
Em Gaspar

Fundado em 1919

o resultado das. elei
ções em Gaspar foi o se

guinte: Eduardo Gomes
1.559; General Dutra 55!.
Senadores: Adolfo Kon-

TELEfONE N0. 39 der 1.354, Dr. Nereu Ra-
mos, 459. Legendas: U. D.N.

St O tari N 1 311 1,554, P.S.D. 442, P.T.B.
a. a arma -

..

/49, P.R.P. 16 e P.C.�
perto e mesmo pera ser

ouvido sobre o que se

passa na formação do
novo governo, do qual
consta, será um dos mi
nistros.

--=::x-
Os operarios de São

Paulo, Minas e Distrito
Federal vão oferecer uma

marmita de ouro ao snr.

Getulio Vargas, para cele
brar a sua eleição pera
senador.
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. Começou a campanha I ações que lhe pertenciam
politica na Argent-ina. O] nas diver� em;Pl'ßSas de
Coronel Peron, um dos publicidade e Indusrrtels,
candidatos a Presidencia correndo como certo, que
fez o seu primeiro comi- a venda da Ernpresul tarn
cio, no meio de uma as- bem está sendo negociada
sistencie calculada em 700 -x- 1

mil pessoas. Peron é o Nó dia 21 do correnfe,
candidato do Partido Tra- em Heildelberg, na Ale-
balhisra. manha onde comanda-

-x - va o exercito de ocupa-
A Inglaterra está cons- ção, faleceu o General

truindo aviões de rrans- George Patton, que na

porre de 1200 toneladas, guerra foi o comandante
podendo conduzir 225 pas- do 3'. Exercito America
sageiros e deslocar 400 no.

quilometros por hora. Es- O bravo militar foi um
ses navios aereos desri- dos vencedores da bata
nem-se a travessia do Ar- lha da Africa e posteri-
lanrico. ormente da Italia.

(Lx- Comandou um exerci-
No Rio Grande do Sul, to de invasão desde as

ainda ha racionamento de praias da Normandia até
gasolina, pois o transpor- a fronteira austriaca.
te desse combustível ain- Cerca de 8 dias sofreu
da não foi regulerísedo. um acidente de trafego,
Dá-se como o factor quebrando o pescoço,

que mals contribue pera vindo a falecer.
a falta do trigo no interi- -x-
or do país, pois esse pre- O general Raimundo
cioso cereal não pode ser Sampaio Iol nomeado co

transportado, mandante da õ". Região
Aliás a falta de trigo Militar, com séde em Cu-

tambem chegou até nós, ritiba.
'

devido a escacez no moi- -x-

nho de Iolnvílle. Edda Mussolini Ciano,
A praça está sendo su- filha de Benito Mussoli

prida em parte por Curi- ni e mulher do Conde
tíba e, o pão diminuiu de Ciano: foi condenada a
tamanho e subiu escan- 2 anos de exilio, por ter
delosamenre de preço. colaborado no governo
E de se esperar para facista.

dentro de poucos días a -x-'

nortnallsação, pois está I O snr.":General Gois
sendo -aguardado grande Monteiro reassumiu hon
carregamento pera a pra-! tem 'o Ministerio da Guer
çe de Joinville e Iereguä. ra.

-x- Um evrao B-29, bateu
Está se cogitando no mais um' record, voando

Rio por fim a todos os 55 horaas, Levava a bor-
. Departamentos e Institutos do 11.100 galões de ga
que foram creados e que solína e quando aterrls
não tenham atendido aos sou tinha apenas 500 ga
interesses a que se desti- Iões. Voou quasi 9 mil
navam. milhas.
Entre os ameaçados de -x-

extinção está o Departa- . Até' este momento já fo
mento do Café e' o Insti- ram desmobilizados dois
tuto do Pinho. > milhões de homens per-
Tambem o

go�vr
o tencentes às forças arma-

mandou vend�r toda� 'as das ,alemãs que se encon-

')

Os delegados do governo dissolvido
"E

/ � - "''''-�.�::f�'''''' �.::-->, •

stlverérn reunmos, no
Rio de Janeiro, os mem

bros da Comissão Exe
cutiva do P.S.D., entre os

quals os srs. Amaral Pei
xoto, Melo Viana, João
Neves da Fontoura, Ne
reu Ramos, Agamenon
Magalhães, Israel Pinheiro
e Barbosa Lima Sobrinho,
que tomaram conhecimen
to da sugestão das forças
armadas, no sentido de
que os delegados do go
verno dissolvido em 29 de

travam na zona britânica rnais potencias aliadas "srandardtsados" segundo
de ocupação, onde exis- afim de que ficasse bem as decisões oficiais. A
tem ainda uns 500 mil constatada a verdade dos construção de casas será
membros da Wehrmacht fatos. C.E.e. dirigida pelas autoridades
pare serem desmobilize- -x- de todas as cidades, al-
dos. Todos esses homens Ninguem ruais ignora delas, vilas e logarelos,
estão desarmados e, por que um dos mais senos que entretanto não despre
conveniencia de caráter problemas com que se de- zarão a iniciativa particu
disciplinar reunidos em fronta o governo brirânl- lar. A escolha de locais
unidades empregadas em co é o da extrema escas- será realizada por conse
trabalhos essenciais como sez de habitações, conse-l lhos municipais, os quais
sejam os de reparos nas quente dos danos sofri- indenizarão os respectivos
estradas, nas cidades e dos durante a guerra. E proprietários, C.E.C.
nos campos. Foi conrra claro que ral situação, por -x-
a manutenção dessas uni- mais critica que seja, não Representantes de dezes-
dades desarmadas que se apresenta a mesma gravi- seis países do Hemisfério
dirigiram recentemente os dade registra por exemplo Americano aceitaram o

russos : atravéz de recla- na Alemanha. Mas a ver- convite para participar de
mações que o marechal dade é que a Grã-Breta- um Seminário Católico
Montgomery refutou em nha necessita urgenternen- Inter-Americano de Estu- parão sãos os Estados
linguagem bastante severa te de um total de um mi- dos Sociais, o qual será Unidos, o Canadá, o Mé
denominando as acusa- lhão de casas novas. An- realizado no Colégio' Be- xico, Cuba, Haiti, a Repú
ções sovieticas como pou- tes da guerra a média de lérn, Cuba, de 2 a 4 de blica Dominicana Porto
co acuradas e grosseira- construções na Grã-Breta- janeiro, sob os auspícios RicQ, a Venezuela, o Equa
mente exageradas. Real- nha orçava anualmente da Junta Nacional de Ação dor, o Chile, o Paraguai,
mente, em memorandum por 150.000 casas, o que Católica Cubana e o Dc- Nicarágua, a Guatemala,
enviado à Comissão Alia- não era suficiente pera partarnento de Ação 80- Costa Rica, o Panamá e

da de Controle da Alema- atender ás necessidades cial, da Conferência Cató- Trinidad. (S.I.H.)
nha, os russos denuncia- públicas, número esse que líca de Bem-Estar Nacío- -x-
rarn a existencia de con- com a guerra foi reduzido nal:, Continua debaixo de
sideraveis contingentes mi- ao minirno. Diante disso O tema do seminário absoluto sigilo a reunião
literes �lemã.e� �a zona de o governo elaborou um será "Ação �.oci�! Católi-I dos Mi�istros dos Esta
ocupeçao brítênlca, cons- plano com o qual pense ca nas Amérlcas . Entre dos Unidos. Inglaterra e

tituindo esse fáto uma 'resolver o problema, trens- os conferencistas encon- Russia em Moscou.
flagrante violação dos ter- formando-se desde já no trem-se o arcebispo Ma- Consta que éssa reu
mos das decisões de Pots- único comprador de todos nuel Artega Y Betancourt, nião é a preliminar de
damo Montgomery contes- os artigos empregados de Havana. e o Bispo Karl, uma convenção do� tres
tando energicamente afir- nas construções - tijolos, J. Alter, de Toledo, Ohio. chefes daqueles palzes.
mou que uma comissão grgamassa e cimento, pias, Problemas agrkolas, in- -x-

de inquerito poderia ser banheiros, fogões, refrige- dustri<:lÍs, questões raciais Vi�jou para a China, o
.

criada· não só para visi- radores etc: Tais artigos movimentos trabalhistas e General Marschal, chefe
tar a zona' de ocupação serão fabricados em mas- outros, serão debatidos. do estado maior �as for
britanica como' a das de.., sa, numa série de tipos As nações que partici- ças armadas amerIcanas.

marães.
Na U.D.N. os senhores

Max Tavares do Amaral,
Carrnosino de Arauto e

cónego Tomaz Fontes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�i:l�����i�:l'p��i��� l�� FERIDOS, da F. E. B. �OOOO�OOOOOOOO�OOIOOOOOOOOOOOOOOOOOO;
cal, tivesse cometido o 00 Adolf, Herm. Schultze 00

de Citação de Réo Ausente delito, confessando po- � m:<!

rem, posteríormente a RIO, 13 (A. N,) - Fa- alguns. dos quais já es- zes MARCENARIA EM GERAL zes

autoridade policial do lando sôbre o estado de tão em viagem para o 00 00
O Doutor Ari Pereira Paraná." _ E, como a�- saúde dos pracinhas in- Brasil e outros perma- � �

Oliveira, Juiz de Direito sim procedendo, tenham ternados noHospital Cen- necem naquele país re- � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo" da �
da Comarca de Jaraguá os denunciados cometi- tral do Exército e como cebendo protéticos defi- � CIA INDUSTRIAL 'De MOVEIS �

do Sul, Estado de Santa do o delito previsto pe- vão passando, o coronel nítívos, 00,' (.
00

Catarina, Brasil, na for- lo artigo 168 do Codigo Florêncio de Abreu, dire- Dos evacuados da FEB, 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
ma da lei, etc., Penal, oferece esta Pro- tor daquele estabeleci- para o Hospital Central 00 de MObiliaS, especialmente para escritori�. 00

FAZ SABER a motoria Publica a pre- mento, disse: "Dos 1.703 cerca de 12 por cento

0000 INSTALAÇO-ES ,CO,l'�PLETQAS DE.. �OOtodos os que o presente sente denuncia, que es- evacuados. da F,E.E. pa- I
débeis mentais. Já foram lVi

edital de citação, com pera seja recebida e aíí- ra o Hospital Central do recuperados ou são qua-
Dormitorios

o prazo de quinze (15) nal julgada provada, Exército, estão ainda hos- si todos recuperáveis, 00 Salas de Jantar 00
dias virem, ou dele co- afim de que sejam os pitalizados 103. Daquele restando pequeno núme- 00 .. Cópas. '

00
nhecimento tiverem, ou denunciados punidos nas total- de 1.703 registra- ro de casos definitivos. 00 Escrltort?S , 00
interessar possa. que, penas do dispositivo de mos 454 incapazes e um O tratamento de nossos00'

Moveis rusticos e ouros. 00
pelo doutor Promotor lei penal citado. Requer único óbito, Os outros doentes mentais é sem-] m:<! m:<!

Publico da comarca, me ainda, sejam tornadas j� foram recu;pe�ados ou pre adequado a cada ca- � MqVEI� AVULSOS COMO: zes

foi dirigida a denuncia todas as deligencias ne- sao recuperaveis. Dos so. O mais frequente- 00 Cadeiras
, "

00
do teor seguinte: DENUN- cessarias para a forma feridos entrados no Hos- mente usado é a con - 00 Poltronas fixas e glratonas, 00
CIA: - Exmo. Snr. Dr. ção da culpa, a citação �ital o número dos mu- vulsoterapia. Terminan- 00 Mt'�tnhas, de c,elitro e para radio 00
_:Tuiz de Direito da Co- dos denunciados para tílados é apenas de 27. ,do disse ao jornalista: 00

E entre muitos antros. a 00
marca de Jaraguá do se verem processar e Entretanto esse número Como vê, a guerra ter- m:<!

Caixa Registradora ma�ca "1�ECORD�' �
Sul. - O Representante julgar. e a intimação aumentará quandô forem minou para a tropa mas zes At�mada pela, sua ettcl�ncla, substite �

do Ministerio Publico das testemunhas abaixo I evacuados diretamente não para o Hospital Cen- 00, IOdo as Caixas Registradoras du 00
desta comarca, abaixo arroladas, para, oportu- para os Estados Unidos, tral do Exército. 00 elevado custo.------- - - 00
assinado, c ....m fundamen- namente, dizerem sobre 00 - \- 00
to no inquerito policial a denuncia, tudo sob as Ministe'rio da 00

VENDE-SE CAIXOES VASI,\,S , 00
anexo, e, no desempenho penas da leí. Jaraguá do 00

-

I - 00
de suas atribuições, vem Sul, 20 de S.etembrq d.e Agricultura m:;:

RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 sa

perante V, Excía., .de- 1945. ass. Príamo Ferrei- � Jaraguá do Sul Sta. Catarina �
nunciar DOrival Calopreso, ra do Amaral e Silva -

- zes
,

�

brasileiro, casado, in- Promotor Publico. - Rol SERVIÇO DE EXPANSAO DO TRIGO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
dustrial, com trinta e um das testemunhas: - Rodorío
31 anos de idade, e Ama- Dornbusch, Augusto
deu Calopreso, brasileiro, Schlup, Ervino Branden-
marcineiro, com trinta e burger, todos residentes Edital para Concorrencia Pública' para

' Ex-
nove 59 anos de idade, nesta comarca de Jara- ploração de Moinhos de Trigo.
residentes em Curitiba. guá do Sul. - Na denun
Paraná, respetivamente cia acima descrita. foi
a rua Coronel Dulcidio pelo dr. Juiz exarado o
no. 942 e rua Rio Negro 10 seguinte despacho: A.
no. 12, pelo fato delituo-,II a conclusão. Em 21-9-45.
so que passa a expor: - ass. A. Oliveira, Despa
"Em dezembro do ano I cho.. Expeça-se edital

Iíndo, Amadeu, Calopre- de citação do reu Dorí
so, empregado e irmão I val Calopreso.Em 19-11·45

'I de Dorival Calopreso, ass. A. Oliveira. - "E,
socío de uma firma co- havendo sido designado
mercial estabelecida com o dia 4 de janeiro vin
filial nesta comarca, á douro ás 14 horas, para
Estrada Itapocu, veio de ter lugar o interrogato
caminhão de Curitiba ria do reo Dorival Ca
rumo a Jaraguá (Carni .. lopreso, e não tendo si
nhão de n. 84 - 17 da do encontrado nesta co

firma Calopreso & Cía.), marca, estando em lu
Dito caminhão porem, gar incerto e não sabido
sofreu em viajem, um por isso mandei passar
desarranjo, perto de o presente edital, pelo
Joinville. Acontecia: que qual chamo e cito ao

transportava para esta dito Dorival Calopreso, para
localidade uma carrega- comparecer na sala das '

mento de cerveja "Brah audiencias do Edificio
ma Rainha", que á filial do Forum, as 14 horas
da Brahma em Curitiba, do dia 4 de Janeiro de

comprara Max Wilhelm, 1946 vindouro, afim de
comerciante estabeleci- ser interrogado, sob pe
do em Jaraguá do Sul na de revelia. E, para
Tendo o veiculo sofrido que chegue a noticia ao

o já mencionado desar- conhecimento do reo, se

ranjo, Amadeu Calopre- passou o presente edital
so de Joinville, enten- que será afixado ás por
deu-se com seu irmão tas do Forum, no lugar
Dorival, que ordenou-lhe de costume, e publicado
a venda da mercadoria pelo jornal "Correio do
de Wilhem. Eíetívamen- Povo", que se edita nes

te Amadeu negociou a ta cidade. Dado e pas
cerveja e recebeu por sado nesta' cidade de
parte da ürma' Butch Jaraguá do Sul aos tre-T
Strob de Joinville, que ze dias do mes de de- Uma linha completa de MOTORES nacionais e flstr-angeiros de alta e baixa

na boa �é comprou a zembro do ano. de mil rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

mercadoria desviada, a novecentos e quarenta 2 MOTORRS marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

importancia, de Cr$ .. , e cinco. Eu, Ney Franco, 220 Volts, 50 ciclos.
.

�;O�e�O' v��;:.eSt��de��; Escrivão o subscrevi.
ap.!t�IB.1 BI 'IJIl>s,ie

4.000,00 dessa importan- ass. Ari Pereira Olíveí

cia, pagou Amadeu o
ra - Juiz de Direito .da

concerto do Caminhão, Camarca de". Esta con

entregando o restante a
forme original, do que

Dorival Calopreso, 'que dou fé.

se locupletou dessa a- Jaraguá do Sul 13-12-45.
propriação indébita. A- O Escrivão

ber�o inquérito o denun- ley Franco

Edital

Comunico a quem Interesser possa que acha
se aberta nesta Insperorte Regional a concorrencie

pública pera concessão da Exploração de dois (2)
Moinhos de Trigo, de propriedade do Mlnlstério da

Agricultura, devendo as propostas serem enviadas
ao ônr. Inspetor Regional, em sobre cerre leerede.
pare a rua Felipe ôchmídr 52. 1'. andar, sala 4. até
as 12 horas do próximo dia 31 de Dezembro quan
do serão pubiicamente abertas e julgadas.

As condições pera os inreressados se encon

tram em rodas as Prefeituras Municipais do Estado,
podendo o maquinário ser examinado nas Prefeitu
ras de Ioeçeba e S. Joaquim.

L�m�allnla �a�i�nal U� ���uro� l�irall�a
AGE.N'1[r�§ LO�AI§

A Coltl'9reial Ltda.
/ARAQUÁ DO SUL

--------------------------�.�-,'------

Inspetoria Regional de Santa Catarina
,

Florlanopofls, 21 de Novembro de 1945

Moacir Pedro Lebre Sampaio
Inspetor Regional

Dr. Wal�emiro Mazurec�8n
Rua Mal. Floriano li. 152 - .JARAGUÁ

/

Chnica geral medico - cirurgia Je adultos e creanças
- l'ált"s Di.ubermia Ondas curtas e Ultra-curtas
ludutoterrnia - Bisturi-cle trico - Electra-cauterização

I{aios Intra-vermelhos e azuis. I

GUEDA DOS CA- Vende-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 cadeiras.

Corupá

COITRA CASPA,

BElOS E 'JEMAlS

TÓNICO ;ÇA'PI,J,.ÄR
POR, E_!<éÊL€NCIA

--------�--------

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade.S.A. i ANUNC��:TE JORNAL

Matriz: .JOIN,VILLE

(Sob Adrninistração do Governo Federal)

�.�A • Ne,s••�IW:ltHf. 11I15111U'
Nl.IHIE.G. III EIW.<&II� I CII'-'\E�To

---

lf._I'\ILHO
NO
I II

Engenho Rau Lida.
sempre se encontra.

BOMBAS para uso domestico e fins iudustriais: Marca HAUPT, rotativas:

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com válvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP

servindo at� 50 metros de profundidade.

Artng(r))§ ]E�etrnc([})§ oara o Iar ()�i J'�r
rI'{j Se a

7.)-, :;JNatureza Falha

'WATERMAN'S
A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro

Acaba t':e receber: TlP. AVENIDA

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

I ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atendérá com presteza a I\ualquel'

pedido de instalação de luz e força.
--------------------------------------------------------

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

MENAGO!
REGULAI

,

..................................................................1
' ..

-

Sobremesa' deliciosa?

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS, Tenha também em

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

o

Produtos da ICeM. 5A. Blumenase

Alameda Rio Branco .- Caixa Postal, 47
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESPORTES POR A. O. M.

JARAGUÁ DO SUL, - SARADO, 22-12 - 45

Espetacular reabilitação da equipe brasileira - 6 a 2 a

contagem. Pedernera, Ademir, Leonidas, Pontoni, Chico, Zizi
nho, Heleno e Ademir es marcadores. Renda, juiz, outras notas.

Em disputa da .�aça Iluta, novo penalti contra I Ademir volta a marcar.

Roca, preliaram êa-íeíra os argentinos, desta Ieí- E com este placard ter
no estadio de São Janua- ta de Peruca em Ademir mina o prelio com a brí
rio, Braeéleíros - Argen- o Diamante é encarre lhante reabilitação de
tinos. O prelio foi sober- do bater, e marca. Com nosso eleven.
bamente vencido pela mais alguns lances ter- Apitou a partida o
alta contagem de 6 2. mina a primeira fase. juiz da F. M. F. o snr.
Exatamente as 21 e Apos o descanço re- Mario Viana que se con-

45 entram em campo gulamentar, voltam as duziu com acerto.
as equipes' assim cons- equipes para a disputa A renda estabeleceu
tituidas; da fase complementar.Sa- novo record para os
Rrllsileiros : em os argentinos e aos campos caríocas. Pelas
Arí - Domingos e Norí- 20 segundos de jogo, em- bilheterias do São Janu
val - Procopio - Rui e patam por intermedio de ario, passou a ímportan
Jaime - Lima - Zizinho - Pontoni. Aos 15 minutos cia de Cr$ 591.210,00.
Leonídas (Heleno) - Ade- Chico, de maneira espe- �0.550 pessoas pagaram
mir e Chico. tacular desempata a par- ingresso.
Argentinos: tida. Novamente aos 19
Vacca - Marante e So· minutos, Zizinho marca
brero - Sosa (Honda) - o 46• tento brasileiro.
Peruca - Ramos (Bata- Aos 37 minutos Heleno,
lhero) - Boye - Pederne- aproveitando-se de uma
ra (Martírio) - Martino - notavel jogada de Chico
(Pederneira) - Pontoni - marca pela 5a. vez para
(Labruna) -. Sued. os seus. Finalmente aos

Depois das cerimonias 40 minutos, novamente
iniciais, dão a saida os

brasileiros por interme-
dío -de Leonidas que ser

ve Ademir, este carre

ga,' mas aparece Peru
ca e rechaça. Aos 27
minutos de jogo, Leoní
das invade a area, seno.

do· derrubado por Peruca.
Marca Mario Viana. Zi
zinho bate a penalidade
e Vacca defende.
Insiste:dt-.no ataque os

brasileiros e poucos mi
nutos apos um petardo
de Ademir vai beijar o

travessão superior da
meta guarnecida por
Vacca.

.

Aos 31 minutos atacam
os argentinos e Proco
pio comete falta em Su
ed dando o juiz penalti
a favor dos portenhos.
Bate Pedernera e abre
a contagem para os seus

Reagem os brasileiros e

aos 33 minutos Ademir
finaliza de Lima - Leo
nidas, empata a partida
Ainda aos 39 minutos de

C3asCi -e Fermeeie à Venda

O desempate entre
Acarai x

.

Gloria será
amanhã. No jogo realiza
do domingo ultimo en

tres as mesmas equipes
teve o final de 2 a 2.

Um oficial dos Estados Unidos dirige o con
fisco de ar mas, em um arsenal japones: um dos tra
balhos maís arduos das forças de ocupação é o li
cenciamento

.

de sete milhões de soldados, e o desa
parecimento da classe mllltarlsta que levou o pais a

ruina. - Serviço de Informações do Hemisferio.
--�

Por motivo de mudança vende-se ótima residencia e farmácia em

Guaramirim, com 2 pavimentos, tendo 5 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 pare criação de aves - ranchos pare deposito de lenha, ou cereaes -

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

Parte referente á Farmacia =======
Sala com '7 x 9, - toda instalação envidraçada e pratileiras modern ls

sírna - mesa de escritorio - laboratorio - sala de emergencia - pias sanitarlas. -

Grande estoque de especialidades farmaceuticas, assim como perfumarias,
saes erc., sito em um dos melhores pontos de G u a r a m i r im, grande
movimento comercial.

Vende-se ta.nbenl só a propriedade
o

I
Tratar com o proprietario

Fermcceutíco- JOÃO LYRA

�gio Bom Jesus

I
I Jaraguá do Sul, 22 de Dezembro de 1945

A Diretoria

I.��...................._...����� -

de grau
1�s:E.CIDARANYl

I

Colação
Realisou-se no dia 15,

nos amplos salões da
Harmonia-Lira, de Ioin
vílle, a colação de grau
dos ginasianos e contabi-
listas de 1945, do Colé
gio Bom Jesus. A soleni
dade revestiu-se de gran
de brilho.presentes os ele
mentos de maior desta
que da visinha cidade.
Presidiu a cerimonie Mon-
senhor Gercino de Oli
veira, diretor daquele esta
belecimento, tomando par
te ne mesa alem dos pro
fessores e dona Ana Har
ger, diretora do Internato,

� o revrno. D. Pio Freitas,
" Bispo Diocesano, Dr. Nel

son Guimarães, Juiz de Di
reito, Ten. CeI. Oswaldo
da Costa Barros, coman
dante do 13°. B.C., Drs.
Arquimedes Dantas, Mari
nho Lobo, Paulo Medeí
ro

.
e Placido O. de Oli

veira.
A DIRETORIA DO CLUBE AIMORÉ TEM o PRAZER Inicialmente proferin bri-

DE CONVIDAR os SENHORES SOCIOS E EXMAS. FAMILlAS. Ihanre oração o rev. Mon
PARA o BAILE DE sxo SILVESTRE QUE LEVARÁ A EFEITO senhor Gercino. Foi dada
NO DIA 51 DO CORRENTE, AS 22 HORAS, EM SUA SEDE em seguida a palavra ao

ginasiano orador da tur
ma Mauricio Lins e logo
emseguida ao paraninfos
professor Francisco Couto.
Apos esse ato e distri

buição dos diplomas fa
lou o orador da turma

que terminou o curso co-

mercial, snr. Ivarn Ribeiro,
secundado pelo paraninfo
Dr. Placido Olimpio
de Oliveira, que p ro
feriu uma noravel peça ora

toria.
Foram diplomados 65

ginasianos e 15 contabi
listas.

Convite
CLUBE AIMORÉ'

SOCIAL.

A RESERVA DE MESAS PODERÁ SER FEITA -PELOS
INTERESSADOS NO BAR DO RESPETIVO CLUBE.

INGRESSO - É EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DO

TALÃO DE MENSALIDADES DO MES DE NOVEMBRO POR NÃO
HAVER CONVITES ESPECIAES

A DIRETORIA

s. D. Acarai
Baile Social

A diretoria da S. D. Acarai convida seus
associados para a soiree dançante que realizará
no dia 26 do corrente,· abrilhantado pelo famoso
Jazz Rio Negrinho, e bem assim para o baile de
fim do ano, que terá lugar na noite de 29 do cor
rente, com o Jazz Timbó.

Junta do Alistamento
Militar de

A Diretoria
JARAGUÁ DO SUL

I _. Achern se a dispost-

ClinicD �e. OI�os, Ouui�os,
_

noriz, 6aruonto I. i:Ju��:, i��e�����i���'0�e3�
reservista dos senhores :

D T Ervino Rux, Carlos Bö-r. Arnlinio avares
der, Pedro de Magalhães,Professor Catedralico de Biologia do.Iostlttuto de Educoção 'de Florianópolis Bento ôtlvero e GermanoEx-Chefe dos serviços clinlcos e cirurgicos da especialidade no
Liekfeld.Hospital de Caridade de Florianópolis, I.:

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro. II _ O snr. Aloisio Boe-

I
Ex-Interno, por concurso, da Assistencio Pública' do Rio de Janeiro

ring, deverá comparecer
formado pela faculdade de Medicina da nesta Junta, afim de pe-

Universidade do Rio de Janeiro gar a multa por falta de
B LU ME NAU STA. Cl\'TARINA alistamento, e pera que

possa ser dado andamen
to ao requerimento em que
pede certificado de reser
vista de 5a. Categoria.I Dr. Waldemiro Mazurec�en

BOA

Yende-se
um carro

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

uma maquina de
cortar ração, tudo em

perfeito estado .

Tratar com Willy Heinz,
Fabrica de cadeiras.

INDUSTRIAI Corupá

======

Rua Mal. Floriano n. 152 - ,TARAGUÁ
-

Clínica geral medico - cirurgia Je adultos e creanças
- Partos Diathennia Ondas curtas e Ultra-surtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

. Raios Intra.verrnelhos e azuis. I

VENDE ..SE dois ótimos terrenos, a estraJa _

Guaramirim, Bananal, distante 10 minutos da es- I C I ME �:TO
tação, melhor ponto para compra de produtos de

I E MI L-H--O-lavoura. Um terreno com 50 morgos de terra, uma � I 1
boa casa de material, pasto, estrebaria, ranchos,
tudo apropriado para moradia.

O outro com uma boa casa de material, um
grande armazem que contem 30 metros de com

primento por 12, bons toneis, encanamentos d'agua
deposito para melado, maís duas casas no lado
para secagem de açúcar, no mesm� te�reno uma

fabrica de aguardente e açucar, dOIS otimos alam
biques para produzir 400 a 500 litros. de aguar
dente por día, uma boa moenda movida a força
d'agua, emfim tudo apropriado para um bom ramo

industrial.
fifiPor. preço de ocasião"

Para tratar com o proprietario
SATURNINO ROSA

Guaramirim

NO
I II

Engenho Rau Ltda.
sempre se encontra.

A;:i�1Se a

� :;JNatureza Falha

MENAGOL
REGULAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II.

P 't .

R r... • FAUSTINOP.RUBINI� r@t@@t@®!®®!®®!®�®!®�d_®r®R�®!®'05 O OuInl- PROPRIETARIO, (@
Tosse, Asma, BroDqul�ef. Reuquí ao, es ria os e

@5
Oficina Autorizad!Ua.:;:��::o, 158

I
TODA.S A.§ nOLIESTUS DO ßPßRIlHO Rf8PIRßIÓHIO �

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes, ,,� Encontrarn alivio irnediato corn o uso do
�

Oombustivel e Accessorios. (@ I n C O In P a r a VO e 1 @j

cr:�:��o.;o����O!ê;�����:��;i�iO I P�ilnrill d� nOgien Pl!lól�m� �
� o PEITORAL UAJ[§ �ONDE�IDO .NO BRA§IL' s
�@h.®@)..@@)..@@)..@@)..@@)..@@)..@@)..@@)..@@,;@@)..@@).@d

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

I
/

1'"endo:-
I

BANHA - FECULA - CONSERVAS - TAPIOCA - �
Para exportar; -PREFIRAM:

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

Telegrames L E I C A M -'-, Telefone 23/1598
Conlas rapidas, preços reaes do mercado e amplos informes bancarios

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,
CCCE.lRAS,
F R I E I R A'S,
ESPINHAS, ETC.

EM JOINVILLE Illoccsprocure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - MORALI[).ADE
.

HOTEL - BAR - RESTAURANTE
RUA VISCONDB DB TAUNAY]\'. 185

Condecorando
o presidente

Harry S. Truman
condecora, nos

jardins da Casa
Branca, o secre

tario do Estado
James F. Byrnes,
com a medalha
de serviços rele
vantes pelos seus

serviços durante
tres anos no Es
critorio de Mobí-.
lização de Guer
ra. Da esquerda
para a direita:
General George
C. Marschall che
fe do EstadoMaior
do exercito ame

ricano; Presiden
te Truman; Se
cretario do Esta
do James F Byr
nes; Robert Pat
terson, Secreta
rio da Guerra e

senhora Byrnes.
- S. I. H. -

o Secretario

Emprega-se 1 a 2 mo

ças a partir de Janeiro

proximo, na fabrica de
balas (

Guilherme SchmUt

do Estado

r

Chamamos:..
A ATENÇÃO Df TODOS,

I
deste ou de outros municipios, para a

GRANDE VENDA DA

OOSCl 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 �nfi�, m�itos outros artigos, por I
preços mvejaveis.

Visitem esta �A§A, sem compro
misso, e verifiquem seus artigos e f,seus

precinhos CAMARADAS
CASA TOBIAS - Rua Preso Epl. Pessoa, 652 - Jaraguâ do Sul
------------------------�--------

.................................................................................................................. ··· .. ······· .. ·· .. ·····.. ············· .. ········ ....··· ..···D Vende-se1----------'--

11-'8"ÃN'ci'iN'DÕSTRiA"i'-cÕMiRcio"DE's'�'cATAR-i'Nis7A:-I! �:�I���:�o�2:m����:�-----.
Fundado em 23 de fevereiro de 1935

ou, 6 H todas as instalações, sito Instrumentos - de Musica
-------... CAPFfAL INTBGRALIZADO CR-w .000.000,00 ii na rua CeI. Procopio Go-
DEPEMDENCIAS EM: RBSBRVAS CR$ 4.000.000,00 ii mes de Oliveira.

em geral, especialmente

�t:�a:n;�á AGENCIA: Jaraguá do Sul H Mais informações na

Brusque Rua CeI. Emilio lourden, 115 H TlP AVENIDA 4x2
Caçador End. Telegraflee "INCa" l�Canoinhas
Concordia Caixa lJostal, 10 -Telefone, 73 ii
Cresciuma MATRIZ: r TA JA í H
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Pcnz, como cobranças, descontos, ii
Curitibanos empreslimos. financiamentos mediant.. caução de tltulos comerciais, ::

. Florianopolis paaaes, etc•• aceitando documentos ( ,'Ilores em custodia. mediante ii

ii Gaspar
taxas mccrícus, :i

ii Ibirama Abona em C /Correntes os seguintes juros: ii
ii Indaial A Disposição, sern eviso, com reriredes livres i�ii Ituporanga .

Iii Jaraguá do Sul pare qualquer irnportancia
.

2° o ;i
li joaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres H
ii Joinville ,de Cr$ 1.000,00 3oj. ii
!! t:i�:a Deposilos Populares, com limire .Ie Cr$ 50.000,60 ii
ii Mafra dep. iniciais i1 partir de Cr$ 20,00 11
ii Orleans . e subsequentes (I p. de Cr$ 5,00 4% ii
ii Piratuba Com Aviso de 100 dies 5% ii
ii Porto União Prazo Fixo .de 6 meses 5% iiii Rio de Janeiro Com IVI·so de 120 dlas 5 1/2010 lli! Rio Negrinho II

ii Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% liii S. Francisco do Sul Oa luros são pagos ou capital S stlmestralmente ••

ii s. Joaquim A
.

,

b
.

d d ii
ii Taió economia e a as- ".prosperl a e i.l.ii Tijucas Deposite a_ sua_ economias no

ii Tubarão Banco Inc/ustria e Comem de Senta Catarina SIA. !!
ii Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11.30 <' l� ás 15 horas i!

1.1. Videira Aos sábados das I as ii
.. ruXII DE NOGUEIRA·

!i __ HA • ANCM 'Il
..

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::?:::::::::::::::D YIIN - �Do\ PAanK.

"MEDICAÇÃO' AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SfFILlS"

É UMA � ._vf__
MUITO PlntI.OM .....RA A "Ao
MiLiA IE PARA A _ç.... COMO
UM DO .. AUXlUAR NO TRATA
MDITOHsa .RANDKPI.A.a.O

u •• O

A slf"u. _ APItDIINTA 80.
'NÚ"__�T�CIOMOI

-..IIATI_
acR�

GAITAS-PlANADAS
de 8 a 120 baixos

BANDONEO N S
ORGAos f: HARMONIOS .Bohn'

PIANOS "Essen Ielder"

Instrumentos poro
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, ODIONOLAS e

RADIO- ELECTROLAS

- ENFIM, TUDO o QUB PBTBNCB'AO \ -I) .

Peçam preços e demais informo ao Representante:

P��L� ����, = �aixa' Postal, ��
SERRA ALTA

LINHA sAo FRANCISCO Est. de, Santa Catarina

Anunciem l18@ta 'Folha
\ (Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos seus Clientes. ADligos e.Freguezes.

Bocs 'Festas 1945 ·1946
desejam

,

Feliz Ano nODO-

João Schreiner Barbear�aMeyer
, I

.

Roberto M. Horst
e familia

Dr. Godofredo Guilherme Lutz-Luce
e familia

Ervino Enke e familia
Fabrica de Calçados "YARA"

de Walter Schumacher
p. p. Walter Mueller

Rubini Irmãos Ltda.
Barra do Rio Cerro

Eugenio Siedschlag e familia
Arno A. G. Müller

e senhora

Miguel Schwartz
Alfaiataria

Roberto da Veiga Coutinho
e Iamílía, deseja Boas Festas e Feliz Ano Novo

aos seus parentes e amigos

Artur Mueller e familia

Mario Tavares da CunhaMello
e familia

Manoel F. da Costa S. A.
Industria e Comercio

Itapocusinho

IRMÃOS WOLF
GARIBALDI

Leopoldo Reiner e familia

Adolf H. Schultze
e familia

Cartos Haffermq:nn
e familia

�

ERVINO MENEGOTTO

FERRARIA e CARPINTARIA
,

Waldemar Grubba

Venancio Nícoluzzí e família

Indastría de Calçados

GOSCH IRMÃOS S.A;

/

Silvestre Stoinski
e familia

.........................................................�.

Aos seus amigos, annnciantes :'
.
.

e assinantes o

Correio do Povo
deseja, Boas Festas e

Feliz Ano Novo

Eurico BIosfeld
e família

Lolhar Sonnenhohl
Guilherme Radünz e família

Rio Cerro

Felipe A. Frenzel

POSTO RU BI N I

de,

Faustino P. Rubini

José Generoso Felisbino
e familia

Julio Maffezzolli e senhora

Carl H. F. Juette
Torrefação de Café

Casa IDEAL
<,

Procopio Pereira Lima e familia

Eurico Bruhns
e familia

Geronimo Tomazellí
Itapocusinho

Ervinc Brandenburg
e familia

Carlos Hass
Vitorio Pradi

e família

Comercio e ladustría de Madeiras
Spadari & Cia.

I
,

I
�---------------------------------�------------------�----------------------------�----

Engenho RAU Limitada

Jorge Buhr e família

Arthur Henschel e família

Ignacio Leutprecht
e familia

Oficina Mecânica
(Ex-Jorge Niemann)
Raulino Neckel

·

Alois stueber
Jaraguâ do Sul e Serra Alta

, F. Frederico Moeller
e família fabrica �e fumos Centenario Lt�a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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m .. · .. · · .. · ·· ·· .. · .. ·········�

Rolando Dornbusch

Otto Schneider e familia

Francisco F. Fischer
e familia

1..
·..·......�I�I..I���--------i.....--������

Aos seus Clientes, ADligos e Freguezes, deseiern
BocsFestcs 1945 -1946 Feliz·Ano"nODO

Bernardo Meyer & Cíc,
o

Frederico Bartel
e familia

Angelo Benetta e famllia Joaquim Piazera e familia

José Lindolfo Borges
e familia Altino Pereira e familia

Maria Bechara

Max Hoepfner e familia

Alvino Haedorn e familia
Czeslaw Pomianowsky

e familia Wenceslau Fonseca e Iamilía - Miguel Koch e senhora

(

Herbert Schneider
PENSÃO FAMILIAR

(Schramm)

João Sagansky
Lavanderia

Waldemar Rau e familia

Hermes Roters e familia

Selmiro Nicolodelli
e familia Sergio Thomsen e familia Antonio L. Schmitt

e familia

Arthur Emmendoerfer
Padaria "Coroa"

Industria de Madeiras

Janssen S. A.'

Walter Hertel
e família

João Loss e familia

I
Olibio Müller

Martinho Soares e senhora

Arnoldo L. Schmitt
e familia

BAR RODOVIARIO .

A Comercial Ltda.
Escritorio de Contabilidade

Advocacia - Seguros ,

Wolfgang Weege e familia

Heinz Marquardt e familia

Industria e Comercio
�

H. JORDAN S. A.

Max Wilhelm
e familia

Tanoeiro

Alfredo Keiser
e famiiia

João Emmendoerfer
e familia

Ary Pereira Oliveira
e familia

" A Rainha dos preços baixos"

ou

'

Gasa, Tobias
deseja aos amigos e freguezes Boas Festas e Feliz 1946

Empresa de Transportes

"FRENZEL" S. A.

Loja de Calçados

Dante Schiochet

G. Rodolfo Ficher
e familia

Alíeu F. Linhares e familia

Priamo Ferreira do Amaral
e Silva e senhora

Remaclo O. Seára e familia

Claudio Stulzer e família

João Marcatto
e tamílía

G. Rodolfo Fischet
Seg\llOS em geral

Sul America Capitalisação
Ru� Marechal Deodoro da Fonseca, 796

A diretoria da S. E. de Diversões Tupinambá
aos seus associados

Guilherme, Schmitt
Fabrica de Balas

Max Egger-t & Filhos Ltda.

Comercio e Açougue

Roberto Horst e familia

»»

Schullz Cia. Lida.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

gj1>B P
, m nio Rios, Presíden-

H anca apular e Agrlcala fH te do Chile, assiste

H Do Vale do Itajaí M'atriz: BLUMENAU H as cerimonias do

..
Jaragua do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio de Sul g

.. ::
Avenida, ,de Nova

..
ABONA JUROS As SEGpINTES TAXAS . ii York, com o' nome

.. Depositos com juros- C<d dleposição-asem limite) retirada livre 2% :: da Avenida das A-

:: á disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00 ::l mericas. Essa Ave-

g ,co� ,��t.ir�das sémanals sern avlso até e-s 20.000,00 • . . . . 5%

.·::�·:::·'l
nida corre paralela

g� Dep .. lnlcial C�$50.000,00 cjretiradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00 . 4%

::� Deposl�os com aVlso-Ret. tíiarla até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas
a Quinta Avenida;

gl
m/avIso pré.vio de 50 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 días 6'/. espera-se que mui-

g Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/. :: tos Consulados, A-

:: Devera ser dado o aviso prévio de 2 meses para retirada.

�� Dep. p�PIl1ares-(I�mite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 2.0,00, com teti- tg gencias Comerciais

::1
radas semanais sern eviso até e-s 1.000,00 s: ( Ibero - Americanas

g Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com :: se mudem para aí.

:: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 5,1/2'/. .. -Serviço de Iníor
g Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ��

,

:"::' :"::�l ���;;;�s:;�:.�;�ç;�s:�������;;;;�;��;;;�o�:�!a�����������!��; t:�:':��::.1
�:io�es do Hemis-

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS P!'!.AÇAS DO PAIZ ----1---------------::---------------

..
Serviço atencioso e rápido ..

ii�t:;::: �·x;_:·��:_:�':x:·:�·.:.:.:.:.._::_.:..•.._::_::_..�:.:.: !iiiil OOOOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
;;;a�· ••••• ••• • .. •• •••• •• • • ..�����ii�

JE r II1l e § t � le § § [)]l 2lIDl illl

r
je e ?z e? e e....a.

1
� ���

"I!WI., ,"="'.. Q", .e.. c� l'(;,,, Q� Q,. 'U"""� \gI;� �;� �;� \21;�

CALCADOS
Cure seus IIl:ales. e.poupe

,
;)

seu bom dinheiro com-

',: I R G O l'I"far:;�nt; .nNova�
, de ROBETRO 1tI. HOnST

ti. D- I� I
a que dispõe de maior

IP an nQ _mo nroQ c • sortimento na praça e ofe-

Il U uo - lJ U lJO lJ rece seus artigos á

� mai� oarat� � . Ru. :�t�::d;;.n:j�s��Ui
......---�--

FRODUTO

- (G((J)§c}bl Jrmãos §o Ao :
,

•
CAIXA POSTAL, 11

JARAGUÁ DO SUL
,

�A SANTA CATARINA 'I�
�_##_._&à3d'O:gft�

t?:::::::;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�•.

ii Correio �o Povo i
0/1

!!

ii CLINICA DE OLHOS - �UVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO n

II DR. SADALLA AMIN::
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

II ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARA:r,JÁ

ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

::.::� �:::;.::::::;. ß cG.o6:mReÊrNCI?oIIA':lt�H.
ii

!l HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

II
@

- Joinville -

iiliiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiii�ll �.�:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::.:

DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M O L L ER

REDATOR

Mario Tavares da Ci Mello

Estofaria' Cruzeiro

�os apreciados_moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará .os meios indispensaveís para harrno

�l1sar a de�oraç.ao d? seu. lar, dando-lhe elegância e conforto.. DIspomos de dormitorios e salas de
Jantar de imbuía, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação

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

Exposição, vendas e escrirorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22

Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. .: J A R A G U Á DOS U L
"

.0 N O E
-

:::!!�I-----
COMPRAREI MAIS

BARAT0:1Fazendas ft Suspensórios

Chapéos �If' Sedas

Perfumes • Etc., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ER I C O B R UHN S,
JARAGUÁ DO SUL Rua CrI. Emilio Joord:m, 62

JANS SEN S/A iii
Quero testemunhar meu

________,_
público agradecimento ao

\ sr. Dr. Waldemiro Mazu-

Acham-sé á disposição dos senhores rechen, benemerito medi

Acionistas, no escritório désta sociedade os co desta cidade, pelo ca

documentos a que se refére O artigo nr. 99 rinho com que m� tratou

_. 2 627 d 26 d b na longa enfermidade e.

do Decreto LeI nr.. e e setern ro trouxe minha completa cu-

de 1940. I ra, depois de ter eu pro-

Jaraguá do Sul, 13 de Dezembro de 1945 curado muitos outros re-

- cursos sem sucesso.

OARLOS LEOPOLDO MEY FREDERICO W,ELTER
o Estrada ôchroeder

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Ül3

J A R A G U Á

OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO

I
Gina "

dO Romance de Tereza Bernard

(É a hlstor:la de urna m'ulher para todas as

mulheres do mundo.) .

I Encontrareis na TIPOGRAFIA AVENIDA I

ERAMOS SEIS
Luz e Sombra

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

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

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

........................ _
.

Dr. Alvaro Batalha - MIÉDI�O

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS D� SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Dh'etor Médico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

....................................................................................................................... 00 ••

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

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

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

Industria de Madeiras

Diretor-Presiden te

PELO
ESTADO
O snr, Interventor bai

xou decreto concedendo
o abono de Cr$ 500,00 a

cada um dos pensionistas
reformados e aposentados,
pelo Natal. .

;__x-

A receita do Estado

pare 1946 foi orçada em

Cr$ 88.945.704,50 e a des

peza em igual quantia.
-x-

O snr. lvens de Araujo.
Secretario da Justiça, foi

designado para substltuir
o snr. Interventor em sua

ausencía.
-x-

Foram nomeados os srs.

Bruno Scheibel e Gercino
Alvanez para os cargos
de 1. e 2. suplente do Sub

Delegado de Policia de

Corupá, e o snr. Lauro
Blunk -pera o cargo de
coletor estadual daquela
vila .

E "MEDICAÇÃO AUXILIAR
,NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"

no ACOS E AN�MICOS I

Tomem,

VINHO CREOSOTADO
"SIL..VEIRA'·

{lhlp"'-.,,To....

trr-�.,1 R••fri.d..

',"2::'� Bronquit..
I ,,�;:, Eacrofulo••
� (onnl.se...
VINHO CREO'SOTADO
É UM GERADOR DE IIAÚDL

��._.__.._.�._.....,.._.
�,,_�..................�

"-

A Casa Real,
possue um grande

• sortimento em arti
gos de couro:

SACOLAS - CARTEIRAS
CINTAS, etc.

(defronte o Cine Buhr)
....,._,__,�__,._,__,._,__,
......"_........-..r-..._.,,,_......�......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos seus Clienles, ADligos e Freguezes, J desejam

Boas Festas 1945" · 1946 Feliz 'Ano nODO
( fi

m· :.. �: ':. .,
I Silvino Piazera e familia

I
Paulo Wunderlich

e familiaBar Catarinense
o

oJosé Gaia
e familia

Heleodoro Borges
e familia

Hotel Central Dr. Luiz de Souza e familia Hotel Central

Hermann Althoff

e familia
Oscar Meister e familia Harry Grubba e família Bernardo Grubba e familiaJuliano Stinghen e familia

Willy Maffezzolli e famílía

(Corupá)
Eurico Doubrawa e familia Dionisio A. Pereira e familiaNey Franco e familia Roberto Funke Filho

Fabrica de Moveis

Oswaldo Buch.
e familia

Giardini Luiz Lenzi
e familiaDrs PAULO MEDEIROS

Emil Burow
Oficina, Artefatos de Cobre e Metal

,

Advogado Walter Weller
(: ,

Bernardo Grubba S. A.
Industria e Comercio �

Banco Popular e Agricola
'do Vale do Itajaí Agradece as atenções que lhe foram dispensadas no corrente ano,

desejando Boas Festas e plena prosperidade no decorrer de 1946.

Reinaldo Soares Junior
Carl Schaeffer

Engenho de Arroz e Moinho
Emprezcr ·Auto-Viação
Catarinense S. A.Odorico Oliveira

Nereu Ramos

Hotel Krelling
de Rudolfo Schrauth

Corupá

José Pasqualíní e senhora

Corupá
, I

Willy O. Koerner e. familia

Corupâ -,

L�DPDldD ��id�l
Evaristo Monteiro e familia

Corupá

H. Rego & Cia.

Corupá

Max Thieme e familia

Corupá Corupá

Felipe Brandes e familia

Corupà Adolfo Baumle
IDrquid�i1riD [i1Ii1rinl!nl� Leopoldo Wulff

Cervejaria
Corupá

e familia
Corupá

Cerupà '

Frederico Lawin
ê familia

Otto Hillbrecht Gentil Simas e senhora

Corupâ Corupáe familia Corupá

. Bertoldo Neitzel e senhora

Blumenau
Leopoldo Seidel

e familia
Carlos Stern
Frigorífico "Hansa" CorupáCorupá

Frederico Ellinger e senhora

Blumenau
Gerhardt Herrmann

Serraria e Olaria
Alberto Maffezzolli

Tipografia e Papelaria "Hansa" CorupáCorupá

...

, lEIn]21m e s a b 21 (Q) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da (RAo WETlEt RN]))[J§TlRAl c JJ(())nIDlfHlie

Ç.��(\O V/RCl'>
,) �DA e»: (;17
o� \VrTZn INDUSTRIAL
JOINVILLE

POIS CONSERVA E DESINFETA A SUA ROUPA .

........................................................I ��..� ..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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146
í

Prefeitura Municipal
Palancete da DESPEZA ORÇAMENTARIA

o Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, usan-
,

do da atribuição que lhe confere o arr. 12, n. I do

I
.

'

[--------------------decreto-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1959, e devida-' Codigo T I t u I o· S DESPEZA ORÇAMENTARIA

mente autorizado pelo,...sr. Interventor Federal, I
Local Anterior I Do mês I Total

D E C R E TA; -=--__�����------

Ar�. 1'. - Flca-aberto, por conta do exesso de
- Continuação �

arrecadáçOO do corrente exercicio, o credito de qua- 8 2 Construção e Conservação de Rodovias
renta e um mil e cinquenta e nove cruzeiros e vinte 8 21 Pessoal variavel

csntavos, destinado a suplementar, pela forma abaixo, 18 21 1 Operarios do serviço de estradas e pontes
as seguintes dotações do orçamento vigente: 8 23 Material de consumo

O 21 1 _ Custeio de veículos móveis e 88 �� 1 Para o serviço do estradas e pontes
�'t

� Despesas diversas
� utensiJios. Cr$ 5.000,00 8 24 1 Combustivel p. o transp. d pessoal e mato

O 44 2 - ·Serviço telefonico 200,00 8 5 Serviço de Limpesa Pública
1 54 1 - Quotas de lançamento do Im- 8 50 Pessoal variavel

. posto sjíndustría e profissões 613,20 8 50 1 1 Cocheiro
3 64 1 - Viagens do Inspetor escolar em 8 54 Despesas diversas

'

Interesse do serviço � 0,00 8 54 1 Forragem p. o serviço de limpesa pública
8 21 1 - Operários de estradas e pontes 50.000,00 8 8 Iluminação Pública
8 23 1 - Para o serv. de estradas e pontes 3.000,00 8 84 Despesas diversas
9 94 1 - Despesas imprevistas 1.500,00 8 84'1 Iluminação pública da cidade
9 94 3 - Aquisição de placas 546,00 8 84 9. Iluminação pública de Oorupá

Cr$ 41.059,20 8 84 3 Iluminação pública de Retorcida

Art. 2'. - Este decreto-lei entrará em vigor na 8 84 4 Energia para motores, etc...

data de sua publicação, revogadas as disposições 9 Encargos Diversos

em conrrerlo. 9 2 Indenizações, Reposições (3 Restituições
Prefeitura Municipal Je Iereguä do Sul 17 9 24 Despesas diversas

de dezembro de 1945.
. em

9 24 1 Restit. de imp. e taxas d. exercic. encerrados

ess.) REMACLO O. SEÁRA 99 33. Eucarg s Transitórios
1

.... Pessoal variavel
Prefeito Munlc.pal 9 31 1 Para admissão de estra-numerários

p--------------------
9 34 Despesas diversas

fnfn'-'Ufil mUnI-ßI·Pill 9 34 1 Constr. d. pred. escol. e aquis. respec. terenos

-=It: L 9 34 2 Salário-familia·

le{]l1UlernmeIDlt(())§ JD)e§]D21cll1lad!(())§ � �4 Premio��·s�:���o��v���:�lÍz. por acidente
Dia 12-12-45 9 44 1 Seguro centra acidenta de trabalho

1294- Hindelmeyer & Irmãos, requer lic. cons- 9 44 2 Seguro de bens moveis e imoveis

truir uma oficina em alvenaria de tijolo, no terreno 9 8 Subvenções, Contribuições e Auxilias

de s. propried. à rua Benjamin Constant, de acordo 9 84 Despesas diversas

com as pl�tas anexas, como requer. .
9 84 1 Depal�amento dás Municipalidades .

1295-�Hindelmeyer & Irmãos, requer lic. p, de-
9 84 1 Contribuicões ao LA.P.L.e I:A.P.E.T.C.

molir a s. oficina de madeire, s. propried., a rua
9 84 3 Contribuição a L.B.A.

Benjamin Constanr, p. dar lugar a uma construção
9 84 4 Para cust.e ernol. prev. p. Deor.vlaí 93 d 1 442.

em alvenaria de tijolo, idem 9 84 5 Subv. concedidas p. lei a diversas instit.

1206-. João Planlscheck, bras. requer Iic. cons- 9 9 D i ver sos

truir uma casa de madeira rnlxra, ria s, propried., pro- 9 94 Despesas diversas

lang. da-rua Gumercindo da Silva (zona sub-urbana), 9 94 1 Despesas imprevistas
tudo de acordo c. as plantas anexas, idem. 9 94 2 Despesas policiais e 'judiciarias

1297- Adão Narosny, polones, requer Iic. para
9 94 3' Aquisição de placas

mandar fazer uma cerca de sarrafos no alinhamento Créd. Esp. Dec.-Lei 138

velho da rua Preso Ep. Pessôa e retirar o muro de """ 14;{

tijolos da frente da rua Dr. Padre Francken, prolon- Discriminação de Saldos

gando o calçamento até junto a parede do prédio n. Na Tesouraria

200, bem como fazer a pintura interna e externa em Nos Bancos

cor cinza-claro. De acordo com a informação do
Auxiliar-Tecnlco, indeferido nas duas primeiras peti- Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 7 de Novembro de 1945

ções·1298_ Comercio e Industrias de Madeiras Ltda
EDGAR PIAZERA - Contador Visto: LEONIDAS C. HERBSTER � Prefeito

requer, lic. ccnstr. uma serraria, ne S. propried. à
estrada estadual Blumenan, (zona rural), c requer.

.

D t d 1 d D b d
�

1299- Leopoldo Kareren. bras. requer rrenst, ecre OS e 00 e ezem ro e 1945. .....

irnp, de um automovel de aluguel, vendido a Alfredo õe. REGIÃO MILITAR 5a. Ó. INFANTARIA
Bloedorn, idem. O Prefeito Municipal de Iaregué

1300- Alfredo Stahl, bras. requer rransf, írnp. do Sul, resolve: i6a OIROUNSORIÇÃO MILITAR

de um carro de frete, vendido a Vasel & Cia. Lrda., NO M E A R: Jnnta do AlistamentoMilitar doMunicípio de
idem De acordo com o art 15, item III. do de- J G'

'1301� Augusto André Pereira, bras. requer creta-lei n. 700, de 28 de outubro de 1942;
ARA UA DO SUL

transf. imp. terreno vendido á Waldemiro Raters, idem. João da Silva Neves. pare exercer o' cargo de Convocação da Classe de 1925
1302- Leopoldo Klotz, bras. requer transf. imp. Escriturário padrão "F", do Quadro-Unico do Muni-

de um automoveI particular vendido a Artur Reif, idem. cipio, vago conforme consta da Tabela anexa ao de-

1505- Ernesto Siefert, bras. requer transf. de creta-lei n. 159, de 8 de junho de 1945.
um carro de lavoura adquirido d. Ricardo ôiefert, idem.

1304- Germano Siefert, bras. requer transf. imp.
terreno C. a area d. 50.000 mt2. vendido a Henrique
Marquardr, idem

1305- Sergio Pomianowsky. bras. requer transf.
imp. terreno com a area de 25.051 mt2. vendo 'ti In- do
dustrla de Calçados Gosch Irmãos SjA., idem

1306- Fabrica de Ladrilhos Ieraguá - Sonnen-
hohl & Ianssen, requer baixa dos imp. a que esta
va sujeito nessa repartição, idem.

1507 - Frederico Barg. bras. requer transf. imp.
de um carro de lavoura adquirido de Olga da Silva
idem.' -,

1308- Erich Olfenburg, bras. requer transf. imp.
de um earro de lavoura, adquirido da Vva. de AI- E X O N E R A R:
berto Larson, id�m. . I

De acordo com art. 92, § 1°., letra g, do de-
1309- JOVIllO Gervásio Rosa, bras. requer trens- crero-lel n. 700 de 28 de outubro de 1942'

Izrencia .i�p. terreno,.Cl est�. Itapocusinho, adquil'ido João da Silva Nev�s, do cargo de Fiscal.Au�i-
do DomInIO D. FranCIsca, Id�m. Iiar, padrão "F", do Quadro-Unico do Municipio, a

.

1510-·Arnoldo L. Schmltt. bras. rE'quer transf. partir de 1°. de outubro do corrente ano.

Imp. de um terreno C. a area de 2.941 mt2. edificado ..

com uma casa de material, . a estr. Itapocú-Hansa, Comumque-se
.

vendo a Ernesto L. Czerniewicz, idem. as.) REMACLO O SEÁRA - PrefeIto

1311 - Max Hindlmeyer, bras. requer transf. imp.

8��d��:;�r �����s,a i:ea��ica dß Caldeiras, vendido a Portaria de 10• de Dezembro de 1945.
bro de

1312- Maximiliano Hindelmeyer, bras. requer
transf. imp. terreno vendido a Waltel C. Hertel, idem.

1513 - Erwino Siewerdt, bras requer transf.
imp .. terreno, adquirido de Guilherme Priebe, idem.

1314--: .Hugo Roeder, bras. requer transf. imp.
terreno vendIdo a Leocadio C. da Silva, idem.

1515- Germano Zeh, bras. requer transf. imp.
de um carro de.lavoura, vendido a Erich Enke, idem.

1�1.6- Luiz K�ei[1�ras. requer transf. imp. de
uma blclcletél., vendlo.jJ a Albreçhr Stolberg, idem.

""";�__-.i'_�.�''1- continua...,.,..,__"'-'_..,.__�....'"""' _

A Junta do Alistamento Militar de Iaregué do
Sul, torna publica a todos os brasileiros da classe

E X O N E R A R:
de 1925, que não forem ainda reservístas das For-

De acordo com o art. 92 § 1°., letra g, do ças Armadas, alistados ou não, que são obrigados'

decreto-lei n. 700, de 28 de outubro de 1942; de acordo com a nove Lei do öervíço Militar em

Antonio Pedri, do cargo de Motorista, padrão "D" vigor, a �presenfar-:s� �a Repa�tição. Alist.adora, de

Quadro-Unico do Municipio.
' preferencie no MUnIClpIO de resídencla, eflm de se-

rem encaminhados aos Postos de Concentração.

N O M E A R: I A epoca de apresentação é de

De acordo com o art. 15, item III, do decre- 17 .de Desernbro de 1945 a 15 de Ja-

to-lei n. 700, de 28 de outubro de 1942;
nelro de 1946.

Antonio Pedri, pare exercer o cargo de Fiscal- Não estão compreendidos nesta convocação ge-
Auxiliar padrão "F", do Quadro-Unico do Municipio!. ral, os que já foram julgados incapazes definltlva

mente na 1 a. inspeção de saude.
A J. A. Militar pede e espera o concurso de to

das as autoridades federaia, estaduais e municipais'
inclusive coletores. escrivãis, delegados de policia,
inspetores de quarreírao, etc., enfim a colaboração
de todos os brasileiros no sentido de maior difusão

passivei desta disposição legal, para que os nossos

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

um dever de tão grande alcance patriótico.
j.A.M. de Jaraguá do Sul, 8 de dezem-

1945.

-

Decreto-Lei N.

21.595,80
246.768,30
268364,10

O Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, resolve:

TORNAR SEM EFEITO:'
A Portaria de 15 de junho de 1945, que ciesig

nau o funcionário João da Silva Neves, para interi
namente responder pelas funções de Almoxarife des-
ta Prefeitura. \

I Comunique-se

as.) REMACLO O. SEÁRA - Prefeitö
.

de do Sul.jaraguá
reíerente ao mês

/

de outubro de 1945

126.753,90 29.387,60 156.121,50

59.598,50 17.547,20 57.145,70

1':'.119,70 549,80 12.669,50

2,000,00 400,00 2.400,00

500,00 100,00 600,00

8.370,60 1.915,OQ 10.285,60
5.712,RO 464,10 4.176,90
404,60 92,60 497,20
247,20 73,10 320,,30

3.300,00 600,00 3.900,00
,

8.670,00
15.896,00

3.855,00
1.960,00

12.525,00
17.856,00

120,20_
1.710,701.710,70

12.288,00
1.807,40
258,90

4.093,00
270,00
22,20

16.3R1,00
2.077,80
261,10

5.560,00 3.780,00420,00

6200,00
414,00

2.500,00
9.001,50

6.200,00
414,00

2.600,00
9.001,50
4.001,704.001,70

510.282,90 95.840,30 606.125,20
268.564,10
874.487,30 /

Ministerio. da Guerra

REMACLO O. SEÁRA - Presidente

ARTUR MÜLLER -- Secretario

, I
:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::.:::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA
. )

ADVOGA.DO
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210· - Tel.· 34

.

Re!';idencia: Benjamim Constant, '136 - Tel. 12
.......... ._ •••••••••••••••••••• n

•••••••••••••••••••••••....................................................... � •••••••••••
........................................................................ e ..
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TELEFONE N. 39

jAPURAÇÃO NO BRASIL
����������o����������

A�O XXVI - JARAGUÁ DO SUL

-DIretor, ARTUR MÜLLER -

SABADO, 22 DB Dezembro DB 194f -' s'r e , CATARINA N. 1.311

Locais Revista Se.manal
Entre o desenvolvimen

to alcançado durante a

guerra pelos produtos tex
teis, conta-se uma cape
impermeavel que pesa seis
onças e cabe dentro de
uma cigarreira quando do
brada e revestimentos de
paredes que podem ser

levados à mangueira. Es
tes produtos, cujo desen·
volvimento se deve aos

pesquizadores da indústria
bélica, estão agora sendo
produzidos comercialmen
te em graudes quantidades.
Outra novidade em ves

timentos e ascessortos do'
mestices estarão breve
mente à disposição dos
civís, como roupas bran
cas à prova de manchas,
tecidos em cores berran
tes que podem ser facil
mente limpos com um pa-
no úmido, läas inruga- Sexta-feira da passada
veis, materiais estofados semana, deu-se em Blu
à prova de fogo, um subs- menau um fato curiosís
rituto do couro que tem símo e cercado. de todo
quase as mesmas proprie- o mistério. .Trata-se da
dades do verdadeiro cou- .descoberta de grandes
ro e pode ser produzido poças de sangue encon
com o comprimento que tradas no pateo do ediíí
se desejar, meias finíssi-

'I
cio da Prefeitura, no in

mas que não deixam "cor- teríor da Contadoria e

rer o fio" e calças que junto ás portas e pare
não adquirem joelheiras des daquele próprio mu-

com o uso. nicipal.
Tambem durante a guer- Embora a policia em-

ra se descobriram novas pregasse toda a sua ati
utllízaçôee do algodão vidade, todas as delígen
Um novo tecido de algo- elas foram frustadas.
dão sern ser fiado, muito A culpa provavel re
absorvente, produzido atu- cae sobre um individuo,
almente em quantidade. que no. dia seguinte ao

Sua produção é tão bera- fato, fora encontrado te
ta que se poderão manu. rido e que ao ser inter
faturar toalhas de mesa, rogado, proí=ría frases

guardanapos e cortinas desconexas e até aluei
que se deitam íora quan- nadas.
do sujos. Segundo informa o [or-
Mas, o rnals estranho nal «A Nação» daquela

competidor das fibras con- cidade, dois funcionarios
venetonals é um fio de do Gabinete de Identifi
aluminio com o qual se cação de nossa capital
podem fazer sweaters, ves- estiveram no local ·reco·
tidos de baile, roupas de lhendo elementos- para o

banho. guardanapos, sape- exame inicial.
tos e bolsas. Uma libra O fato está, provocan
de alumínio rende seis do intensa curiosidade
milhas de fio cuja malha ne população, blume
adquire adicional realster- nauense.

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

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

Aniversarios. No dia 5 do
corrente completou 80 anos
de idade o ancião Candi
do Tornaselli, residente em

Itapocusinho.
No dia 19 fez anos o

snr. Walter Müller, indus
trial nesta cidade. No dia
26 do corrente faz anos o
snr. Roberto V. Coutinho.

Viajantes. Está entre nós
acompanhado de sua exma
familia o snr. Aleixo Dela
giustlna, diretor do G.
Escolar de Brusque.
- Para Porto Alegre, em
visita a sua familia via
jou dona Julieta K. V. Cou
tinho, professora em Po
ço da Anta.
Enlace Silva-Harger. Amanhã,

terá lugar o enlace matri
monial da senhorita Erna
Elisa Herger com o se
nhor Walter Ladewig da
Silva, comerciario, resi
dente em Joinville.
A noiva é filha do ca

sal Teodoro-Doroteia Har
ger, residentes nesta ci
dade.

O ato será testemu
nhado por parte da noi
va pelo sr. Oswaldo Rar
ger e dona Hilma Sch
wartz, e por parte do
noiva pelo sr. Orlando
Piazera e dona Walta
Piazera..
Ao jovem par e seus

dignos" progenitores os

cumprimentos do "Correio
do Povo".

CINEMA
O Cine Buhr apresen

tará hoje e amanhã o

deslumbrante e admira
vel filme da Paramount,
intitulado O DEDO
DO DESTINO com
Richardt Allen.

Artur Müller, Oficial do
R egistro Civil do 10 Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que compap'ce

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar- -e:

Edltal n. 1942 de 19-12-45
Alfredo Meldola e Maria

Luiza ôchröder.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente nesie distrito, sen
do filho de Henrique Mel
doIa e de Rosa' ôchrnitt
Meldola.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente no distrito de
Guaramirim, sendo filha
de Antonio ôchreder e

Luiza Florinda ôchrôder.

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde será
atixado dui ante I S dias. )i
alguem souber de algum im
pedirnento acuse o para os

tins legaes.
ARTUR MÜLLER-Oticial

Vende-se uma

chacara de 10 mor
gos perto da esta

ção com casa para morar,
2 pomares, pasto cercado
e rerra pera plantar, ser

vido de luz eletrica.
Ven�-se tambem em

partes. Informações com

·Dna. JUSTlNß' GRUENWßLOT.
Jaraguá do Sul

ela tensil, é lavavel e não
ganha lustro. (S.I.H.)
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O Presidente da Repu
blica assinou, hontem, na
pasta da Guerra, os se

guintes decretos: exone
rando o general de briga
da Anor Teixeira dos
Santos das funções de
chefe do Estado Maior
da FEB, no interior, do
cargo de diretor da Ar
tilharia de Costa, de co
mandante do distrito de
defesa de costa e de
membro da comissão re-

Conclusão da 1a. pagina
visara dos oficiais anisti
ados; exonerando o ge
neral José Agostinho dos
Santos do cargo de pri
meiro sub-chefe do Esta.
do Maior do Exercito;
exonerando o general de
divisão Amaro Soares
Bittencourt da cemann
do da 2a. Região Militar
e da 2a. Divisão de In
fantaria; exonerando o

general de divisão Mario
Pinto Guedes do coman
do da .9a• Região Militar;
exonerando o generalde
divisão Milton de Frei
tas Almeida do comando
da 7a. RegiãoMilitar; exo
nerando o general de di
visão Soares Bittencourt
do comando da 3a• Re
gião Mílítar e da 3a• Di
visão de Infantaria.
Por outro ato, o Che

fe do Governo nomeou:
o general de divisão Mil
ton de Freitas Almeida
para comandante da 2a.
Região Militar e 2a. Divi
são de Infantaria; o ge
neral de divisão Mario
José Pinto Guedes para
comandante da 7a. Re-

ESTADOS I Outra I Gomes I Fiuza
Distrito Federal 147.025 160.565 H6.175
São Paulo 813.805 406.297 246,675

Mina(t Gerais 445.416 311.476 15.603
Rio

.

rande do Sul 447.198 107.515 51.719
Bahia 171.727· 139.857- 22.600
Pernambuco 121.150 82.125 57.905
Estado do Rio 122.767 65.516 26.260
Paranà 115.418 47.895 5.546
Santa Catarina 126(�89 64.205 1 772
Amazonas 15.844 9.354 2.605
Pará 4585c7 56.646 3.582
Maranhão 59.245 24.7� e 500
Piaui 56.153 55.0�2 557
Alagoas

.,

50.140 36.892 8.215
Ceará 104.206 156.429 12.524
Paraiba 61.044 76.194 5.799
Sergipe 35.230 35.001 6.687
Espírito Santo 65.414 25.M� 2'778
Goiaz 57.588 50.777 6.216
Mato Grosso 17.871 16.809 5.111
Rio Grande do Norte 52.780

-

45.852 6.356
Amapá 1.650 54 61
Rio Branco 71 124 72
Acre 5.516 2.108 179
Guaporé

158 173 35Ponta-Porã
Iguassú 556 150
Fernando Noronha 77 5 26

TOTAL: 3.053.350 1.996.502 585.174

gião Militar: o general
de dívísão Amaro Soares
Bittencourt comandante
da 3a. Região Militar e

5a. divisão de Infantaria:
general de divisão Sal
vador Cesar Obino co

mandante da I". Região
Militar ela. Divisão de
Infantaria: general de di
visão João Mendonça
Lima 'comandante da 9a.

Região Militar e gene-

ral Raimundo Sampaio
comandante da 5a. Re
gião Militar e 5a. Divi
são de Infantaria.

x-

Por decreto do Gove"no
Federal, foi extinta a par
tir de 1. de Janeiro, a co

ordenação da Mobillsação
Economica, e bem assim
antorisados os íntervenro
res a extinguirem os De
partamentos Estaduais Je
Informações.

-x-

Em São !?6'o.Jlo houve
sérios conflitos entre a po
pulação e cerca de 300
marinheiros americanos
que ali se encontravam a

passeio.
Os marujos um tanto

alegres, começaram a di
zer inconveniencias as se

nhoras que passavam, ao

que o povo reagiu. Com
a intervenção da policia e

até dos bombeiros, que'
com as mangueiras d'agua
refrescaram as cabeças
dos Yankes, os anírnos
serenaram.

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

venda na
<CA�A REAL
Defronte o

o misterioso' 'Hssolta
H Prefeituro �e Blumennu

L�m�all�ia �a�i��al U� ���uros I�ira��a
AGENTES LO�AI§ ,

A Cum-ercial Ltda.
/ARAOUÁ DO SUL
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o General brasileiro visita Vest Point
I I

-

As Eleições
Dadas recentes. das

apurações eleitorais cal
culam que o P,S.D ele
gerá de 120 a 130 depu
tados.' a U.D.N. de 100 a

1.10; o P.T.B. entre 22 a

28; o P.C.B. 12 a 15; O
Democrata Cristão pos
sivelmente 2. Os demais
não conseguirão colocar
qualquer candidato.
No Senado o P. S. D.

calcula colocar 22 a 25,
a U.D.N. 12 a 15, os co

munistas e trabalhistas
talves 2 cada um.

-x-

O snr. Yedde Fiuza, te
legrafou ao General Du
tra pela sua eleição.

x-
O Brigadeiro 'Eduardo

Gomes foi escolhido pa
ra presidente de honra
da U. D. N.

QUEIJO
PARMEZÃO
(Mineiro legitimo)

V. S. encontrará na Casa Real
Defronte o Cine-Buhr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


