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justasCATOLICO SAspirações
eleições do Desembargador Fila

delío de Azevedo, Pre
feito do Distrito Federal,
que de uma penada tor
nou-se merecedor da es

tima geral, atendendo a

situação dos menos favo
recidos da fortuna. Aca
bou com a taxa do en

treposto do peixe, bai
xando este 20%, extin
guiu a licença para . bio
cicletas, a das taboletas
comuns, e 'oímpostoca li
cença que pesava so

bre os bilhetes de cine
ma e esportes até 3 cru
zeiros.
Ai ficam as sujestões.

as quer proveito para o

fisco.
Na cobrança do im

posto, entregue-se a cha

pa ao contribuinte, o qual
a colocará em casa no

seu veiculo. Se este pós
teriormente for encon

trado sem essa identifi
cação que seja o propríe
tario multado.
As centenas de carro

ças que no mês de Ja
neiro ficam o dia inteiro
aguardando no sol a sua

vês para emplacar, cons
tituem a olhos vistos

perda de tempo desne
cessario.
Revogando tal ordern,

lucra a Prefeitura com a

desnecessidade dos Iun
cionarios do emplaca
mento, da aquisição dos
chumbos e dos pregos,
ganha ' o contribuinte o

tempo, e a economia mu

nicipal com a dedica
ção daquele ao trabalho
da lavoura, na epoca da
colheita.
Tome se o exemplo

o famigerado imposto
do lixo, recebido com

tantas antipatias pelo pu
blico

.

tem que ser remo-

Cinco sacerdotes dispu- Constituinte, e garantindo I toda a imprensa divulgou. del�do, ou de uma vês

taram as eleições de depu. que ela defenda os prin-, Desde que, pois.ela decla- extinto.
.

tados no Brasil, tres co- cipios cristãos do povo ra que é licito votar na cha- Nossa CIdade, com pre-

negos e dois padres. brasileiro.' pa A ou B, podem os ca- dios ainda colocados dís-

Eleitos, serão eles legi- E preciso cada vês di- tolicos votar tranquilamen- tantes uns dos outros,

times pensamentos da dou- ciplinar mais os catollcos te em tal chapa. Pois que com espaços para uI!la
trina cristã na Oonsrlru- e difundir os principios da o orgão autorizado para horta em cada proprie

inte e Camara, defensoras pastoral do Eplscopado tutelar os Interesses cato- dade, não tem necessida

os mais autorisades e sin- Brasileiro. licos é ela, e só ela. de desse serviço, como

ceros dos principios es- Isso deve ser feito pelos Agindo dentro das dire- o está comprovando o

posados pela Liga Blei- núcleos da Liga, pois ela trizes dela os carollcos encarregado do trans-

torai Catolica, urna força não foi creada apenas pa- estarão agindO conforme porte ..

ponderavel em erregtmen- ra esta disputa eleitoral. sua consciencia. Os argu- E. que, os propríetaríos
tação para a luta do B, acima de tudo, lern- mentes em sentido con- queimam a pequena

bem conrra o mal. brem-se todos que, como trario, quaisquer que sejam quantidade que existe

Ninguem ignora que, em- diz o "Legionerio", orgão certamente foram ponde- para adubo das hortas.

bora o comunismo ja con- orientador catolico em rados pela Liga Eleitoral Centenas dos contri

te quasi com tres- cente- "São Paulo", a Liga Blei- Catolica, antes que ele b�int�s até hoje ainda

nas de mjlheres de votos, torai Carolice é o orgão tomasse suas deliberações. nao fIz�ram. entrega. de
outros tantos lhes desviou autorizado a dirigir a opi- B foi em consequencia de uma so caixa de lixo,
a Liga e a imprensa ver- nião católica quanto à etl- todas essas ponderações, mas. o fisco municipal
dadeiramente brasileira, en- tude a tomar no momento que ela deu as suas ins- contínua a lhes cobrar

tre a qual nos honramos do voto. Ela estudou a truções, O. que mais que- de 12 a 60 cruzeiros por
de pertencer. situação eleitoral tal qual rem os catolicos, para a essa re�o.ção . .

É bem verdade, que a se apresentava, e em con- tranquilidade de sua cons- Constituir uma Iiseali-

atual leg>islação eleitoral sequencia deste estúdo clencia?" sação sanitaria rigorosa
não atende ao desintera- baixou as diretrizes que J. JUSTO para obrigar os proprie-
tum dos cristãos e espe-

tarios a limpesa dos quin-
cialmente da Liga, que tais, abertura de drenos,

quer selecionar o rnais D
·

d
- I valetas. limpesa dos ca-

possivel: "entre os bons, epOlS a apuraçao. .. poeirões e remoção do.s
os melhores". focos de doenças e VI-

Pelo Codigo Eleitoral, veiros de mosquitos, is-

quem vota em A pare de- '-:." so. sim, eontrlbuíría pa-

putado, vota nos demais _ Pois é como lhe digo, cumpadre Brederode:
ra a saúde do povo e

nomes, mesmo que entre Mecê os inqualificou, arrumou os titulo, levou de higiene da cidade.

eles esteja o peior ele- autormove, pediu perdão de tudo e prometeu tan- ,

mento. Por isso, é preci- ta coisa e ...

so, com os votos prefe- T'
renciais, pugnar pela elei-

- raídores, traidores, é que eles são, cum-

çäo do melhor deles. padre Luiz!
.

Ern Iaragué, a maioria
- I a despols,. ainda demo aquela� chapinha

soube compreender os fins
amarela e dobradmha. _. e quando abrire as urna

da Liga. as nossa) tava tudo verde ...

Parabens, aos que vo-I .

- El�s me pagam! Eles hão de ver! Isso não

taram concenciosamente fica assím l

d� acordo com su�s ?ire- - Não adianta cumpadre, Brederode, aquela
trízes, Eles contribuíram gente tem parte cos demonio, é como aquele
pera o bem do Brasil, in- home dos circo, botaro um lenço no chapéo e

fluindo na eleição pera a quando foro tirá tinha um cuelho ...

Resultados das eleí
ções em.Blumenau

4.372
3.764

.

30

Eduardo Gomes
Gaspar Dutra
Yeddo Fiusa

Para Senadores
Dr. Adolfo Konder 4 449
Dr. Nereu Ramos 1.279
Luiz Carlos Prestes 38
Alvaro Ventura 38
Getulio Vargas 6
Legenda de Partidos:

U. D. N. 4271
P. S. D. 1523
P. T. B. 1034
P. R. P. 928
P. C. B. �

BM INDAIAL

Atos do Governo
Foi exonerado, a pedi

do, do cargo de sub-de
legado de Guaramirim, o

snr. Antonio Zimmermann
e nomeado em substitui
çäo o snr. José Felix da
Silva.

-x-

Tendo- o snr. Tenente Senadores
Leonidas Herbster pedido Adolfo Konder
60 dias de licença, o snr. Nereu Ramos
Interventor exarou o se-

guinte despacho: U D N
Legendas:

Deferido conforme ca- p' S
.

D
.

sos análogos. O art. 112, p', T B'
do Estatuto da fiôrça Po- p' R' P

.

licial, não diz respeito I
. .

ÊM TIMBO
precisamente ao caso.

Ed d Guar o ornes

Gaspar Dutra

-x-

Eduardo Gomes
Gaspar Dutra

2.067
1.580

Outra medida absurda
do governo que foi subs
tituido, é obrigar os colo
nos a pagar o imposto
pessoalmente e trazerem
suas carroças para em

placamento.
São milhares e milha

res, de dias de serviço
que os trabalhadores da

roça perdem na epoca
da colheita, sem qual-

2.108
1.211

2.024
1.221

51
203

1.602
1.854

OUTRAS NOTAS
O Brigadeiro continua tre eles ainda ha os de Revista da

na vanguarda no Distri- diversas opiniões den
to Federal, Ceará, Parat- tro do proprío partido.
ba e Baía, emquanto nos Assim, entre os do P.S.D.
demais estados a maio- ha os que são a favor
ria é do General Eurico do golpe de 29 de Outu- Está marcada para o

Gaspar Dutra. bro e os do contra, isto dia 14 do corrente o íní-

O Superior Tribunal é, os que continuam Iír- cio da greve de 400.000

Eleitoral espera concluir mes no sr. Getulio Var- operarios das industrias

a apuração geral entre gas, embora o General do ferro, aço e aluminio

15 e 20 deste mês, ex-
Dutra não queira saber dos Estados Unidos se

pedindo, entre 21 a 25 mais daquela. amisade. não lhes for concedido o

os diplomas dos eleitos. Haverá, ainda, os cola- aumento do salarío.

A posse será 50 dias boracionistas, isto é, os -x- .

depois, ou seja, entre 20 que agora são do "cor- O General De Gaule

a 25 de Janeiro. dão dos pucha sacos", negou se a concordar

-x-
como diz a marchinha com a constituição de

Tudo faz prever que
carnavalesca. Emfim, es- um governo central na

o, congresso ficará um peremos,
__ I Alemanha emquanto não

saco de gatos. Haverá Calcula-se que o Par- f<?r re�olv�da a Interna

ali opiniões de toda es- tido Trabalhista deu a cíonalísação do Ruhr e

pecie: dutristas, briga- vitoria a Eurico Gaspar desanexação da Renania

deiristas, getulístas, co- Dutra, entrando com
do resto da Alemanha.

Imunistas, trabalhistas. En- cerca de 2.500.000 votos. _

-x- pelo bem da humani-

:-::--------__ _:_ . _ __:.__:_ Vao reunir .. se mais dade.
Max Tavares do Amaral" 53 uma vês em Moscou, os O Papa terminou asua
Affonso Wanderley Jor." !6 Ministros do exterior dos oração, expressando seu

Bayer Filho
.

" D4 Estados Unidos, Inglater- agradecimento ao jesui-
Sem designação " 25 ra e Russia, para discu- ta anti-fascista Padre'
Hans Jordan PSD 1.793 tirem os assuntos que Galilet Venturini que
Ivo de Aquino " 39 não puderam ser resol- pregou durante. � sema-

AderbaI R. da Silva "
7 vidos na 'primeira reu- na passada, e destacou

Orlando Brasil .

" 6 níão. que, pela quarta vez no

Nereu Ramos ,,3 -x- espaço de vinte anos, o

Sem desiO'nação 1 S S o Pa f P d V t
..

h
.

Fo " '. pa, er. um a re en urIlll aVIa se

Rogerio Vieira " 1 apelo a ,todos os sacer- encarregado da dificil

Jorge Lacerda PRP 1.925 dotes do mundo para missão de pregar ao Pa-,

I
Luiz de Souza " 10 que intensifiquem suas pa, cardeais e arcebis-

Conclue na ultima pagina orações, intercedendo pos da Curia Pontificial.

EbEIGõE5
,

Senadores
Adolfo Konder
Nereu Ramos

Leg�ndas
U. D, N.
P. S. D.
P. de Repr. Pop

2.008
1.143

Semana 1.620
1.351
329

Resultados totais conhecidos
BM RODBIO

Eduardo Gomes 1.860
Gaspar Dutra 292

'Senadores
Adolfo Konder
Nereu Ramos

Legendas:
U. D. N. 1.875
P. S. D, 154

NoPaís

E.... .laraguã
O quadro oíícíàl que publicamos ,demonstra

que o PSD perdeu para a UDN, em Jaraguá, indo
salvar-se em Oorupá, onde os chefes José Pas
qualini e João Tossini tem incontestavel prestigio.
O snr. Adolfo Konder, não obstante, venceu no

municipio.

1950
107

Jaraguá I Corupá I Tolal
3.010 1.193 4.21':1
1.445 96 1.Ml

3 7 10

Em'ido Outra (PRP 1.685, PSD 1.325)
Eduardo Gomes '

Yeddo Fiuza

SENADORES:
Adolfo Konder
Aristiliano Ramos
Nereu de Oliveira Ramos
Ivo de Aquino
Getulio Vargas
Luiz Carlos Prestes
Alvaro Ventura,
LEGENDAS:

.

P. de Repr. Popular
P. Social Democratico
U. Democratica Nacional
P. Trabalhísta Brasileiro
P. Comunista

Votos preferenciais
Placido O. de Oliveira
Conego Tomaz 'Fontes
Henrique Rupp Junior
Oswaldo Cabral

'

General Durra 2.431.116
Eduardo Gomes 1.721.014
Fiuza 288.101

1.672
1.657
"1.089
1.060

99
7
7

1.592
1.174
1.405

83
4

152 1.824
152 1.809
614 1.705
614 1.674
33 152
2 9
1 8

345 1.935
677 1.751
131 1.fi36
79 162
5 9
Total

415
597
301
95

UDN
"

"

"
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2 4
2 40
2 40 1
2 5

2 54
2 54 1
2 8

2 84
2 84 1
2 84 2
2 9
2 94
2 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94 4
2 94 5
3
3 O
3 02
3 02 1
3 03
3 03 1
3 03 2
3 04
3 04 1
3 04 2
3 3

3 30
3 30 1

3 30 2

3 30 3
3 30 4
3 4
3 42
3 42 1
3 44
3 44 1
3 44 2

2.995.10 2.995,10

106,40 106,40

5.495.00 271,70 3.764,70

5.100,00 600,00 5700,00
3.1511,00 420,00 3.570,00
8.160,00 960,00 9.120,00

Despezas diversas
Ao Estado p. manutenção do Des. Policial
Ao Asilo Colonia S. Tereza (Leprosario)

ASSISTENCIA SOCIAL
Despezas diversas

Esmolas a indigentes
Assistencia medica-Iarmac. a indigentes
Assistencia hospitalar a indigentes
Sepultamento de indigentes
Amparo a Maternidade e infancia

EDUCAçAO PD_BLICA
ADMINISTRAçAO SUPERIOR
Material permanente

Aquisição de moveis e utensilios
Material de consumo

Material didatico em geral
Reparos 0e predios escolares

Despezas diversas
Aluguel de predios escolares
Assistencia a alunos necessitados

ENSINO PRIMARTO, SECUNDA-
RIO E COMPLE�1ENTAR
Pessoal fixo

Vencimento de professores de escolas iso
ladas, sendo os "TITULADOS" Normalis
tas Padrão D à Cr$ 300,00 e Complomen- /

taristas Padrão-C á Cr$ 250,00 e os "NãO
TITULADOS" Padrão B a Cr$ 200,00
Gratificação a professores que regem os
cursos desdobrados sendo os"TITULADOS'
Complemedtaristas á Cr$ 83,30 e os , NãO
TITULADOS"

.

á Cr$ 66,60
Idem a professores substitutos
Idem, idem cursos noturnos

ORGÂOS CULTURAIS
Material permanente

Aquisição de material para a biblioteca
Despezes diversas

Aquisição de livros para a bibl'oteca
Assinatura de jornais e revistas

5.051,00

277,09
1.699,50
1.458,00
695,00
800,00

1.525,00

234,00
157,00
65,00
100,00

277,00
1.953,50
1.59500
700,OJ
900,00

3.300,00 5.500,00

415,90 413,90
560,00 .560,00

100,00 100,00
67,00 67,00

Dia 28-11-45.

26.985,20

466,60
2.054,00

300,00
455,00

- continua- 157.080,50

3.360,00 50.545,20

Dia-29-11-45.
, 1282 - StuIzer & Gomes, locatária do prédio

existente no lardín "Ten. Leônidas C. Herbster", �e
quer autorização para modificar a atual instalaçao
de luz pare luz Fosforecente, comprindo com o que
diz cla'usula VLldG contrato de locação. sendo que as

despesas provenientes de tal instalação correm por
conta da locataria. Idem.

160,00
180,00

626,60
2.214,00

50,00 550,00
455,00

D::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::p
ii BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CUARIRAS/A.

"

Fundado em 23 de fevereiro de 1935
..

---·----1
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00

DEPEHDEHCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00
Araranguá AGENCIA: Jaraguá do SulBlumenau
Brusque Rua CeI. Emilio [ourdan, 115-
Caçador End. Telegraflee "INeO"Canoinhas

Caixa Postal, 10 - Telefone, Tb����f��: MIATRIZ: I T A J A Í
Curitiba Faz Iodas as operações bancarias no Paiz. como cobrc:mças. desco�l�s.Curitibanos empréstimos. financiamenlos mediante caução de htuld'=' comed�lals.Plorianopolis passes. elc.. aceitando documentos e

.

valores em custo la, me tcmte
taxasmodlccs.ß�:f�r� Abona em C / Correntes os seguintes juros:

Indaial

I A Disposição, sern avlso, co� retirada� livres
20/0Ituporanga • pard qualquer írnportancia

itM�:�a'��f�r�as:Sa�
do Sol

Com Av;so �: �r:i��o�o.��;,adas livres
boi. 1:::::::'1:::::::Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
Pi ra tuba . Com Aviso de 100 dias 5% ::
Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%Rio de Janeiro Com Aviso de 120 días 5 1/2%�:� �;gs��ho Prazo Fixo de 12 meses 6%
S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmenteNos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispen,sav�is para harrno �'alóaquim A eco n om i a é a base da p rospe ri d ad e

=::'.::.
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e sa.las _de

Ih f b Tijucas Deposite as suas economias nojantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e co�inhas, divan� e estrados da me �r a ncaçao
Tubarão .Banco Industria e Comercio ele Santa Catarina SIA. ::

tapetes de diversos padrões, tapetes congohum, passadeiras, espelhos e colchoes.
Urussanga HOR4RI0: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás' 15 horas

---- ACEIT<\MOS ENCOMENDAS, PARA o MENOR PRAZO POSSIVEL. ----
Videira Aos sábados das 9 às 11 horas��f'c���ç�o'R�e���:c��s�����;oá d�' �a�se�;�����- J

F
;;s�c� �1 D;o�eu2I� d��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

E::stofa ri a Cruzeiro

24.735,50 1 R1.815,80

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ele, solteiro, padeiro, mas abaixo relacionadas,
natural da Rumania, dorni- para a entrega urgentisst
ciliado e residente em São ma dos boletins anuais de

Paulo, sendo filho de Frie- inscrição do ano de 1944,
Artur Müller, Oficial do

derich Mlrtelstaedt e de para atender telegrama do
Registro Civil do r

? Distrito
Wilhelmina Mítrelstaedr. sr. Diretor do Departa-

da Comarca J araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina Ela, brasileira, solteira, rnento :

Brasil.
• domestíca, domiciliada e Remeta urgentissirno bo-

residente neste distrito, no letins anuais de inscrição
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os lugar lrapocuslnho, sendo ano quarenta e quatro se-

documentos exigidos pela lei filha de Thomaz Vogt- guintes firmas. W. Weege
mannsberget e de Feliooi- Cia., Gumz Irmãos Lrda., _

O B dí
) . atim de se habilitarem para daepen 1 na tarde tentos da vitoria. Termi- ne Vogtmannsberger. Bernardo 'Mayer, Arnol o

de domingo, jogou e ven- nando assim a peleja
casal-Se: ôchmitr, Industrias Cerea- ANUNCIEM

ceu o Cruzeiro de Joírs- por 5 tentos a favor do Edital n. 1958 de 6-12-45,
_E yara que chegue ao co- lista Facciola, lndustrla de

vílle pela contagem de Baeqendi, contra um dos I
nhecimento a todos,. mandei Madeira Ianssen, Breit-

3 por 1. visitantes. João Erhardt e Ana

I
pas�ar o presente edital que haupr Cia., Bernardo -----------

Os dicipulos de Ramos Essa vitoria. animou Bankhardt. sera publicado pela Impren- Grubba - Comercio e In-

souberam" trabalhar e tanto o publico esporti� I E.le, brasil�i�o.' solteiro" sa. e em cartório ond� ser� dustria, Industrie H [or-
.eomportar-se direitinho. vo, como, os esportistas a!fél1ate, domlcl!Ia�O e re- I afixado dui ante 15 dus., SI dan S/A., Guilherme Ra- _

Venceram porque [oga- jaraguaenses. sídente neste distrito, ,sen- alg�em souber de algum Im- d�nz. I�dustria e Comer- I C I M E 1\'TO
ram com o melhor pres- do filho de Julio Erliardt pedirnento acuse o para os

CIO Frigu Ltde., Carlos 1 I I '_, _

tigio contra o seu anta- A equipe llJcal entrou e de Eltsaberhe Erhardt. tins legaes. Rutzen, Viuva Ernesto nu- I E M I LHO
gonista, que, na sua vista, no gramado assim cons- Ela, brasileira, solteira, ARTUR MÜLLER-Olicial cker, Manoel F. da Costa � 1 I

era um forte esquadrão. tituida: Costa, Joãosinho domestica, domiciliada e - comercio e induetria, Fe-
Pois. jogaram contra o e Lucindo, Lourenço, residente neste distrito,

A d
cularia Rio Molha, Gui- Eugenho

"famoso" Zaboti, que não Ari e Nunes, Elpidio, sendo filha de José Bank- gencia e Iherme Iantsch, Augusto
meteu a ninguém, a sua Elpidio(2 , Batista (Ama- hardr e de Maria ôienger Eickhoff, Walter Mar- sempre se encontra.

"Iama" depois de come- deu), Manuel (Hudo) e Bankhardt.
Estatistíca quardr Filho, Carl ôchaef-

çar o jogo, derreteu-se Niralci. ler, Clemente Schmitz, Ru-
como manteiga em cima Edital n. 1939 de 6-12-45 bini Irmãos, Ricardo Iark,
de um fogão. -.- Hugo Mitteistaedt e In- A sr. Agente Municipal OUo Hilbrecht Junior, In-
Todos os elementos geberg Vogtmannsberger. de Estatística pede as fir- dustrias Reunidas Ieragué,

do Baependi jogaram Na preliminar jogaram Marquardt Oia., Walter
com muita calma e um as equipes do Juvenil �����""""'�!!"!_''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1111111111111''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.. Becker, Frederico Moeller,
controle belissimo. Cos- e Guarani, este vencendo II CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii Max Wilhelm, Fabrica de

g��:an�:� m��a la��tid�IPob 2j�gg. estava meio li DR. SADALLA AMIN ii ���;���slnd���:��s��I�
proximo jogo terá que equilibrado. Mas com o II CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS II çados Gosch Irmãos, João
tomar um vidro de Re- descuido do allo, Janssen g ESTADOS DE SANTA CA.TARINA E PARANÁ ii Marcatto, Olsen Irmãos,
nascim, na vespera da abre a contagem, 1 a O �1 «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS 11 Adolfo Baeumle, Francis-

partida. Isto é, para Ií- para o Guarany, e com 11 HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 li co Modrock.
car mais calmo! mais alguns lances sem :: ii ---------------------

A primeira fase ter- importancia, termina o II - .Joinville - H

,.---------------------;;;1minou com a vitoria dos primeiro tempo. -

visitantes por 1 a O, ten- No segundo tempo,Ju- EM J O I N V I L L E
ERAMOS SEIS

to este de Zaboti. lio recebe um Iíndo pas-
Na segunda fase, Ra- se, e, pela segunda procure Luz e Sombra .

mos Iez uma pequena e ultimavez atravessa HOTEL TROCAD�RO O'

:::Jmodificação. E com esta o arco, guardado por
.

t!." ma .

modificação. entrou no Olario. Terminando a AMBIENTE DISTINTO _ OTIMAS REFEIÇÕES
O Romance de Tereza Bernard

gramado, Amadeu e Hu- peleja por 2 a O a favor ASSEIO _ MORALIDADE (É a historia de urna mulher para todas as

do que marcou os tres do Guarani. HOTEL _ BAR _ RESTAURANTE
mulheres do mundo.)

I Encontrareis na TIPOGRAFIA AVENIDß I

Espor!!y�Noticiario

Baependi venceu O

Cruzeiro-Juvenilder
roícrdopelo Guarani

. .

RUA VISCONDE DE TAUNAY )\'. 185

Yende-se
um carrro

em boas condições
com uma parelha
de cavalos, dois pa
res de preparos e

uma maquina de
cortar ração, tudo em

perfeito estabo. '

Tratar com Willy Heinz,
Fabrica de cadelras.

Corupá

NESTE JORNAL

NO
. I II

Rau Ltda.

A;:i J�'Se a

:J-� �Natureza Falha

REGULAI

00000000000000000000100000000000000000000----------
00

.

00 ,----�-----------=

00 Adolf Herrn. Schultze 00
.----------

� MARCENARIA EMGERAL � Chamamos00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo:. da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MO VEIS 00. • • �
00·· 00 -

I
Mantem um estoque permanente' de todos os tipos 00 A ATENÇAO Dt TODOS,de MobiliaS, especialmente para escritorio, 00 L

� INSTALAÇÕES �O,MPLETAS DE: � I
deste ou de outros municipios, para a

2::6::S DOflllltonos i'Z:S CRANDE VENDA DA

�' Salas de Iantar 00

00 CÓ���ritorios m aasa TOBIAS
00 o

Moveis rusticos e outros. 00
00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00
00 Cadeiras ( 00
00 Poltronas tixas e giratorias 00

�
Mesinhas de c,entro e para radio 00

. E entre muitos
'

antros. a �
Caixa Registradora marca "RECORp" i'Z:S

00 Afamada pela sua eticiencia, substite 00
00 indo as Caixas Registradoras du 00
00 elevado custo.------- -

- 00

� VENDE-SE �ÕES VASI�S �
� \

RUA RIO BRACO, 964' - TELEFONE, 73 �
00 Jaraguá

do Sul Sta. Catarina 00
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

.--_._-----
.._·-=I�I========�

Posto 'R b·
· FAUSTINOP.RUBINI

�

U In1- PROPRIETARIO
Rua Marechal Deodoro, 158

Oficina Autorizada ««FORD»

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 �A§A, sem compro
misso, e verifiquem Sf'US artigos e

.

seus

precinhos CAMARADAS
CASA TOBIAS - Rua Preso [pt. Pessoa, 652 - Jaraguá do Sul
-----------------------------------

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

Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por hábeis profissionais em mecânica,

e 'elétromecânica

�'.-===============�==��
-------------------- � __J

�-- � �

I
Tendo:-

I

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

Para exportar; -PREFIRAM:

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

Telegramas L E I C A M -- Telefone 25/1598
Contas' rapidas, preços reaes do mercado e amplos informes bancarios

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

ONDE
COM PRAREI MAIS BARATO

.

Fazendas

9
Suspensórios IOhapéos Sedas

Perfumes • Etc., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa • ER I C O B RUHN S,
Ji\R!GUÁ DO SUL Rua Cp). Emilio Jeurdan, 62

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO;OOOOOOOOOOOOOO�OO

IErrrnlC§KQ] IL lC § § m ann
.\ .

FER RARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SeQAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á

OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO
-

/
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-X-

o snr, Ministro da Via- _

ção aboliu o regimen de
prioridade nos rrensportes
ferroviarios

-x-

O snr. Presidente da Re
publica nomeou a comis
são que representará o Bra
sil junto ao Conselho Alia
do de Controle da Alema
nha, a qual terá como

chefe o snr , general Anor
Teixeira dos Santos.

-X-'

O snr. general Ari Pi
res, comandante da 5a• Re·
gião Militar, foi nomeado
ministro do Supremo Su
premo Tribunal Militar.

-x-

Pelo recenceamento de
1940, a população do Bra
sil éra de 42.236.779 indi
viduos, dos quais . . .

39.822.004 éram brasilei
ros natos, 123.255, natura

lisados, 1.284.716 estran

geiros e 6.804 de nacio
nalidade não declarada.

-x-·

'Chégerem ao Rio 200
"pracinhas" que' estavam
em tratamento nos Esta-
dos Unidos. ,-

-x-

O General Patton, co

mandante do exercito de
ocupação na Alemanha,
foi atacado de violenta
paralisia, inspirando seu

estado de saúde serios
cuidados.

dulas novas sejam inutili
zadas pelos portadores,
que nelas escrevem pala
vras, por vezes lncoveni
entes, ou lhes desfiguram
as efigies ou adicionan
do-lhe desenhos que â de
turpam ou recortando-as
em desenhos caprichosos'

-I
'

que a perfuraçao das ce-

dulas por grarnpos nos
correios tem fundamento
em dlspositívo regulamen
tar dessa Repartição, ra

zão pela qual não as in
valida nem constitue mo

tivo de sua recusa; que as

cedulas estragadas por
acidentes naturals ou oca

síonets na circulação não
sofrem perda de valor deS-I brode que apresentem mais da
metade do seu todo e per
mitem a verificação da sua

legitimidade; que a falta
de pequenos pedaços não
impede a circulação das
cedulasde papel moeda;
que, igualmente, não o im
pede o fato de se apre
sentarem com razões ou

recompostas com todos os
seus fragmentos; que re

partições deste ministerio
deverão esclarecer sufi
cientemente o publico so-

bre o assunto, por todos
meios ao seu alcance, afim-
de cessar as duvidas que
não só o prejudicam co-t

mo ao comercio e a pro-
pria economia nacional.

� Ministero da Guerra
õa. REGIÃO MILITAR 5a. D:INFANTARIA

16a. OIROUNSORIÇÃO MILITAR
Junta do Alistamento Militar do Município de

JARAGUÁ DO SUL

Convocação da Classe de 1925
. o

. ( .
1

A Junta do Alistamento Militar de Jaraguá do
Sul, torna publica a todos os bsasíleíros" da classe
de 1925,' que' não forem ainda reservistas•• das For
ças Armadas, alistados ou não, qlle são obrigados
de acordo com a nova L�i do Serviço Militar em

vigor, a apresentar-se na Repartição Alistadora, de
preferencia no Município de residencia, afim de se

rem encaminhados aos Postos de Concentração.
A epoca de apresentaça.o é de

17 de De�embro de 1945 a 15 de Ja-
neiro de 1946.

.

Revista

-

Não estão compreendidos nesta convocação ge
ral, os que já foram julgados incapazes definitiva
mente na 1a. inspeção de saúde.

A J. A. Militar pede e espera o concurso de to
das as autoridades federaia, estaduais e municipais,
inclusive coletores, escrívãis, delegados de policia,
inspetores de quarteírao, etc., "enflru a colaboração
de todos os brasileiros no sentido de maior difusão
possível desta disposição legal, pera que os nossos

patricios, muitas vezes, por falta de cochecimento de
nossas leis, venham a incorrer em falta pare com

um dever de tão grande alcance patriótico.
'

l.A.M, de Iaragué do Sul, 8 de dezern
de 1945.

REMACLO O. SEÁRA - Presidente

ARTUR MÜLLER -- Secretario

I

Administração Municipal - Vol- municipal; dia 12, o me-
tou de sua viajem a nino Mario Airoso; no O diretor da Fazenda
Florianopolis, o sr Pre- día 14'0 sr. Hilario Voigt Nacional, para resolver
feito Remaclo Seára, e a menina Cecilia Rei- embaraços no giro do di

que ali' fora tratar de nert. Fez anos no dia 9, nheiro, expediu as seguin
assuntos relativos a ad-! o sr. Carlos Stern, pro- res instruções:
ministração. prietario do "Frigorifico Que só quando atribui-
Entre os assuntos ex- Hansa" de Corupá. veis a ação propositada e

planados pelo snr. Pre- Cinema - Sabado e Domin- voluntaria os defeitos obri
feito a alta administra- go o Cine Bubr apresen- garn- o pedido de substí
ção Estadual, está a so- tará um dos melhores ruição das cedulas a Cai
lução das finanças mu- filmes brasileiros

_
xa de Amortização, como

��!ft�i�a c��dao flJt���� MOl f � U f II fi O' �;:�:��v�oR���1�m;��0��
te, pondo esta em situa- com Grande Othelo,Lour-1 que o objetivo desse pre
ção de realidade, bem dínhaBittencouft e outros, ceito é impedir que as ce

assim um auxilio de 75
mil cruzeiros para a re

. construção da ponte da
vila de Corupá, em si
tuação perigosa ao tran
sito.
Para ambos os proble

mas foi encontrado am

plo apoio governamental.
Yisítantes - Em visita aos
seus pais, parentes e

amigos, encontra-se nes
ta cidade, acompanhada
de seu filho Ciro, a sra.

Ida Nicoluzzi Colli, es

posa do sr. Eugenio Colli,
residente em Poco Preto.
Aniversarios - Hontern fes
tejou o seu 68 aniversa
rio, o sr. Eleno Nicoluzzi,
velho agricultor, resi
dente a Estrada Nova; e

a senhorita Cecilia Ers-,chíng. No dia 9, íez anos o governo r�presentativo se restal?elece na Itália, de�oi� de

a snra Dirce Behring [lOngOS
ados.de facismo, que .Ievou o pais ao desastre supn�mdo

.

. todos os elementos dernocraticos.

PIazera,. esposa do snr. Aspecto da Assembleía Consultativa, reunida em Roma sob

Edgar Píazera, contador a presidencia do .Conde CarIo Sforza. - Servo de Inform. do Hef.

O'.... '••-::-••' ••• :••�.:."."••�� ....�

�1FAÇAM
f1 Seus anllnCio:-de felici-

r taçães de Boas Festas e ��� Feliz Ano Novo, nesta folha
J

c�··",··...·:...··+,:;..::.··*··...··..:.;··*··::...··.u

íllccos
...

"illlllllllllilllllllilllllllllllllllllllllll,Ullllluluilullillm, --

Emprega-se 1 a 2 mo

ças a partir de Janeiro
proximo, na fabrica de
balas

(

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOBA
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e die!:{!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. l_, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

t emedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
. MIUNGGRA 'para o Sf'U tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora

-- jOINVILLE

L�m�arl�ia �aGional ne �e�uros I�iran�a
AGENTE§ LO�A][§

A Comercial Ltda.
/ARAQUÁ .DO SUL

Temos a grata satisfação de anunciar
que promoveremos um baile oferecido á so

ciedade local, a realizar-se no dia 25 do
corrente mês, no salão-Buhr, ás 20 horas.

O baile será abrilhantado por selecio
nado 'conjunto musicaL

As mesas acham-sé á disposição dos
interessados .no Cine Buhr; até às 19 horas

daquele dia.
.

Traje de passeio.
Antecipadamente agradecemos a hon

rosa cooperação de todos aqueles que qui
.

zerem dar melhor realce á NOITE DENATAL

Guilherme Sehm tt

Chocolates e Pra
lineés das melho
res fabricas do
país sempre a

venda na
CA®A R.EAL
Defronte o "eine Buhe"

AS ELEiÇÕES
Ein .Joinville

Eurieo Gaspal' I)lIlra 7.20lJ fotos
Eduardo Gomes 2.970
Yeddo Fiuza 137
Mario Holim Teiles 27

SENADORES
Getulio Vargas - PTB -

Adolfo Konder - UDN -'

Aristílíano Ramos - UDN -

Nereu Ramos - PSD -

Ivo de Aquino - PSD -

Luiz Carlos Prestes - P
-

C -

Alvaro S. Ventura - P C -

-

LEGENDAS:
Partido Trabalhista Brasileiro 5.744 "

União Democratica Nacional 2.358 "

Partido Social Democratico 1.542 "

Partido de Representação Popular 399 "

Partido Comunista
. 136"

Ganhou as eleícões o Partido Trabalhista
Brasileiro, seguindo,

.

em 2. lugar a U D N.
.

Ern Indaial
Et'nardo Gomes 2.067 votns
Gaspar Dutra 1.580

. SENADORES:
Adolfo Konder 2.108
Nereu Ramos 1.221

LEGENDAS; U D N 2028
PSD 1241

Conclusão da la. pag.

"

"

"

5.347
3.042
2,911
1.401
1.350
136
132

votos
"

"

"

"

"

"

-

"

"

"

"

----------------------------------��------------------------�--_-----------------------------------�-------------------- ----
"

A Comissão Organizadora
Silvia Marquarclt, Maria Divina ele Car

'-

valho, Carmen Piezere, Lone Buhr, Luci
\

Harnack, Nesse Matias, Téa Marquarelt.

�..� I ,..� ..

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C, Ö C [ I R A S,
F R I E' I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Suas compr-as não -st.arâo completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tarnbern em

sua casa o Açúcar de Baunilha e os Pós p:u'l1 PI,dill:' Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS s,ão bons.

Produtos da IGeM. 5A. Blumeneo.

NUNCR EXISTIU IGURL

Alameda RIO Br-anco - Caixa POST,fI I 47
Sobremesa deliciosa?
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