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Sabado, 29 de Dezembro de 1945ANO XXVII JARAGUÁ DO SUL

TELEfONE N°. 39

trineu 8orn�Husen
-x-

Do Rio de Janeiro re

gressou ao Estado o sr.

lrineu Bornhausen que,
segundo consta, vai rei
niciar a campanha poli
tica para o futuro go
verno do Estado.

Revista
SEMANAL

j_TRIBUNAL DE APELAÇÃO DO ,ES�ADOas ELEITOS

será
civil,
para

���������������

Resultado segundo da- U.D.N. 6, D.C.B. 6, P. De
dos dos Tribunais e por mocratico Cristão 1.
partidos. Goiaz: o D.S.D. elegeu
Amazones: P.S.D. 2 se- 2 senadores e 5 deputa

nadores e 5 deputados; dos, a U.D.N. 2 deputa.
U.D.N. 2 deputados. dos.
Dará: D.S.D. 2 senado- Daraná: o D.S.D. ele-

res, 5 deputados; U D.N. geu 2 senadores e 5 de-
5 e Dartido Sindicalista 1. purados, a UDN 2 e DT 1.
Maranhão: D.S.D. 2 se- Santa Catarina: o DSD.

nadores e 6 deputados; elegeu os 2 senadores,
U.D.N. 5 deputados. Nereu Ramos e Ivo de
Diaui: U.D.N. 2 senado- Aquino e 6 deputados, a

res, 5 deputados; D.S.D. UDN. elegeu 5 deputados,
2 deputados, que são os srs. Max Ta-

.

Ceará: U.D.N. 2 sena- vares do Amaral, Conego
dores e 10 deputados: o Tomás da Silva Fontes e

v.S.D. 4 deputados; Par- Dr. Carmosino de Araujo,
tidó Sindicalista 2 e Dar- de Lages.
tido Democratico Criarão 1., Rio Grande do Sul: o

Rio Grande do Norte: DSD. elegeu os 2 senado
D.S.D. 1 senador e 4 de- res e 15 deputados, a

putados: a U.D.N. 1 sena- UDN. 4, o DT. 2 e o DC. 1.
dor e � deputados e o

'

Os dados acima pode
Dartido Republicano 1 de- rão ter pequenas modi fi
putado.

' (() cações, pois referem-se
Daraiba: a U.D.N. ele- aos resultados colhidos

geu 2 senadores e 7 de- até o dia 21.
putados: .0 D.S.D. 3 de
putados.
Dernambuco: D.S.D. 2

senadores e 11 'deputados;
a U.D.N. �;1l o Democrart
co Cristão 1 e o Comu
nista 2.
Alagoas: D.S.D.2 sena

dores e 6 deputados; a

U.D.N. 3 deputados.
Sergipe: U.D.N. 2 se

nadores e ;) deputados; o

D.S.D.2.
Bahia: a U.D.N. 2 se

nadores e 12 deputados;'
o D.S.D. 7; o D.T.B. 3; o

Sindicalista 1 e o Comu
nista 1.
Espirito Santo: o P.S.D.

2 'senadores e 4 deputa
dos; a U.D.N. 2.
Estado do Rio: D.S.D. 2

senadores e 9 deputados;
a U.D.N. 4; o P.T.B. 2 e

o D.R.D. disputa, no re

sultado da renovação 11cadeira com o D.T.B.
Distrito Federal, a U.D.N.

1 senador que é o lider
catolico Hamilton Noguei
ra, o oürro Senador é
Luiz Carlos Prestes do '

D.C. Deputados: D. Tra- i
balhísta 7; U.D.N. 4; D. i
Comunista 4 e D.S D. 2.
Minas Gerees : P.S.D.2

senadores, havendo pe
quena diferença entre es-

ses e os snrs. Artur ßer- pelo Departamento de Guerra.nardes e Dedro Aleixo da
U.D-N. Os deputados são ===========.==========
17 DSD., 14 UDN. e D. Estudando a consulta

POL'TICA- Republicano; 2 trabalhistas do Delegado do P. S. D.

1e 2 comunistas, resolveu o Tribunal Su-
São Paulo: o Trabalhls- perior Eleitoral respon-

ta elegeu os'2 senadores, der q�e _só se renovam

que são Marcondes Filho as eleições para deputa
e Getulio Vargas. Os de- d�s no caso da expres:
puredes estão dlstrlbuldos sao do art. 99 da LeI
15 para o D.S.D., D.T.B.9, Eleitoral. "ísto é quando

o Presidente Truman,
dirigiu uma mensagem
ao Congresso pedindo a

fusão das forcas arma·

das em um sÓ departa
mento com o nome de
Departamento de Defesa
Nacional.
Essa medida tema-se

l
rau que essa entidade e I
o P. S. D. chegaram a

um acordo para estabe
Ieeerem a participação
dos trabalhadores nos

lucros das empresas,
mas que jamais irão íun
dír-se os dois partidos.
,

-x-

'Estão em greve os

funcionarias da "Wes
tern Telegraph", que pe
dem melhoria de venci
mentos.

necessaria para segu
rança mundial, pois dá
maior eficiencia as for-
ças. -,
'O departamento
chefiado por um

tendo um acessar

cada arma.

-x-

Depois de 15 anos,
reuniu-se pela primeira
vez o parlamento aus

triaco.
·-x

O sr. Segadas
chefe do Partido
lhista Brasileiro,

o Ganeral Mascaren�as visita

Por ato do Exmo. Snr. Dr. Luiz Gallotti, dig
nissimo Interventor Federal, foram reconduzido.$ aos

altos cargos de Presidente e Vice-Presidente de
nossa mais alta côrte de justiça, os ilustres magis
trados Desembargadores João da Silv;; Medeiros
Filho e Urbano Müller Sal/es, 'respectivemenie.

Luminares de saber juridico e integridade mo

ral, suas nomeações, foram recebidas com entusiasmo

e grande alegria por todos os catarinenses, que,

vêm em suas excies. a garantia do perfeito funcio
namento de noss« máquina judiciària.

o Presi�ant8 �OS Esta�os Uni�os'

/

vogado o decreto que
dispunha sobre o abono

-x- no cerreute mez aos
, O Presidente da Re- empregados das empre
publica assinou decreto sas de energia eletrica outros, Q decreto seguín
aprovando o aumento e de serviços publicas, te:
dos vencimentos do pes- declararam-se em greve Decreto-lei _. dando
soal civil e militar da os empregados da Light redação aos dispositivos
União, a partir de 1°. de em São Paulo, parando do decreto let 5.844 de
Janeiro, e de acordo com todo o trafego de bondes. setembro de 1943, que
a tabela Mendes de Mo-

-x- regula a cobrança e

Viana, rais. fiscalização do imposto

Traba-I -x- O presidente da Re- de renda. Dispõe o art.
decla- Tendo o governo re- publica assinou, entre 26 do mesmo que as ta-

I
xas do imposto progres
sivo são as seguintes:
- até 24,000,00, isento;
entre vinte e quatro e

: trinta mil 1%,;' entre
O Presidente. trinta e sessenta mil cru-

Truman sauda o zeiros 3%; entre sessen
General' Masca- ta e noventa mil 5%;
renhas de Mo- entre �ovent� �il e cen

r a is quando este to e vmte mil 7.10; entre
. .' cento e vinte e

VIsitou a Casa cento e cíncoenta mil
,Branca, em \\Ta's· 9%; entre cento e ein

hington, A direi- c�enta mil e duzentos
ta vemos o em- mil 12%; entre duzentos

baíxador do Bra- mil e trezentos mil �4%;
- ,en'tre trezentos míl e

sII nos EE.. Ü'U., quatrocentos mil 15%;
sr. Carlos Mar- entre quatrocentos mil
'tins. No segundo e quinhe�tos mil 1?%;
plano da esquer- entre quinhentos mil e

d
'

di seiscentos mil 18%; en
a �a.ra a .lreIta, tre seiscentos mil e se-

o Brigadeiro-ge- te centos mil 19%. Acima
ral Zenóbio da de setecentos mil 20%.
Costa, coman- x-

dante das forças O orçamento do Rio.

b
. Grande do Sul e do Pa-

te.rrest;es r.asl- .rá para 1946, consignamleiras, e o Briga- um düícítde 60 e 2 mí-
deiro do Ar, An- lhões de cruzeiros res

tania, Appe Neto. petivamente.
O General e ou- -x -

fi
. .

b - Formou-se na Alema-
t:o� o ICla�R ,

ra nha o Partido Demcera-
sileiros estiveram ta-Cristão com o seguin
nos Estados Uni· te 'programa:
dos convidados 1.0) - Propugnar um

(Serviço de Informações do Hemisfério). 'Estado federal para a

Alemanha como garan
tia contra as ditaduras.
2.°) - Modificar todos

os regulamentos, de for
ma que se torne possí
vel a eliminação dos
grupos dissidentes do
partido.
3.°) - Permitir oretor

no a comunidade alemã
dos membros do partido
nazista que se .íílíaram
a esse partido porem
nunca desempenharam
funções ou autoridade
no mesmo, com ídentí
cos privilegtos dos de
mais' cidadãos alemães.
O lider democrata

do cristão Andreas Hermes
enviou uma carta a As
sembleía, expressando
que, como consequencia
das reformas agrarias
na Alemanha, somente
poderiam ser fornecidas
1.300 calorias díarías em

'

alimentação para o cada
pessoa, mesmo no caso
de

. que fossem obtidas'
colheitas normais.

Acabam de ser esco
Ihidos pela Santa Sé e

designados cardiais do
metade dos votos de u- Brasil, os snrs, D. Iairne
ma circunscrição. Esta de Barros Carnara e D.resolução foi tomada por Carlos Cerrnello de Vas
pronunciamento unanime cancelos Motta, respetivados membros do Tribu- mente arcebispos do Rio
nal e com o parecer do de janeiro e São Daulo.
procurador geral. Na mesma data ram-

-x- bem foi nomeado para o
. Espera-se para 15 de

mesmo posto D. Bentojaneiro a reabertura do Aloisi Mozzella, Nuncio
alistamento eleitoral em Aposrolico no Brasil des-

tOdoO °d/paíSt" tá
de 1927.

ecre o que es E uma distinçãosendo elaborado para Santo Dadre Dia XII pe
esse fim .díspensa tarn-

ra com o nosso país, quebem das' multas os que nas Americas é o de maior
ainda, não se alistaram, população cetollce e no
se o fizerem dentro de dominio internacional um
determinado prazo, e os fervoroso defensor do cris-
que não votaram em 2 . .' .'

de desembro. tlaK:���ignaçÕ'�s enche�
de jubilo o povo brasilel
ro e honram a nossa Pa-
rrle,

'

se verificar que os vo
tos das secções anula
das e daquelas cujos e
leitores foram impedi
dos de votar, poderão
alterar qualquer quoci
ente partidario. Não ha
verá nova eleicão mes
mo que o número ,de
votos das see�ões anu
ladas pudessem alterar
a colocacão do candi
dato dentro! dó Partido
uma vez nàci', 'alterado

.

o

quociente .,partidario.
Quanto a renovação

de eleição para presi
dente da Republica, so

mente se verificará no
caso da expressão do

MAX art. 109 pàragrafo 1.
da Lei Eleitoral isto é,Jaraguá do �ul, 28/12/1945. : quando a nulidade na

" ..;,o_' , --::: I eleição atingir, mais da
P.

A
..

Comunico á minha distinta fre

guezia e amigos, que nomeei . ao Snr.

Axel Boss gerente-técnico de minha fa

brica de bebidas, o qual nesta data

assume as funcões deste cargo.

WILHELM

EDlCAo DF. HtlJE !
50 centavos

�s nOUOS CHr�eHis

Sangue e Areia
o romance que jamais perderà sua

popul,aridade-recebeu TlP. AVENIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1'"""BÃNcõTN"DusrÕ-liYCÖMEß"ciIOE"i"CATARiNi"sjfil
ii Fundado em 23 de fevereiro de 1935

-

li I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00

:: DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

II �f::::n;�á AGENCIA: Jaraguá do SuJ f,o

-

11 Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
•i:.· Caçador End. Telezrafico "INCa"Canoinhas �

11 Concordia Caixa Postal, 10 - Telefoee, (73
11 Cresciuma MATR1LZ: I TA JA Í
11 Curitiba Faz todas as operações bancarias no Palz. 'como cobranças. descontos.
ii Curitibanos emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.
!! Florianopolis passes. ete., aceitando documentos e valores em custodia, mediante
ii Gaspar taxasmodicas.

11 Ibirama Abona em C /Correntes os seguintes Juros:
H IItndaial A Disposição, sem avlso, com retiradas livres' ,(
n uporanga I· .

2%!! jaraguá do Sul pare qua quer írnporrencta
11 joaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres
ii joinville de Cr$ 1.000,00 3°ío ..

ii t:��:a Depositas Populares, com _I i '!I i.te. de Cr$. 50.000,C>O
ii Mafra dep. 10ICIaiS a partir de Crê 20,00
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
!! Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%
ii P?rto Uniã� Prazo Fixo de 6 meses 5%:: RIO de Janeiro C A' d 20 dí " 1j201ii Rio Negrinho om VISO e 1 las o 10
11 Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
11 s. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

jj �·alóaquim A economia é a base da prósperidadeli Tijucas Deposite as suas economias no
li Tubarão Banco Indus_tria e Comercio de Santa Catarina SIA.

tr������I�������� II �[�:tr�nga HORARIO: Das 9,�O âs 11,30 � das 14 ás 15 horas ii�'\;I''8'.�'2'.�'8'.�'8'.�'8'.�\8I.�'2'.�'8'.�\8''�'8'.�18I.�'8';� :: Aos sabados das 9 as 11 ha:as ::\@ 1:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::�:::::::::::::::::::::::::b� Tesse, Asmaf Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �
� TO�A§) A§) MOLE§)TIA§) DO ß�ßHnHO Hf8�IRßIÓHIO Ç®.
� Encontram alivio imediato com o uso do �
(@ Incornparavel @j
I Pl!ilOfíll dl! nOgieO Pl!IOIl!Oll! �
� O PEITORALMAI§) �Ol�]Ii]]E@GIDO NO BRA§IL �
�@)...®®;..@@)..@@)..@®;..@@i@�®;..@®;..@@i..@@).@@j@J.

F.!!r;,.·••·.a r;..�I!!.,

i=�r··..:.;.:.:.:,:,�·· .:..;.....:;.:;. ··········..:;.:;.:·..:;.···..· ..v··.. ·.. ·v··..:;.··.. 'v' .:;,.:;.:,:....:.:.:.;.:;.::,:;.:.:...•..

,!,�� Banco Popular e Agrícola 111:: Do Vale do I.tajaí' Matriz: BLUMENAU ::
..

.. AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

"j
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Su�

c

::
..

..

ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS

Depositos com J'uros- ci dlsposição-Tsern lírnite) retirada livre 2010
..
í disposiçáö conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 ::�com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5% ::)

.. Dep. inic!al Cr$50.000,00 cjretiradas sem. s/aViso e-s 20.000,00 40/0 �':.;.�::�•.

Depositos com aviso-Ret. dlaria até e-s 1.000,00 3·/. P. retiradas f l

::1
mjavlso prévio de 30 dies 4'/.; 60 dias 5·/.; 90 días 51/2·/.; 180 dias 6'/.

�f:::.l::::.�:::1•. Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/. f:: Deverá ser dado o avlso previo de 2 meses para retirada.
.• Dep. POPUlareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Crê 20,00, com re ti
.. radas semanais sem evíso até Cr$ 1.000,00 ir].

gl Qep. Iimitados·(Limite até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com �,,::,g retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/. f
g Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ..

:: retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. ..

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

:: passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

g 'MANTEM CORRESPONDENTES :qIRETOS· EM TeODAS AS PRAÇAS DO PAlZ f�::l::�H Serviço atencioso rápido====== f �i!!Eii ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�'••�••�� ••••••••••""'••••••••-.::'•••••••••••"*••4••4••4...;;$;i=ii!=::;..·· •• ··4·······�······························· � :..:.:.;. .:.;,.:;,......:_j�.••*
••
*
••*.·�;ii;;!!

-ERAMOS SEIS
Luz e Sombra

Gina

O Romance de Tereza Bernard

(É a historia de urna mulher para todas as
mulheres do mundo.)

DIR. RESPONSAVEL
A R T U R M Ü L LER

E M J O r N v r L L E_
REDATOR procure

Mario Tavares da C. Mello HOTEL TROCADERO

II ß C;;��i�rllda. ii
AMBIE:�4t��i���ii�Td��::ÇOES

'.�:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::.: R_U_A_V_IS_C_ON_D_B_D_E_T_A_U_N_A_Y_N_'._1_8_5_

Emprega-se 1 a 2 mo

ças a-partir de Janeiro
proximo,

.

na fabrica de
balas (,

Guilh"rme Sehmilt

ii CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO

II DR. SADALLA
H CONJUNTO DE APARELHOS MODBRNOS, UNICO NOS

ii ESTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ I

i! «RUA GERONYMO COBLHO, 42» (ANTIGO HOTBL WEIS

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

ii
_ ".inville _

ii

AMIN

Gustavo Isberner e senhora Mathias Watzko
o .

Participam o noivado de seus filhos

Asta e José

JOSÉ e ASTA

apresentam-se noivos

Marinheiros dos _B_O_A__I_N_D_U_S_T_R_IA_
Estados Unidos VENDE�SE dois ótimos terrenos, a estrada

Guaramírím, Bananal, distante 10 minutos da es

tação, melhor ponto para compra de produtos de
lavoura. Um terreno com 30 morgos de terra, uma
boa casa de material, pasto, estrebaria, ranchos,
tudo apropriado para moradia.

.

· - uE t' O outro com uma boa casa de material, umaVloes n reprl- grande armazem que contem 30 metros de com-

d primento por 12, bons toneis, encanamentos d'aguase" na entra a I deposito para melado, mais duas casas no lado
para secagem de açúcar, no mesma terreno uma

do Porto de No- fabrica de aguardente e açúcar, dois otimos alam
biques para produzir 400 a 500 litros de aguar

York, depois dente por día, uma boa moenda movida a força
d'agua, emíím tudo apropriado para um bom ramo

de varí industrial.' '"e varres meses IIIIPor preço
_

de ocasião"
Para tratar com o proprietario

.

SATURNINO ROSA
Guaramirim

apinhados na co

berta do porta-

de campanha no

Pacifico.
. .

- Serviço de ····D;·�····L·uiz······D'E·····s·ou·i··A·
·

Informações _
do li D li O GA D o

Escritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Hemisferio - Residencia :" Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

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

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

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

mO�a5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f'undado
1919 CORREIO DO POVO énlxß POSTAL, 19

TELEFONE N. 39

-Dlr.etor, ARTUR MÜLLER

ANO XXVI )ARA,GUÁ DO SUL

05 geherais almoçam juntos

rais.
(Serviço de In·

formações do He
misfério).

•

_,.___,._,_,._._.�,_.......
.__.,�._.,_.-.-..__.._,,�._,.....

NUNCR EXISTIU IGURl

A Casa Real,
possue, um grande
sortimento em arti

gos de couro:

SACOLAS - CARTEIRAS
eINTAS, etc.

(defronte o Cine Buhr)

-

Viuva �=� Paulo Raht
Catarina Bartel e senhora \

Participam o noivac/o de seus

- filhos

Alrona e Walter

WALTER e ILRDHA

II� �
- NOIVOS-

Jaraguá do Sul, 25 de Dezembro ôe 1945.

I
- -

_. -_

Estofaria Cruzeiro
o

�os apreciados_moveis "Cruzeiro", o presad� aI?igo encontrará. os meios indispensaveís para harmo
!llsar a decoraçao do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitarias e salas de
Jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricaçãotapetes de diversos padrões, tapetes congohum, passadeiras, espelhos e colchões,
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. __

--

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22
Oficina á R. M�rechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R AG U Á 'D O SUL

il!nhofíl!

. HOTEL JARAGUÁ
deseja a seus amigos e

freguezes nm Feliz
ANO NOVO

I Vende-se uma

checara de 10 mor
gos perto da esta

ção com casa pare morar,
2 pomares,. pasto cercado
e rerra pera plantar, ser
vido de luz eletrlce.
Vende-se tambern em

partes. lnformações com
Dna. JUSTlNIl GRUEHWALDT.

Jaraguá do Sul

I
Tendo:-

I

Convite
CLUBE AIMORÉ

A DIRETORIA

ModrockFrancisco
e Sen!5ora

A DIRETORIA DO CLUBE. AIMORÉ TEM O PRAZER

INTERESSADOS NO BAR DO RESPETIVO CLUBE._
INGRESSO - É EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DO

TALÃO DE MENSALIDADES DO MES DE NOVEMBRO POR NÃO

Par-ticipam á seus amigos e parentes o

noioado de sua filha Erica com o snr.

Guilherme Menegotto.
ERICA e GUILIfERME

noivos

HAVER CONVITES ESPECIAES

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando an

fa rma cia
de ROBETRO 1\1. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á I

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA

@j@ @,;@ @,;@ @r@)

A propaganda atravez do
anuncio é rnais eficiente
do que se julga, para
artunelos prefira este

Jornal.

Nova

Jaraguá c/o Sul, 24 c/e Dezembro de 19451
������������������

I ========================== "MEDICAÇÃO AUXILI-I '

PA R A F E R I DA 5, ,AR NO TRATAMENTO ®Y@) ®r@) @'i'@ ®!@
I DA SÍFILIS"

E C Z E M A S,
INF.LAMAÇÖES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

É UMA DOI!NÇA .RAvf••IMA
MUITO PIEJIIIGlOIIA PARA A FA
M[LIA IE PAIIIIA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXIUAR NO TRATA
loIIINTO DtssE: GlRANDa !'\.AGlELO

usa o

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

Para exportar; -PREFIRAM:

Sobremesa deliciosa?

Iß)]llllll:Inijl];IIM

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

Telegramas
..

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

A SiFIU. .. APftESENTA .0.
INÚM__MAS. TAl. COMO:

IlllEUMATI....
IESCRÓFUL.M
DPINHAII

FfSTIIL.M
6t..c1lM8
lICZIDI"

PIEIIIIIIIIAS

.AIIIITRCM

MANCHAS

Oficina Autorizada ««FORD»

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias,

Carvão e Lenha paraGasogênio

."EUIIII DE NOGUEIRA"
COHHECIDO HÁ •• ANOS �

VIIHDE-II!I _ TODA PARTI! ,

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

e elétromecânicaI
�

PUDIM MEDEIROS!

�������������������������,---�����������������
SABADO, 29 DE Dezembro DE 194f �T�. CATARINA N. 1.312 DE CONVIDAR os SENHORES SOCIOS E EXMAS. FAMILlAS

PARA O BAILE DE SÃO SILVESTRE QUE LEVARÁ A EFEITO

NO DIA 51 DO CORRENTE, AS 22 HORAS, EM. SUA SEDE

Pelo Estado SOCIAL.

A RESERVA DE MESAS PODERÁ SER FEITA PELOS

Tendo o snr, Ivens de
O General Ge- Araujo solicitado exone

orge C. Marshall, ração do cargo de ôecre
à direita, chefe tario do Interior e Justiça,
do Estado Maior foi nomeado em substituí-

d E e cito dos ção o. D�. Carlos Gomes
��������������������O X rI. de Olíveíra. �"'"

Estados Umdos.' -x-

ofereceu um al- No dla 26 do corrente,
moço no Penta- com a presença �o. snr.
gon em Was- CeI. Negreiros, fOI. mau-

h·' 'd gurada a luz eletrica em

ll1g�o.n, ur��te Messerenduba e Campi
a visita oficial nha, fornecidas pela Em
do General Mas- presul.
carenhas de Mo- =================

.............._-----_ � I
'

, �i

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

sua casa p Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros, Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são boms,

Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

Alameda.RioBraI}co -- Oaixa Postal, 47
� .-

�I=========.�
Posto RUr-I-Dl- FAUSTINOP.RUBINI

lJ .. PROPRIETARIO
Rua Marechal Deodoro, 158

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ciado Dorival, negou na

rC�1@OfisA:zftiLtlC1@·Affl;:ZD·'CO,'2§iJS�&tP, I
J IAndNusStriaSdEe MNadeSira,sA.Delegacia de Policia lo-

cal, tivesse cometido o

delito, confessando po-de Citação de Réo Ausente
rem, posteriormente a di. o

_

O Doutor Ari Pereira autoridade policial do W Acham-sé á disposição dos senhoresParaná." - E, como as- \II.

I R G OOliveira, Juiz de Direito sim procedendo, tenham W

.

Acionistas, no escritório désta sociedade osda Comarca de Jaraguá os denunciados

cometi-I
documentos a que ael'reférl:l o arti[? nr. 99do Sul, Estado de Santa do o delito previsto pe- '. do Decreto-Lei nr. 2.627 de 26 de sétémbroCatarina,

.
Brasil, na for- lo artigo 168 do Codigo de 1940 ' lma da leí, etc., Penal, oferece esta Pro-

'

.

FAZ SABER a motoria Publica a pre- Qa-n no molhnroo r

I Jaraguá do Sul, 13 de Dezembro de 1945todos os que o presente sente denuncia, que

eS-I
O U UO lJ Ilu lJO lJedital de citação, com pera seja recebida e aíí-

•

OARLOS LEOPOLDO MEY
o prazo de quinze (15) nal julgada provada, mal' o haratn o Diretor-Presidentedias virem, ou dele co- afim de que sejam os -Cl O U U Onhecimento tiverem, ou denunciados punidos nas
interessar possa, que, penas do dispositivo de _ •._-._-

pelo doutor Promotor lei penal citado. Requer I FRODUTO DAPublico da comarca, me ainda, sejam tomadas 1 l
foi dirigida a denuncia todas as deligencias ne-

doteorseguinte: DENUN- cessarias para a

forma'l'
Indnstría dle C21�C21dl([J)§CIA: - Exmo. Snr. Dr. ção da culpa, a citação

•

a

Juiz de Direito da Co- dos denunciados para. Ir tr'1\§ r> 1kl 1Trmá5í tr'1\§ §o �o I:marca de Jaraguá do se verem processar e \lJJ\UI �1111.li <ru.\UI FA
Sul. - O Representante julgar. e a intimação • CAIXA P_?STAL, 11

1._ P_e_r_fu_m_e_s__do Ministerio Publico das testemunhas abaixo JARAGUA DO SUL
desta comarca, abaixo arroladas, para, oportu-� SANTA CATARINA �assinado, com fundamen- namente, dizerem sobre
to no inquerito polícíal a denuncia, tudo sob as

�.....:a.� ��...a,anexo, e, no desempenho penas da leí. Jaraguá do _.............,.....__....4F�'1!i7.F",
de suas atribuições, vem Sul, 20 de Setembro de
perante V. Excia., de- 1945. ass. Priamo Ferrei-

����������Il!i����������nunciar DOrival Calopreso, ra do Amaral e Silva - (:8:S(:8:S�(:8:S(:8:S(:8:S(:8:S(:8:Sm:s(:8:SIm��2:::&í2:::&í2:::&í�2:::&íz:6:Sz:6:S2:8:S -------------------
brasileiro, casado, in- Promotor Publico. - Rol 00 00dustrial, com trinta e um das testemunhas: - Rodolfo 00 Adolf Herrn. Schultze �51 anos de idade, e Ama· Dornbusch. Augusto s:la �
deu Calopreso, brasileiro, Schlup, Ervino Branden- � MARCENARIA EM GERAL 00marcineiro, com trinta e burger, todos residentes � �nove 59 anos de idade, nesta comarca de Jara- z:6:S Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �
residentes em Curitiba, guá do Sul. - Na denun- 00 CIA INDUSTRIAL DE MOVEIS 00Paraná, respetivamente cia acima descrita. foi00' 00a rua Coronel Dulcídio ] pelo dr. Juiz exarado o 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00no. 942 e rua Rio Negro I

o seguinte despacho: A. � de MobiliaS, especialmente para escritorio, 00no. 12, pelo fato delitue- a conclusão. Em 21-9-45. 2:8:S
so que passa a expor: -, ass. A. Oliveira. Despa- � INSTALAÇÕES �O.�IPLETAS DE: �"Em dezembro do ano

I
cho: Expeça-se edital z:6:S Dorrnitorios 2Z:Sfindo, Amadeu Calopre- de citação do reu Dori- 00 Salas de Jantar 00so, emp�egado e irmão val Calopre�o.?m 19-11;�5 00 Cópas 00de Doríval Calopreso, ass. A. Olíveíra. - E, � Escritorios 00socio de uma firma co- havendo sido designado ;z:6:S Moveis rusticos e outros. �mercial estabelecida com o dia 4 de janeiro vin- z:6:S

filial nesta comarca, á douro ás 14 horas, para MOVEIS AVULSOS COMO: 00
Estr�da_ Itapocu, vei? _de t�r lugar o int�rrogato· 00 Cadeiras �camínhão de

, Cur1tIb.a ria do reo porIval C�. 00 Poltronas fixas e giratorias 2:8:Sru�o a Jaragua (Carní- lopreso, e nao tendo SI- $:Q::( Mesinhas de centro e para radio 00nhao de n. 84· 17 da do encontrado nesta co- � E entre muitos outros, a �n�ma Calopre�o & Cia.). marcâ, estando_ em .lu- z:6:S Caixa Registradora marca "�ECORD:' z:6:S
DIto cammh�o. porem, gar �ncerto e n�o sabido 00 Afamada pela sua eticiencia, substite 00sofreu em viajem, um por ISSO mandeí passar 00 indo as Caixas Registradoras du 00 SERRA A L T Adesarranjo, perto de o presente edital, pelo 00 elevado custo.-.------- 00 LINHA slo FRANCISCOJoinville. Acontecia que qual chamo e cito ao � 00transportava para esta dito Dorival Calopreso, para � VENDE-SE CAIXÕES VASIOS

;
'--------------------

localidade uma carrega- comparecer na sala das z:6:S _

mento de cerveja "Brah- audiencias do Edificio 00 RUA RIO BRACO 964 - TELEFONE 75
Ima Rainha", que á filial do Forum, as 14 horas 00 "

,

. � I O W I�
a

M h
da Brahma em "Curitiba, do dia 4 de Janeiro de 00 J,aragua do Sul Sta. Catarrna

00 ri a emlro azurec eDcomprara Max Wilhelm, 1946 vindouro, afim de ����������IBI���$:Q::(���OOOOcomerciante estabeleci - s er in terrogado, sob pe - z:6:S2:8:S�(:8:Sz:6:S2:8:Sz:6:Sz:6:Sm::í2:::&í � (:8:S2:8:S�2:8:S�
do em Jaraguá do Sul na de revelia. E, para _

Tendo o veiculo sofrido que chegue a noticia ao
'á

.

d d h' t d :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o J menciona o
,

esar- con ecimen o o reo, se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;.::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::ranjo, Amadeu Calopre- passou o presente edital
so. de Joinville, enten- que será afixado ás por. Dr. Alvaro Batalha _ UÉDI(jOdeu-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 firma Butch Jaraguá do Sul aos tre
Strob de Joinville, que ze dias do mes de de
na boa fé comprou a zembro do ano de mil
mercadoria desviada, a novecentos e quarenta
ímportancía, de Cr$ .. , e cinco. Eu, Ney Franco,
7.200,00, correspondente Escrivão o . subscrevi.
ao seu valor. Com CrS

A
.

P
.

OI"4.000,00 dessa ímportan- ass. r� erelr� .

rvei-

cia, pagou Amadeu o ra - JUIZ de" Díreíto da g;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;�ig;;g;;;;;;g;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;concerto do Caminhão, Camarca. d.e . Esta con

entregando o restante a forme, original, do que
Dorival Calopreso. que

dou fe.
_------_-------------

se locupletou dessa a- Jaraguá do Sul 13-12-45. O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
propriação indébita. A- O Escrivão
berto inquérito o denun- Ney Franco

OOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
I

IElrillle§t� Lcssmann

PAG.4

Edital

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
.

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

lOM8RIGUEIRA MINANCOBA
Vermitego suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4'
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho .

E um produto dos Laboratorios Minancora

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SeQAS ROTATIVAS PARA ARADOS. \

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á
JOINVILLEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��OO L--- • _

fazendas Suspensórios
Sedas

ONDE
, COMPRAREI MAIS BARATO__

9Chapéos
• Etc., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue
na Casa - ERI CO BR UUNS;

JAßAGUÁ DO SUL Rua CN. Emilio Jourdan, 82

Instrumentos de Musi-ta
em geral, especialmente

GAITAS-PlANADAS
de 8 a 1�O bai�os

BANDONEONS
_ (,

ORGlos R HARMONIOS ,Bohn'
PIANOS "Essen felder"

Instrumentos poro
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, ODIONOLAS e

RADIO- ELECTROLAS
- ENFIM, TUDO O QUE PERTENCE AO RAMO -

Peçam preços e demais informo ao Representante:

Est. de Santa Catarina

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

Chamamo.s.u
A ATENÇÃO Df TODOS,

deste ou de outros municipios, para a

IGRANDE VENDA DA

aOSO TOBIAS
Todos os seus artigos estão a ven

da pelos menores preços possiveis.

Os melhores "Chapeus ,,",aooueira" as

mais lindas e modernas gravatas furta-cores,
camisas, jogos de couro e legitimo croco

dilo, e �nfiD?-, m�itos outros artigos, por,preços mvejaveis,

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

CAMARADASprecinhos
CASA TOBIAS - Rua Pres.,E;P�a, 652 - Jar��uá do SUl'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Codigo - ARRECADAÇÃO.>
/

TITULOS
Total

. _,_.I Geral Anterior
,
Do mês

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

RECEITA ORDINARIA
TRIBUTARIA

:I) Impostos'e, ;
25.840,60 47,10 25.887,70O.d.I IMPOSTO TERRITORIAL

0.12.1 IMPOSTO PRE)}IAL 75.520,70 218,50 71J.759,20
0·i.7.3 .il1"1"osto sobre Industrias e Profissões 214.472,50 360,00 214.852,50
0.r8.3 Imposto dê Licença

.

186.164,20 2.951,70 189.115,90025.2 . Imposto sobre expfofaçäo Agricola e Industrial 150.926,50 271,20 151.197,50
027.3 Imposto sobre Jogos e Diversões 1.717,30 182,00 1.899,50

b) Taxas
5.226,00 361,00 5.587,001.21.4 Taxas de Expediente

1.22·4 T<Wia� e Custas Judiciárias e Emolumentos 5.825,40 863,70 6687,10
1.23.4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos 10.225,60 111,00 10.356,60
1.24.1 Taxa de Limpeza Publica 15.112,70 15.112,70

PATRIMONIAL
201.0 Renda Imobiliaria 1.480,00 281,00 1.761,00

r)
2.02.0 Renda de Capitaes

RECEITAS DIVERSAS
4. T2.0 Receita de Cemitérios 15.273,50 1.295,5,0 14.569,00

P r�(e i t· u r a M uni c i p ai d e J a r a 9 u á do Sul "M tt 8
-"

V,I para forrar mêsas

� t ao mes de Novembro de 1945 a a orrao erue -

e escrevaninhasBai. cete da Receita Orçamentaria, referen e
.

::--_____ Recebeu: TlP. AVENIDA

RECEITA EXTRAORDINARIA
6 r 2.0 Cobrança da Divida Ativa
6.2 LO Multas
6.23.0 Eventuais

2.045,80 2.045,80
5.512,40 178,50 5.490,90
2.126.00 125,00 2.250,00

707.265;Õ'...0---�7!!"'.2!!"'4-5.:...,2-U---�7�14�.5�1�0""!!:,2�0-
168.222,50
881.732,50Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaregué do Sul, 4 de Desernbro de 19�5.EDGAR PIAZERA .!. Contador Visto: REMACLO O. SEARA - Prefeito

Balancete da Despesa Orçamentaría, relerente ao mês de novembro de 1945

SOMA CR.$
Saldo disponível do Exercicio de 1944

C����f'I� 'T i t u los -I-----!"""'����----------O ADMINIRTRAQAO GERAL
O 2 GOVERNO
O 20 Pessoal fixo
O 20 1 Subsidio ao Prefeito
O 20 2 Representação
O 22 8 Material permanente
O 22 1 Aquisição de veiculas, moveis e utensilios
O 23 Material de consumo
O 23 1 Aquisição de combustivel para o automovel

. O 24 Despesas diversas
O 24 1 Custeio de veículos, moveis e utensilias
O 24 2 Despesas de transporte do Prefeito quan

do em viagens administrativas
Diarias ao Prefeito quando a serviço fora
do Municipio _

AMINISTRAÇAO SUPERIOR
Pessoal fixo

Secretário - Padrão M
Material de consumo

Impressos e material de expediente
Despesas diversas

Serviço postal
'

Serviço telefonico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinatura de jornais oficiais

SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIA
LIZADOS

Pessoal Fixo
Contador - Padrão L
Almoxarife - Padrão F
Agente Municipal de Estatistica � Padrão J
Auxiliares do Agente de Estatistica(2) -
Padrão :F à Or$ 4.800,00

Material de consumo
Livros e impressos

Despesas diversas
Despesas de trarrsporte de funcionarias
quando em serviço
Diarias a funcionarias em viagens a serviço
Diarias e transporte ao interior do Muni
cipio do Agente de Estatistica

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo -

Motorista: 3 a Cr$ 3.600,00 Padrão D e I
idem auxiliar a Cr$ 3.000,00 - Padrão C.
Porteiro - Continuo - Padrão D

Despesas diversas
Serviço de Limpesa da Prefeitura e
lntendencia

.

EXAÇÃO E FISCALIZA_9ÃO FINANCEIRA
ADMINIS'CSAÇAO SUPERIOR

Pessoal fixo
Tesoureiro - Padrão K
Escrituraria - Padrão F
Quebras ao tesoureiro

SERVIÇO 'DE ARREOADAÇÃO
Pessoal variavel

Intendente-exator

o 24 3

O 4
O 40
O 40 1
O 43
O 43 1
O 44
O 44 1
O 44 2
O 44 3
O 44 4
O 44 5
O 7

O 70
O 70 1
O 70 2
O 70 3
O 70 4

O 73
O 73 1
O 74
O 74 1

O 74 2
O 74 3

O 9
O 90
O 90 1

O 90 2
O 94
() 94 1

1
1 O
1 00
1 00 1
1 00 2
1 00 3
1 1
1 11
1111

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Anterior I Do mês I Total

5.000,00

2.194,00
, 865,00

13.076,90

456,80

4.550,00

5.000,00

3.039,00

865,00

15.000,00

456,80 _.

4.350,00

845,00

1.925,tO .

8.550,00·

5.846,50

700,00
750,00
442,60

2.100,00

900,00

150,00

9.450,00

5.996,50

700,00
750,00

- 442,60
2.700,00

5.)58,00
4.528,00
6.840,00

7.666,60

6.598,00
5008,00
7.560,00

8.627,60

840,00
480,00
720,00

960,00

106,80
590,00

163,00

60,00
106,80
450;0'0

165,00

10.852,90
5.420,00

1.550,00
560,00

12.182,90
5.780,00

640,00 700,0060,00

- continua-

7.410,00 780,00 8.190,00
4.560,00 960,00 5.520,00
325,00 32,50 557;50

5.000,00 600,00 5.600.00
102.590,1U 1t.000,60 115.590,70

Prcrcítnra lWlUlJOlnCn�21�
Il�J�((]1lUternneIDltos l[))e§]p)2lCfuladl1))s

Dia 12-12-45
1517- João Garscher. bras.;: requer rransf. imp.

erreno, adquirido-de José Eichinger, idem.
1518- Ca�os KoneIl, bras., requer transf, imp.

Fß

de terreno vendido a Ida Marquardt, idem.
1319-- João Miranda, bras. requer transf. irnp.

terreno vendido a Ind. de Calçados] Gosch A, Irmãos
S/A" idem.

1520- João Klein, bras. requer .transf imp. ter.
rena vendido a Vendelino Klein, idem.

1521- Walter ôchumacher, bras. requer licença
construir uma fabrica de sapatos a rua Marechal da
Fonseca, idem.

� Ministerio da Guerra
5a. REGIÃO MILITAR õa. D. INFANTARIA

16a. OIROUNSORIÇÃO MILITAR
Jnnta do AlistamentoMilitar doMunicípio de

JARAGUÁ DO SUL

Convocação da Classe de 1925
-------0--------

A Junta do Alistamento Militar de Jaraguá do
Sul, torna publica a todos os brasileiros da classe
de 1925, que não forem ainda reservísras das For
ças Armadas, alistados ou 'não, que são obrigadosde acordo com a nova Lei do Serviço Militar em

vigor, a apresentar-se na Repartição Alistadora, de
preferencia no Murricipio de residencia, afim de se
rem encaminhados aos Postos de Concentração.

A epoca de apresentação é de
17 de Desembro de 1945 a 15 de ..Ja
neiro de 1946.

Não estão compreendidos nesta convocação ge
raI, os que já foram julgados incapazes definitiva
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, escrívãls, delegados de policia,
inspetores de quarteirao, etc., enfim a colaboração
de todos os brasileiros no sentido de maior difusão
possível desta disposição legal, para que os nossos
patricíos, muitas vezes, por falta de cochecimento de
nossas leis, venham a incorrer em falta pera com
um dever de tão grande alcance patriótico. I

l.A.M. de Iareguä do Sul, 8 de dezem
bro de 1945.

REMACLO O. SEÁRA - Presidente
ARTUR MÜLLER - ôecretarío

1522-- João ôtauíeecker, bras. requer transf.
imp. de um terreno adquirido da Soco Colonizadora
Hanseatlee Lrda. idem.

1523 - Henrique Fuch, bras., requer Iic. consrr.
um mausoleo na sepultura de Andreas Linzmeyer �.
Ana Linzmeyer, idem.

1324- José Pedro Rocha. bras., requer transf.
imp. terreno adquirido de Frederico Herzog, idem .

1525- Alberto Maser, bras. requer lic. p. cons
truir um mausoléo ria sepultura de Eleonora Maser,
idem.

1526' - Germano Nienow, bras. requer baixa
dos imp. de s. Serraria, sito a estr. Garlbaldi, por
não desejar continuar no exercicio de 1946, idem.

Dia 18-12-45.
-.1527- Reinaldo Stein, bras. requer transf. imp.

terreno edificado, vendido a Adalberto Thomsen, co
mo requer.

1528- Alfredo Krueger, "funcíonarto publico rnu.
nicipal e Alvim Carlos Walter, representados p. s.
bastante procurador sr Dr. Luiz de Souza. Requer:
transf. irnp. terreno edificado com casa em máo es
tado, idem.

1529- Hngo Roeder, bras., requer rransf. imp,
terreno vendido a Primo Chiodini, idem.

1550- Carlos Mohr Filho, bras. requer transf.
imp. terreno adquirido de Rudolfo Mathias, idem.

1351- Erich Bloedorn, bras. requer transf. irnp.
terreno adquirido de Carlos Mohr Filho, idem.

1552 - Erwino Bloedorn, bras. requer transf.
imp. terreno vendido a Artur Kuester, idem.

1533 - Leopoldo Mohr, bras. requer transf. imp.
terreno adquirido de Carlos Mohr Filho, idem.

I 15M - Oswaldo Thi.em, bras. requer transf.;
írnp. terreno adquirido de Max Hindelmeyer, idem.

1555- Paulo Gonçalves de Araujo, bras. requer
-

1ransf. irnp. terreno adquirido do Dominio Dona
Francisca, idem.

1536- Hugo Roeder, bras. requer transf. imp.
terreno vendido a José Deret de Angelo, idem.

1558- José A. Paseerino, bras. requer lic. cons
truir uma casa em alvenaria de tijolo, idem.

1559- Artur Reif, bras. requer baixa do imp. s.
um carro de mola, vend p'ra fora do municip., idem.

1342 - Germano Pavanello, bras. requer lic.
constr. um chiqueiro - assinando termo de compro
misso, idem.

1M3-João Batista Crespo, bras. requer rransf.
imp. terreno edificado com uma casa de material em
máo estado, vendido à Francisco Frederico Moel
ler, idem

1345- Indusrrías Reunidas [aragné SIA. por s.
procurador Diretor Tecnico. Requer transf. imp. ter
reno vendido a Pedro Avelino Fagundes, idem

1M6-lndustrias Reunidas Jaraguá S/A., por s.

iprocurador requer transf. imp, terreno vendido a Eri
co Blasfeld e Walter Breithaupt, idem.

1547 - Industria de Calçados Gosch Irmãos S/A.1347- Indusrrias de Calçados Gosch Irmãos
S. A., requer lic. construir tres casas de madeira as
sim como desmanchar um rancho de madeira e re
formar uma casa de tijolos existente no mesmo ter
reno, idem.

1348- Rolando Strelow, bras. requer transí, imp.de uma bicicleta adquirida de Emilio Küster. c. requer"
1549-0scar Schneider, bras. requer baixa do

imp. s. OfIcina de Seleiro, por não desejar maís
continuar com a mesma.
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me foram dispe�s:�das e
ao mesmo tempo medir
as orações constan .tes
de todos os bons paro-.

Tendo sido transferido quianos.
para a Paroquia de Var- Desejando a todos um

gem do Cedro, Munici- feliz Ano Novo, ofereço
pio de Imaruí, venho os \,<�eus pr�stimos na

por meio deste despe- quela Paroquia.
dír-me, agradecendo to-, _Jaraguá do Sul, 29/12/45
das as atenções que aqui Pe. OTTO A. &'!.'ROBEL
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Locais
....................................
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Nota Comercial. Conforme
comunicação á praça, o
snr. Max Wilhelm, esta
belecido nesta cidade,
com fabrica e comercio
de bebidas, acaba de
nomear seu diretor tec
nico e comercial o snr.
Axel Boss.

Felicitações. O "Correio
do Povo" recebeu rnals
os seguintes votos de bo
as festas e feliz ano no
vo: Alberto Maffezzolli,
de Corupá; funcíonarloa
da . Agencia Postal-Tele
grafica de Iaragué; Indus
tria de Calçados Gosch
Irmãos S/A.; Da diretoria
da Companhia T. Ianer -

Comercio e Industrie de
São Paulo; loäo Lyra,
Guaramírim; Max W í
Ihelm, Iaregué; Companhia
Melhoramentos de São
Paulo; Diretoria da Mal
tema, Comercio e Indus
tria S.A., São Paulo; Ca
sa Santa Rosa - Orlando
ôcarpellí, Florianopolis; do
Presidente do Instituto Na
cional do Mate.

Casamento. Terá lugar
hoje o casamento da se
nhoríta Ana ßankherdt, fi
lha do casal José-Maria
ßankherdr, com o senher
João Erhardt.

Aniversarios. Hontem fez
anos o snr. Emerich
Ruysam; Hoje festeja
seu aniversario o snr.
Osmar' Borges, íuncio
nario do Tesouro Esta
dual, servindo em São
Francisco; no dia 31, a
senhorita Maria Adair
Lenzi.

Noivados. Com a senho
rita Alrona Bartel. filha
da viuva Catarina Bartel.
contratou casamento o
snr. Walter Raht.
- Tambem com a gen

til senhorita Erica Mo
drock, filha do industrial
snr. Francisco Modrock,
contratou casamento o
snr. Guilherme Mene-
gotto. \

- Ainda em Garibaldi
com a senhoríta Asta
Watzko, filha do snr.
Mathias Watzko, ajustou
nupcias o snr. José Is
berner.

Vende-se
Um: Terreno na Estra

da Irapocusinh-Hanse, dls
tente da estação férrea
de Nereu Ramos

_

20 mi
nutos.
Para tratar com MANO

EL MAIA.
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CÊ UM amADOR DI! SACIo&.

muito no terceiro trimes- Japão; 5 - Estabelecer um
tre deste ano, mas tudo conselho de quatro poten- Despedidaleva a crêr que aumen- elas, Inclusive a China,
tará no ultimo trimestre. para rever' as ordens deAs encomendas feitas As perspectivas da Mac Arthur no Japão;à firma Baldwin Loco- primeira/metade de 1946 4 - Realisar em I: demotive Works, grande são boas desde que não Maio de 1946 uma Con

produtora de material haja atrazos na recepção ferencia da Paz; 5 - con
ferroviario, montam a 50 de fornecimentos de ma· vire a França para semilhões de dólares dos teriais necessários a esta unir aos demals palzesquais 35 milhões provêm industria. - S. I. H. para estabelecer tratadode encomendas feitas de paz com a Italla; 6 -

por paizes estranjeíros, O Bureau do Recen- Redigir os tratados deFrança' e America do seamento dos EE. UU. paz com a Rumenia, Bul
�ul. príncipalmente. Há I, informou recentemente garia, Hungria e Filandia.índícíos que �. França que a população estadu- A nove cornisão do ex
pretende adquirir mais nidense aumentou em tremo oriente, CGm séde
200 locomotivas, no va- quase nove milhões de em Washington, será conslor de 22 milhões de pessoas durante os anos tituida pelos Estados Uni
dólares, o que viria au- de guerra e que este dos, Russia, Inglaterra,mentar consideravelmen- aumento se deve a uma França, Holanda, Canadá,te o volume t�tal da� subita redução de obitos Australía, Nova Zelandia,encomendas ieítas ate e um apreciavel aumen- ludlas e as Filipinas.
agora. to de nascimentos O comunicado revelou,Estas cifras se referem No ano de 1943 nasce- além disso, que os "trêsunicamente a secção de ram 5.000.000 de crianças grandes" reafirmaram "sua
locomotivas da firma o que bate de longe a adesão a pollrlca de nãoBaldwin. Encomendas média anual de nasci- intervenção nos assuntosfeitas a outras secções mentos. A população Internos da China".
estimam-se entre 10 e 15 atual é calculada pelo A Russia e os Estadosmilhões de dolares. Bureau em mais de . . . Llnidos concordaram, se-Se bem que a maior 140.000 000 de pessoas, paradametue em retirar
parte da produção se contra o recenseamento suas tropas da China tãodestine ao estrangeiro. de 1940 que acusava .. logo os exércitos iapone-crêm nos peritos comer- 131.669.275. - S. I. H. ses, que estão ali, sejamciais desta firma na desarmados ou tão pron-existencia de um grande Terminou _

a conferencia to a China possa enger-mercado potencial inter- dos Ministros do Exterior regar-se dessa tarefa mili-
no. dos Estados Unidos, In- rar.
Devido em parte ao glaterra e Russia. Nada se revelou sobrecancelamento de 140 10- Em resumo a conferen- os Dardanelos, Irã e socomotivas para u.R.S.S .. ela resolveu o seguinte: bre a Polonia, o que de

nos t�,rmos �o "Len�- 1 - declarar ilegal o uso monstra que nada referenLease no ultimo verao da bomba atômica' 2 - te a esses assuntos ficou
_

cleros de 800 promoçõese ao atrazo na aquisição criar uma comissão 'de 11 resolvido. no Ministerio da Fezen-de algumas ma�e�ias prí- potencias para orientar a
.

-x- da.mas, as expedições da politica de ocupaçao do O governo assinou de-
firma Balwin decairam

Revista Semanal
(concl. da la, pag.)

<3osa e Fcrmocíc à Venda

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

Guararnirirn, com 2 pavimentos, tendo 5 dormirorlos - banheiro com
pleto, novo - sala de jantar - 2 salas de visita - espaçosa cosínha com fogão
economico - cópa - quarto ludependente para empregada - garage - pomar - com

,

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

.

iluminação elétrica no qulnral - agua canallsada - 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 modernís
sima - mesa de escritorio - Ieboratorio - sala de emergencia - pias senitartas. - .

Grande estoque de especlalídades farrnaceutlcas, assim como perfumarias,
saes erc., sito em um dos melhores pontos de G u a r a rní r im, grende
movimento comercial.
\

Vende-se tallnbelln só ,a propriedade
Tratar com o proprietario

Farmaceutico - JOÃO LYRA

o._,.._,.._,.._,._,._,�._�c;._,._,._,.._,._,.._.._,._.._.o"----;-------�--------"
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Jr Ano Novo Jr
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I Clin:r�e�!�I!U:!D���:r�lnla
I Professor Catedralico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis

Ex-Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

I
Hospital de Caridáde de Florianópolis.

Assistente do profeasor David Sansan, no Rio de Janeiro.
Ex·lnterno, �or concurso, da

ASSistencia_
Pública do Rio de Janeiro

.. .,�!
Formado pela Faculdade de Medicina da .

Universidade do Rio de Janeiro
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Engenho Rau Lida.
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[LMILHO
O snr. Presidente tia

Republica assinou um de
cleto-lei que manda que
as eleições estaduais, mar
cadas pare 6 de maio, so
mente S2 realisem 30 dies

Idepois da promulgação
da nova Conutítuição.

sempre se encontra.

Lom�an�ia �aciona1 n� ���uro� I�im�a
AGENTE§ LO€CAlI§

A COID9pcial Ltda.
IARAOuA DO SUL

Agradecimento
Levo ao conhecimento de meus parentes

e amigos que o bom Deus, chamou a sí, no
dia 23 do corrente, o nosso querido chefe de
família

Geerg Hermann
com a idade de 75 anos.

Agradeço a todos que acompanharam
seus ultimos momentos, enviaram pezarnes
e flores, muito especialmente ao snr Pastor
Liesenberg. pelas consoladoras palavras que
proferiu no enterramento.

Corupá, Dezembro

Vva. Clara Hermann

(Marca Registrada)IEIll]21m ij § 21 b ai (())

Virgem Especialidade
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