
uma maquina de

cortar ração, tudo em

perfeito estabo.
Tratar com WillyHeinz,
Fabrica de cadeiras.

Corupá

o Juvenil do Baipen�i irá se encontrar

com a equipe do S. D. Guarani

sado por motivo de do

ença, e, parece-nos que
não aguentará os 90 mi
nutos de "bate-bola".
As equipes do grande

cotejo de domingo, en

trarão no gramado, assim
constituidas: �

De ordem do ônr. Remaclo O. ôeära - Prefei

to Municipal, faço publico para conhecimento de to

dos, que esta Prefeitura, desejando encerrar o pre

sente exercicio financeiro sern contas em atraso, so

licita aos fornecedores apresentarem suas notas im

preterivelmente até o dia 30 do corrente.

Jaraguá do Sul, 3 de dezembro de 1945

EDGAR PIAZERA � Contador

Juvenil:
Costa

Angelo - Otacilio
Mario - Rubens - Heinz
Oto - Elpidio - Eudama

Batista - Manuel

00000000000000000000100000000000000000000
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FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183 ..

J A R A G U Á

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��OOOOOO�

Dia 27-XI-45

�A!la A me.IA J>ISIHMWa ImlGlJ!!EIUa

EtAtlWIDeS IM !iIW'.e'l�

1231---José Antonio Passerino - 'bras. requer li

cença para demolir uma casa de madeira na s. pro

priedade á Rua Domingos R. da Nova. como requer,
em 72-xI-45

2M - ôilvlno Piazera - bras. requer lícença
executar uma pintura externa na s. casa á Rua Padre

Franken n.200. Idem
1254 - Fritz Kuehne - bras. requer licença cons

truir uma casa de Madeire, pera Moradia propria,sito
à estrada Nova (Zona rural) Idem.

1235 - Batista Araldi . bras. requer licença cons-

truir uma casa de madeira para moradia propria, a

estr. Garibaldi. Idem.
1236 - Bruno Hort - bras. requer licença cons

truir uma casa de madeira à estr. Nova Idem.

1237 - José M. Mueller - bras. requer licença
construir uma cerca de sarrafos em frente do s. ter

reno na Rua Cél Procopio Gomes de Oliveira. Idem.

1238 - Otavio Piazera - bras. requer transf. Imp:
de uma. carroça de um animal. vendido a Valdemar

Rebelo. Idem.
1239 - Guilherme Volkmann - bras. requer bai

xa do lrnp. de Industria e Profissão s. Alfaiataria, por
não desejar continuar com esre ramo. Idem

1211 - Raulino Neckel - bras. requer licença
mandar pintar em côr amarelo e escuro a s. casa

de madeira sita a Rua Blumenau. Idem.
1244 - Silvio Piazera e ôllvlno Piazera - brasl- P r e fe i t u ra M uni c i p ai Cl e . J a ra 9 u á do Sul

leiros, requer transf imposto terreno vendido a Adão

Norosny, com a area de 1410 mt2. edificado com
Balancete da RECEITA ORÇAMENTARIA, referente ao mes de Outubro de 1945

um prédio, sito a Rua Padre Francken n. 200,

n'l C di
_ A R R E C A D A ç A O

cidade. Idem
algo T I T U L O S

1245 - Walter Breithaupt - bras. requer transf. Geral Anterior Do mês Total

ímp. de .uma aranha vendido a Artur Reif. Idem.
-------. - --. - - --- .. _-

1246 - Ricardo Scumann, bras. requer rransf. imp. RECEITA ORDINARIA

de um terreno com a area de 250.000 mf2 situados,
- TRIBUTARIA

a etr. Jaraguásinho,vendido a Paulo G. C. Buttendorf. ;I) Impostos
1248 - Arnoldo Zuneit -ßras transf. imp. de uma O.r LI IMPOSTO TERRITORIAL

bicicleta vendido a Arnoldo Krueger Idem. O. r 2. I IMPOSTO PREDIAL

1249 - Emilio Lemke II, bras. requer transf imp. 0,'7.3 Imposto sobre lndustrias e Profissões

de um carro-de lavoura vendido a Reinoldo Thella- 0.r8.3 Impostu de Licença

cker. Idem. o 25.2 Imposto sobre exploração Agrícola e Industrial

1250 - Arnoldo ôrelnert - bras. requer transf. O 27.3 Imposto sobre Jogos e Diversões

irnp, de um carro de lavoura adqulrido de Alberto b) Taxas

Steinert. Idem. 1.21.4 Taxas de Expediente I

1251 - Afonso Guenther - bras requer transf. 1.22.4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos

Imp. terreno adquirido de Mina Marquardt, com a 1.23.4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos

aree de 89.915 mt2 sito estr Rio Cerro Esquerdo, 1.24-1 Taxa de Limpeza Publica

Idem.
PATRIMONIAL

1253 - Francisco ôrínghen, bras. requer transf. 2 OI O Renda {mobiliaria

ímp, de dois terrenos com a area de 280.000 e 213.000 2.02.0 Renda de Capitaes
mt2. sito esrr, Itapocusinho. Idem. RECEITAS DIVERSAS

1254 - Artur Mohr - bras. requer transf imp.!4. T 2.0 Receita de Cemitérios

terreno com a area de 44.118 mt2 sito a estr. Itapocú , RECEITA EXTRAORDINARIA

adquirido de Oswaldo Vogel. 6 12.0 Cobrança da Divida Ativa

1255 - João Franzner - bras. requer transf. imp. 6.2 LO Multas

terreno com a area de 148610 mts2 sito a estr, Morro 6.23.0 Eventuais

de Ieraguä, vendido a Aloisio Rainildes, Teresinha,
Eugenio e Maria Gerente. Idem.

12'16 - Germano Gum - bras requer rransf. írnp.
terreno com a area de 242000 mt2. situado a estr. Contadoria da Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, 7 de Novembro de 1945

Iaraguésinho, vendido à Ricardo Mueller Idem.
1257 - João Franzner - bras. requer transf. írnp, EDGAR PIAZERA .- Contador Visto: LEONIDAS C. HERBSTER - Prefeito

I
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas. ----.------

conjugadas com motores monofasicos .de 1/4 HP, Marca LILLA,

com valvula elevadora acionadas por motores .trifásicos de 1 HP.

servindo até 50 metros de profundidade..

ÂJríng(f))§ IE�etJrnc(G§ ]p)aUr2l (Ü) Iar

Prl!fl!ilufil munieipill
IR<.eQl1l1leJrnment(Gs lO)e§]p)aclliladios

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

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

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

220 Vol ts, 50 ciclos. ANUNCIEM

NESTE JORNAL

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a l"\ualquer

pedido de instalação de luz e força.

ICIl�E�:Tõ
ILMILHO
Eugenho

NO
I II

Rau Lida.
r

,

sempre se encontra.

terreno com a area de 283.400 mt2. sito estr. Martins,
vendido a Pedro Edelberto Gerente. Idem.

1258 - Walter Borchardt - bras. requer transf.

imp. terreno com a area de 7�.500 mt2 sito a esrr.

Rio cerro, adquirido de Alberto Sreinerr. Idem.
1259 - Arnoldo Sreinerf - bras. requer transf.

irnp. terreno com a aree de 132.500 mt2. sito a estrada

Rio do Cerro, adquirido de Alberto Steinert Idem.

1260 - Antonio Gerenr- bras. requer transf. lrnp,

terreno com a area de 38560 mt2. sito a estr. Martins,
vendido a Pedro Edelberto Gereut, Idem.

'1261 - Hngo Bruch - bras. requer terreno imp.
com a area de 50.000 mt2 sito a esrr. Rib. Grande
da Luz, vendido Carlos Raduenz. Ipern.

Dia 27-XI-45.
1262 - João Silveira, bras. requer trans f. imp.

terreno. com a aree de 64.093 rntã, adquiriqo de Vv.
Maria Sílveira, Marciano Silveira e Rosa Silveira

Menel, sito a esrr. Rib. Cavalo. Idem.

23.738,10
41.712,20
211.127,�0
180.353,70
150.063,70
1.466,30

102,50
31.808,50
3.345,30
5.830,50
862,60
251,00

23.840,60
73.520,70
214.472,50
186.164,20
150.926,30
1.'117,30

2.914,00
5.305,40
9.986,00
13.016,70

312,00
518,00
239,60
96,00

3.226,00
5.823,40
10.225,60
13.112,70

10.630,00 2.643,50 13.273,50

1.921,40
4.416,50
1.512,00

122,40
895,90
614.00

2.043,80
5.312,40
2126,00

SOMA CR.$ 659.623,20 47.641.80 707265,00
167.222,30
874.487,30Saldo dispouivel do Exercício de 1944

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL -

-Diretor. ARTUR MÜLLER - HOl URrl
Tte. AUeu F. Línhares
Foi nomeado e [à as

I sumiu o cargo de Dele
I legado Auxilia.r de Poli
cia neste municipio o

snr. Tenente Alíeu F.
Linhares.
O nomeado é oficial

da reserva do Exercito
tendo' já exercido outras
importantes eomíssões
peste .Estado.

.

Apresentamos votos de
bem estar no nosso meio
e felicidades no desem
penho da nova missão.

(

CAIXA POSTAL,19
TELEFONE R. 39

•
- -
•

5A.-FERIA, 6 DE Dezembro DE 194�

aomplementaristas de 1945 A�:�dp::!:�:!:sejotor
nar publica, minha imor
redoura gratidão, aos ab
negados medícos Drs. Li
vio F Moreira e Walde
miro Mazureehen. bem co

rno ao farmaceutico Sr.
Herbert L. Schubert, pelo
carinhoso e desvelado tra
tamento que dispensaram
aos meus 4 filhos duran
te a enfermidade des mes

mos, que iá se acham res

tabelecidos.
Iaragué do Sul, t: de

Dezembro 1945.
AUGUSTO TOMELIN

,;;.i ��I
.

:J' �Natur::aa Falha

Nos Grupos Escolares
"Divina Providencia" e
"S. Luiz" realisararn-se as
festas de encerramento e

entrega dos diplomas aos
alunos que completaram os
cursos. complementares
nesses estabelecimentos.
Ás 7 horas teve lugar a

Missa em ação de graças.
Em seguida teve lugar

a solenidade no G. E.
"Divina Providencia", com
o comparecimento das au

toridades e pais dos alu
nos.

Foi oradora da turma
a aluna Maria Luci Bor
ba e paraninfo o sr. Ma
rio Tavares da Cunha
Mello, tabelião, que pro
nunciou belissima oração.
Mais tarde teve lugar

o mesmo áto no G. E.
"São Luiz", tendo como
orador da turma o aluno
Flávio Rubini e como pa
raninfo o sr. Dr. Arqui
medes Dantas, atualmen
te Delegado Regional em

Ioinvllle, que falou aos
seus afilhados com o seu

costumado brilhantismo.
Os numeros de recita

tivos, cantos e musicas,
assim como as palavras
do irmão Celestino, e as
dos oradores, receberam
francos aplausos,
Foram os seguintes os

alunes que completaram o
curso:

Edeltrend Bauer
Ivone Paterno
Lili Harnack
Fidelis ôchlockett
Henrique Mohr
Damasio ôchmtrr
Nelson Bisoni
Alexandre Friedemann
Odimir Fischer
Flávio Rubini
Daniel Silva
Ademiro Lazzarin
José Eccel
Oto Röder

Alunos do G. E. "São
Luiz" do 1'. ano do C. C.
que foram promovidos

para o 2°.
Adilo Zimmermann
Alfredo da Costa
Arlindo ôalaí
Arno Mundstock
Artur Pedri
Bernardo Scheuer
Egon ôcheíbel
Felipe Bublitz
Gerold Meier
José Schmitz
Luiz Kienenn
Miguel Freitas
Miguel Pires
Orlando Demarchl
Orlando de Souza
Rolando Neumann
Valdino Mayer
Valter Ianssen Junior
Grupo Esc. Abdon Batista
No dia 28, no "Clube

Aimoré", teve lugar a en

trega __ dos diplomas às
cornplernentartstas que con
cíulram o curso no cor

rente ano.

Precederam a solenida
de diversos recitativos e

uma homenagem aos Ex
pedícionerios.
Depois da saudação da

oradora, senhorita Onélia
de Oliveira, pronunciou
magistral discurso o pa
raninfo snr. ôélvío de Oli
veira, Inspetor Escolar.

Edeltraud Henschel
Alídia Klein
Maria LuCÍ Borba
Llrsula Krause
Alba Bailoní'
Hildegard Ziemarm
Olga ôchrnltt
Brunhilde Mahnke
Ellen Dorotéa Gruenvaldt
Ilse May
Terezinha Müller

Foram diplomados os

seguintes alunos:
Arno Roeder
6elmiro Gonçalves
Cecflto C. Mafra
Dúlcio T. Lenzi
Emilio Eggert
João L. Ioenck
João B. Martins
Leonardo ôtäudr
Nelson Nunes
Otávio Cardoso
Sigmundo Iurck
Waldemar ôchultz
Wilfredo Wolkmann
Edith Teilacker
Maria de Lurdes Zunino
Neosí V. Leopoldo
Olair Motta
Paula Goede
ONELIA DE OLIVEIRA
oradora.

STIL CATARINA N. 1.307

MEN.Ä1GOt'

Acompanhado do seu

pai, sr. Henrique Teo
doro Harger, recebemos
a visita do sr. Sargento
Teodoro Harger.
Esse bravo expedicío

nario, que tomou parte
em toda a campanha da
Italia, veio em goso de
licença em visita aos

pais e amigos.
Gratos pela visita.REGULAI

EM
Ao cair da tarde, em
Okinawa, um sol
dado de infantaria
da marinha dos Es
tados Unidos ajoe
lha-se junto a se

pultura de um com

panheiro de armas,
que perdeu a vida
lutando pel a Vító->
ria.
(Serviço de Iníor
mações' do Hemís
Iérío.)

11111111

MEMORIA

Locais •
- -
•

Aniversarios
Dia 30 de novembro,

o sr. Venancío Nicoluzzi,
chefe de oficinas da Ti
pografia Avenida;

.

dia 1
a menina Asta Hass e

Terezinha Freibeíger;
día 2, o snr. Luiz Kienen
e a menina Inez Nícoluz.
zí; dia 4 a distinta se

nhorita Erna Ruysam;
dia 8 o jovem Loureno
Marcato e o sr. Nestor
Luz, funcionario' federal
aposentado e elemento
de destaque social nesta
cidade.

- CINEMA-

J
- Hoje a noite se-

rá apresentado um ad
miravel FAR-WEST com

Wíllyam Boy, intitulado
Caravana da Emboscada

Para Sabado e Domingo
temos O lUme-surpresa do ano!
-

tit I d
A SOMBRA

munuaoo

AMIGA
Ele era um fantasma

patusco, que topava qual-
quer parada . . .

.

Venham ver os fantas
mas de Washington,
Benjamin Franklin, Jes
se James Jefferson e

outros, numa comedia
saborosíssima em que as

almas do outro mundo
"bancam" o Sherlock
Holmes ...

TINTA "NANKIN" ? 10 edifício' da "Boa-Vizinhança"A Tip. Avenida já recebeu

A mais importernte Companhia de Capitalização da America do Sul

Amortizações de Novembro de 1945
No sorteio de amortização realizado em 30 !ie �ovembro. foram sorteadas

as seguintes combmaçoes:

SCQ
U F T

D F S

ZQE
x S J
DNA

Todos os titulas em vigor, portadores de uma das combinações supra, serão
imediatamente amortizados pelo capital garantido a que têm direito.
SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitanda (Ed1ficio Sulccop]

Inspetores e Agentes em todo o Brasil

Informações com: G. RODOLFO FISCHER

NUNCR EXISTIU IGURL

PA R A F E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
CCCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

dimensões no lado da Rua I pera helicópteros. Os an-

52, um outro teatro na Rua dares receberão o nome

53, lojas, salas de espe- das várias repúbltceszlaütéculos e escritórios; es-

pecialmente destinados a

pessoas que mantenham
relações comerciais com

as Américas .Central e Me
ridional.
Cogita-se igualmente de

um jardim suspenso e pos
sivelmente de uma pista

Nova York - (S LH.) -
Anuncia-se que um arra
nha-ceu de 57 andares
ocupará uma vasta área,
até agora desocupada, na

parte oriental da Avenida
das Américas, entre a Rua
52 e a 53. Este edificio é
o mais alto que se proje
ta construir no Manhattan
de após-guerra,
Segundo declarou Irving

Rappaport, uma das pes
soes responsaveis pela
sua construção, será co
nhecido por 'Edifício' da
Boa Vizinhança".
Algumas características

pouco vulgares fazem par
te do plano, que deverá I_
estar pronto dentro de 30
dlas, disse Rappaport, pa
ra que os trabalhos pos
sarn começar antes do fim
do ano. Calcula ele que o

projeto envolva um capi
tal de pelo menos . .

13.500.000 de dólares. A
fachada será de mármore.
O edifício incluirá um

teatro de televisão a três

no-americanas e na sua

construçao de usarão ma

térias primas orçundas das
nações que lhe derem o

nome. Os variados resteu-

rentes que o edifício com- .

portará deverão adotar a

cozinha latino-americana.

I
Oina

.;O Romance de Tereza Bernard

(É a historia de urna rnulher para todas as
rnulheres do rnundo.)

------------------------�--------------------------------------------------------------�--------------------------------

. I Encontrareis na TIPOGRAFIA· AVENIDß I

Lom�annla �aGio�al U� ���uros l�irarJ�a
A.GENTES LOf}AIS

A COlDldrcial Ltda.
IARAQUA DO SUL

ER.ÄMOS SEIS

....................................................................1 ..
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Luz e Sombra

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tarnbem em
-

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

Produtos da IGCM_ 5A. Blumenau I�' PUDIU MEDEIROS'.Alameda Rio Branco -- Oaixa Postal, 47 �'obremesa deliciosa? III
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