
A Lei Constitucional
n. 9, declara que o Pre
sidente Eleito será em

possado 30 dias depois
de proclamado pelo Tri
bunal Eleitoral.
Assim, se não houver

nova lei constitucional,
o snr. General Gaspar

. Dutra somente poderá
ser empossado em feve
reiro.

- Vilar San Juan - Até bem pouco tempo A politica agrícola e ali- --x-

de territorios afiliados ao russas de ocupação den- o problema técnico das menticia da Grã Breta- Até esta data nada

grupo anglo-americano tro em pouco ultrapas- enormes velocidades em nha, durante a segunda consta de concreto em

vêm sendo atraídos para sam de muito as .dádivas aviões consistia no se- guerra mundial, consti- torno do novo míníste

os lados de Moscou. As-. iniciais e os cidadãos guinte : em velocidades I tuiu um dos grandes fei- río. Um candidato pal
sim, a tendencia de cer- das areas ocupadas pe- consideradas normais, de tos do esforço bélico na- pavel para uma das pas
tos paises do ocidente I los sovietícos tiveram acôrdo com o progresso cionaI. O seu resultado tas é o snr. Fernando

europeu de voltar as su- ainda que entregar aos atingido pela aviação, consiste no ráto de se Costa, antigo interven-·

as vistas para o ociden-I russos vencedores gran- isto é, até 900 quílome ter tornado a agricultu- tor e candidato ao car

te, e de certas regiões des quantidades de ma- tros horarios o avião íen- 1'a inglesa a mais meca- go de governador de

ocidentais que parecem quinismos e outros ma- de os ares com as suas nizada em todo o mun- São Paulo.

dispostas a gravitar para teriais, requisitados co - azas. Acima de 900 qui- do. Apepfeicoaram-se ti- Como o sr. Costa não

léste, veiu dar motivo a mo reparações e preza lometros horaríos o ar pos especiais de sega- pegou uma senatória e

certos olhares de soslaio de guerra. oferece tal resistencia, doras tratores e "outras nem deputação e, não

entre os dois extremos Esperemos agóra que que nenhum aparelho máquinas agricolas afim podendo ser candidato

do continente, o que não com a 'recente conferen- acionado a helice póde de que prestem um ser- aquele governo, parece
deixa de ter os seus re- cia dos ministros do Ex- vence-la. O motor de tur- viço eficiente no tocan- que irá para a Agricul
Ilexos sobre a situação terior' dos "big three", binas a gás aliado à re- te ás explorações mais tura. ",

geral europeia. em Moscou, tanto esses tro-propulsão solucionou modestas. Esses novos

Como todos estão lern- como outros problemas tudo isso. Os motores tipos poderão ser utili-

brados, as primeiras se- europeus.possam ser con- "Derwent" da Rolls Roy- zados na agricultura de

manas que se seguiram venientemente resolvi - ce, que impeliram o "Me- após guerra de outros

ao colapso da Alemanha, dos - sem contar, é ela- teoro" no seu vôo recor- países, especialmente na

a Russia forneceu auxí- ro, com o problema nu- de produzem 6.400 HP. Europa, China eindia. 'Com a senhorita Ade-

lio aos inimigos da vés- mero um do' momento: com um quinto de peso A produção agricola da lia Saab, :filha do snr.

pera. Mas os alimentos o do controle da ener- do motor tradicional ca- Grã Bretanha, relatíva- Salem Saab e Luzia Bar

consumidos p�las trepas I gia atômica... paz de desenvolver a mente a cada habitante, 'raco Saab, residente em

mesma força. A mesma é extremamente elevada, Curitiba, contratou casa-
- ------

empreza Rolls Royce mas Ç> pais possui carac- mento o sr. Ossy Gaia,
produziu um novo motor teristicas industriais e I filho do casal Adellsa.>;
de 'retro-propulsão - o continuará exportando José Gaia, residentes ,'\

"Baby" - com maior Ior- caminhões, locomotivas, nesta cidade.

ça írripulsíonadora que o màquínas - fe rr amen tas,
proprio "Derwent". Co- artigos de "algodão, etc.

Em várias dessas regi- gira-se de velocidades em troca de importa- O capitulo 4' trata do
\, ões que vivem hoje' sob de mais de 1000 quilo- ções de alimentos. corpo docente e admlnls-

influencia sovietica nota- '

I
metros e alguns cientís- -x- trativo dispondo a nova

se o trabalho cada vez; tas [ulgarn que sómente O chefe do governo de- lei organica do ensino

maís forte de certos bló- J um avião. em forma Io- terminou ao mlnfstro da prímärlo 'que só pode ser

cos pol.tícos que ansei-,I" guete poderá vencer a marinha que preparasse o .exercido por brasileiros

am por um melhor en resistencia do ar, sem transporre de guerra "Du- de 18 anos e boas condi-

tendimento com o oCi-11 que o excesso de com- que de Caxias" pora con- ções de saúde fisica e

dente. Assim é 'que lógo pressão das ondas atmos- duzír à ltetia os cardials mental e que hajam rece-

após as últimas eleições
I fnricas o façam partir- braslleiros que devem to- bido 'preparação conve->

.. -austriacas -

.
que deram se em pedaços. (C.E.C.) mar parte no conclave do níenre em cursos apropria-

vitoria ao p-artido direí- -x- Vaticano. a 18 de feve- dos ou prestado exames

tista - o novo chanceler I
A resolução de man- reiro. O Nuncio Apostolí- de habilítação na adrnínís-

Leopold Figl, católico, ter o Ministerio de Ali- co. o Arcebispo do Rio tração. O ensino primario
declarou. que a Austria mentação da Grã-Breta- de Janeiro e o Arcebispo é gratuito mesmo pera os

esper� poder represen - O Presidente Harry S, Truman cumprimenta nha como departamento de São Paulo serão con- que não concorram para

tar o papel, de traço de Clement R. Attlee, Prímeíro Ministro da Grã Bre- permanente indica a cer- vidados de honra do go- a organização de caixas

uníãô: entre o ocidente e tanha (a direita) em presença de James F. Byrnes teza .de uma futura poli- vemo bresííetro nessa via- escolares.
o Oriente - isto é, entre Secretarío do Estado dos Estados Unidos (ao cen- tica alimenticia que terá gern. O ensino primário ele

as democracias ociden- tro). O sr. Attlee viajou para Washington acom- nataveís efeitos. Não só No Paraná declararam- mentar é obrigatorio pare
tais e a Russia. panhado por Mackenzie 'King, Primeiro Ministro terá ímportancía para o se em greve os operarios todas as crianças de 7 a

. Entretanto, não se pó- do Canadá, com o fim de conferenciar acerea, de nivel ríe vida da popula- da Cervejaria Adriatica, 12 anos tanto no que se

de negar que grandes importantes problemas mundiais. ção britânica, como igual- de Ponta Grossa, pleite- refere á matricula como

segmentos da população (Serviço de Iníornmções do Hemisferio) mente ínteressa a mí- ando aumento de salarios, no que diz respeito à fre-
_"-- -=--=-----='---'- .o___--'-_�.

lhões de pessoas dísse-. -x- quência às aulas e exer-

PRfftllURß M'UnICIPHl' minadas atravez de todo O governo' baixou de- cicios escolares. Onde se

e L
.

.

o mundo e dedicados a. ereto sobre o ensino prí- tornarem necessárias de

produção de alimentos. mario em todo o país. acôrdo com o art. 49, po
derão 'funcionar em cara

ter de emergência classes
de alfabetização pare ado
lescentes e adultos.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER - Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39

ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL Sabado, 5 de Janeiro de 19� . Sta. Oatarina - N. 1.313

fi·atual situaçáo da Europa Revista Sememol

Qualquer observador

que se dê ao trabalho
de examinar mesmo li
geiramente o panorama
atual da Europa terá que
chegar à conclusão que

. o Velho Mundo está nes
te momento, por assim
dizer, em franca expec
tativa.

Segundo todas as apa
rencias, a Russia conse

guiu conquistar as sim

patias de uma parte do
ocidente europeu, ao

mesmo tempo em que as

potencias ocidentais - ou

melhor, as grandes po
tencias ocidentais - pro
curam abrir caminho de
novo entre os povos ho
je situados na esfera de
influencia sovietica. Ali
ás, deve-se observar que
os .partídos políticos des
ses países que demons
tram ínolínações ccíden
tais conquistaram duas .

grandes vitórias eleitO-!rais muito recentes -'na
Austría e na Hungria. I

•

NoivJdo

o General Gois
Getulio Vargas Donativo - Abono

de Natal
Ullimil JiOfil·

Em nova entrevista á I der e como puder Por interferencia do sr.

imprensa, o general Gois .

Remaclo ôeéra, digno
Monteiro declarou que

Sobre as projetadas] prefeito Municipal, o snr. .' _

as forças .armadas não h�menagens dos quer�- Interventor federal Luiz q PresI�ente da I!epubhca a�sinou ho�e
fizeram 'nenhuma pres-

mistas ao snr. Getulio Gallotti autorisou o dona- a LeI Constítucíonol fIxando o die 31 deste

são sobre o governo do Var�as, disse que depen- tivo de Cr$ 5.000,00 para mês para posse do Presidente eleito em 2 de

presidente Linhares, de- derao do m?do como os a construção do mages-:-I dezembro. .

pois de 29 de outubro e seus. organizadores �e toso Salão Cristo Rei e

I
. .

.

-x-
. .

que acredita que o snr. �aniiestarem ou exterIO- tambem, como abono de A POIICI!l acaba de fechar a radIO CruzeIro

Getulio Vargas se abs- r�zarem os seu propo-' Natal, os vencimentos de do Sul, do RI? ,
, .

tenlw de pretender exer- SItos, e qUE:' qualquer de- um mês, aos funcionarios E.ssa emIssora e de pr�prled3:de. d�, sr. Pgo
cer papel textual -e di- saprovação a atitude as- da Prefeitura. Borg�l, o autor da .palavra marmIteIro e lIder

reto no futuro governo.
sumida a 29 de outubro getulIsta.

1 f d - Esteve ante-hontem em
Disse que depois das pe as orças arma as

eleições 'é mais natural será uma mera provo- Corupá, onde foi estudar

um governo da maioria cação inutil e perigosa. a reconstrução da ponte E
.

de _ motor!-stasQ t á 1·
-

d daquela vila, o sm. sCh-1 xames
com a colaboração ou

uan o e eIçao o

fiscalização' das mino- sr. Getulio Vargas, disse migelow, engenheiro do

rias. Referiu-se, louvan- ter sido a mesma legiti- esta�o, chefi�n�o a Resi- Entre 8 e 12 do corrente em Join�ille
do-o, ao gesto do Briga- ma, nada tendo 'á ver dencla de JOInvIlle. I

deiro Eduardo
.

Gomes, com 'as forças armadas.
_ O snr. Prefeito Muni-

afastando-se do 'cenario Declarou por ultimo, ciPéll autorisou a conclu- O sr. Delegado de Po
politico, apos reconh�- que o governo que exis- são das obras de cons- licia recebeu o seguinte
cer a vitoria do seu ad- tia no Brasil, entre 37 e trução da ponte sobre _o· te�egrama: "n. 6. Deveis
versario Foi um gesto 45, era um governo de Rio Jaraguá, na estrada avisar interessados aqui
louvavel e coerente com fato, apo,iado sohre baio- Cacilda, e tambem, log'o sição carteira motorista
o seu passado. netas, determinando, a que o tempo o permitir, o comparecerem esta re�

Continuando, disse que mudança do governo a reparo das estradas que a
.

gional partir dia 8 até
procurará ser, util ao retirada do apoio das administração passada le- 12 corrente, munidos se

governo do general Gas- forças armadas ao snr. gau em pessimas condi- guintes documentos::car- sauds ..Ar.quimédes Dan-

par Dutra enquanto pu- Getulio Vargas. ções. teira d,e identidade, tres tas - ,DeC ,Reg::'Policia.

Na Universidade de
Paris.

fotografias tamanho do
cumento. Não portado
res roda carteira identi
dade poderão adquiri-la
nesta regional contanto
não compareçam ultimo
dia prazo estipulado.

Durante a sessão so

lene da reabertura dos
cursos da Universidade
de Paris no grande an

fiteatro da Sorbonne,
trinta e tres personali
dades do Brasil, Argen
tina, Canadá, Estados
Unidos, Grã Bretanha,
URSS, Suissa, Bélgica,
Tchecoslováquia, Dina
marca, Polônia e Norne,..

ga receberam o titulo de
"Doutor Honoris Causa",
em presença do Gene
ral de Gaulle e do Mi
nistro de Estrangeiros,
sr. Bidault e do Ministro
da Educação,sr.Giacobbi.
Os decanos das Facul
dades fizeram o elogio
dos novos doutores. O
General de Gaulle' pro
nunciou um discurso alu
sivo ao ato.

o
lo.

, ,
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Emprêsa Sul Dr_asileira deEletricidade S.A. lr=S;;;�;p���i��
....

�
..

·A��6i;1lr
Matriz: .JOINVILLE gl Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU fg

(Sob Administração do Governo Federal) gl AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial; Ibirama, Itoupava,

I�gmta!lA .• MeSIA BlllUtHfA IItIGIEIIA
..

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul H

Uma ;i::Ti��;�r��i!laE�������:;�:c��::::t:aix·111 !:��;�,I;I�J��;!�1�1�,:ti:��:.I���i I�;=;o:: : ::;: �:
220 Volts, 50 ciclos.

Im
·Dep. ínlclal Cr$50.000,00 cjreriredas sem. s/aviso e-s 20.000,00 . 4%

..

ABa1lllllE'IlfMAG aE' HE'al�&a ::l Depositos com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 3·/. P. retiradas

NW?MIlßJE!t!!lJl1aI51.il'� J!!!'I1JE!t fitl�Jl'iifat�M9 g mjavíso prévio de 50 dias 4·/.; 60 dias 5·/.; 90 dlas 51/2·/.; 180 dias 6·/.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas. 11 Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2·f.; Por 12 meses 6·/. .::.

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA, :: Deverá ser dado o aviso previa de 2 meses para retirada.
•.

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP :: Dep. fpopulareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti-

servindo até -50 metros de profundidade. radas semanais sern eviso até Cr$ 1.000,00 5·/.

Ar1n<01'(f})§ IE�etrnC(())§ ll'\lar21 ((]) �21r :: Dep. limitados-(Limite até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com ::

& .IV :: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem avise .... 51/2·/.

Sortimente completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, .GLOBOS, e gl Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

ARANDELAS." ::l retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6·/. ..

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

I::j\
Faz todas as operações bancarias, como selam: cobranças, descontos,

. força de qualquer capacidade. :: passes, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc.
..

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a l1,ualquer H MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

11�pedido de instalação de luz e força. . 11 Serviço atencioso e rápido 11
..

..
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Posto Rubínl - FAU�lJ�1?Et��BINI

'

- Rua Marechal Deodoro, 158
.

I
,-

II

l
r I Si V. S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,

ou automóvel. procure esta Oficina. bem
-

aparelhada,

1_[. que será atendido por hábeis profissionais em m.ecânica,.. f'i\ll
-

e elétromecânica �

� w;ti�

Oficina Autorizada c:c:FORD»

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

Lubriíicaoão- Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio
"

-

Instrumentos de Musica
em geral, especialmente

COITHA CASPA,

QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO_�AP�ÁR
POR E).(CElt'NCIA

oooooooooooooo�oooo�oooooooooooooo�oo� r�22!i:;;'hUfljdQ.. Ylii:;;r:;;;,-,00
.

.

. � •

� Adolf Herm. Schultze � CALCADOS

� MARCENARIA EM GERAL
� , .

.

-

D.

I� Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da m 'I I R G'O
'.

00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 I .

00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00 I' 'I
00 de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00

!II lNSTALAÇg;,���:�,Pl.ETAS DE, !II ,. �ão OS m�lno��s �

� Sal�ó��s Jantar. � " mai� �aratn�
00 Escritorios . 00

I00
Moveis rusticos e outros. �

_ •••-

00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00 •

FRODUTO 011
00 Cadeiras 00
00 Poltronas tixas e giratorias 00 TIIDl Al1Ul�11-rn° <1] Al tF' Ir <1] ] 1"<1] Allfi\�

00 Mesinhas de c.entro e para radio � , M.,»I!. <9J. M� \L.(Çllll��M\UI�
s:z< E entre muitos antros. a s:z<

I
Ir � TI

� � fi..
� Caixa Registradora marca "RECORD" �. \\Jr(())§Cllll rm:8l(())§ u)o Rßo

� .

Afamada pela sua eticiencia, substite 00 CAIXA POSTAL, 11

00 indo as Caixas Registradoras du 00 JARAGUÁ DO SUL

� elevado custo.-.-------�� SANT� CATARINA �zss VENDE-SE CAIXÕES VASIOS
00 _

00 ????,_�?�
s:z< � Iii C Q iê L ...2 ._...

I
� RUA RIO BRACO, 964 - TBLBFONE, 75

00
il Jaraguá do Sul stci. Catorina!ll ..

.

,

��!!!!!!��!�f�t=" ��m�arl�la �aGIO�al d� ���uro� 1�lra��a
Dp. LUIZ DE SOUZA.

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

GAITAS-PlANADAS
de 8 a 120 baixos

BANDONEO NS

ORGAos f: HARMOlfiOS .Bohn'
PIANOS "Essenfelder"

Estofaria Cruzeiro

Instrumentos porn
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, 'ODIONOLAS e

RADIO- ELECTROLAS

- ENFIM, TUDO O QUB PBRTENCE AO RAMO -

Peçam preços e demais informo ao Representante:

P�Ul� W��, = �aixa P��tal, ��
SERRA ALTA

LINHA sAo FRANCISCO Est. de Santa Catarina

ERAMOS SEIS
Luz e Sombra

Gina

O Romance de Tereza Bernard

(I!: a historia de uma mulher para todas as

mulheres do mundo.)
.

I Encontrar�is na TIPOGRAFIA AVENIDA I

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmo

nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dorrnitorios e salas de

jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritórios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação
tapetes de diversos padrões, tapetes congolíum, passadeiras, espelhos e colchões.

---- ACEITAMOS BNCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVBL. ----

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

Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. .; j A R A G U Á DOS U L

AGENTES LOUAj[§

Comercial Ltda.
IARAQuA DO SUL

\

A

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

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

"
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N di 16 d d [Ie do Itaiaí como nesre dos e laboriosos índus- sinho. Oito Gumz, resi-

b °f lia ep
esern- municipio. triais e lavradores. dente em Tirnbó Alvina

ro a eceu em omera- P T' bó G G
.,

f I G
.'

.. ,

d T b"
ara Im o veto em ustavo umz, Ja a e- umz Mundr, residente em

nos, mluhnIclPIO ed Imdo, 1884, logo depois de con- cldo, e cujos decendentes Rio Cerro e Oswaldo
um ve o povoa or a- traí

. C ítlhalconri
.

d G· íd
I d

. . .. d
rair nupcias em un I a continram com as in us- umz, resi ente em Es-

qJue
e ': o rnumcipio e

com dona Joana Hart- trias iniciadas por séu trada ltapocú,
arague. mann Gumz. pai em Rio Cervo e Rio A enlutada fernlila apre-

Frederico Gumz, que su- Deixou víuva, 7 filhos, da Luz. senrarnos nossas condo-

cumbio aos 88 anos de 57 netos e 29 bisnetos. Guilherme Gumz, indus- lencias.

idade, pertencia a uma Os seus filhos quasi rrlal, residente nesta cida O quadro abaixo des

tradicio�al familia ramifi- tod5ls resident,:s em Jara-!de ..Germano Gumz e Fre- crlmlna os descendentes

cada, nao somente no Va- gua do Sul, sao destaca- derlco Gumz, de [aragua- do falecido:

�------------------------

Artur Müller, Oticial do

Registro Civil do J� Distrito
da Comarca T araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil do filho de Alfredo Ber-

Faz saber que comparece- nardino �üller, ,:tfaIecido)
ram no cartorio exibindo os :

e Bernardma Muller.

documentos exigidos pela lei Ela, .brasile.ira! ,s,olteira,
aíim Je se habilitarem para dOf!1estIca, dórnlclllada e -1----..-

restden te nesta cidade, ---'- _

casal-Se: d Ih
-

Edital n. 1943 de 28-12-45,
sen o fi a legitima de
Ernesto Leesmann e de I

na��������. Piccoli e An- Bertha Lessmann. " Dr. Wal�emiro MalUreC�en
Ele, brasiléi.r<?,. solteiro, Edital n. 1946 de 29-12-45,

I ...

lavrador, dorniclllado e re-

,
sidente nesre distrito e .Ci-, '

Nizio Christofolini e So

dade, sendo filho de r7-le- fia ßruczeck.
xandre Piccoli e de Aäele Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

Stinghen Piccoll. Ele, soltein;>,.�rasileiro, Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

Ela brasileira solteira lavrador, dornlclliado e re- Indutoterrnia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

dome�tica dom'iciliada � sidente neste distrito, selJ· - Raios Intra-vermelhos e azuis, I
residente �este distrito e

do filho de EmiIio Chris- ••--------.-----------..

cidade sendo filha de Er- tofolini e de Maria Fron- _

nesto jacobsen e de Anna za Christofol i n i, ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::

J li cobsen
E Ia, so I tei ra, brlis i Ie i ra, :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::".. :::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::

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

, lavradora, domiciliada e
.

Edital n. 1944 de 28-12-45. resident� neste _distrito, IDr Alvaro Batalha - MÉD][€CO
_. .

" sendo fIlho de Joao Bruc- •

,H�rcIlIO ,Deli Agnello e zeck e de Jadwiga Bruc- CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

Mana Sartl. zeck.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito sen

do filho dos lavradores
Maximo DelI'Agnelo e de
Maria Bett Delt'Agnelo.
Ela, brasileira: solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, fi
lba dos lavradores Gena
ro Sarti e de Amabile Mu
rara Sarti.

t 'Frederico

Albrecht, casado com =Alziera Gumz Almiro
I

Gustavo Ricardo, casado com teraldOja falecido
Linda ôtrehlow Regina

Artur
Veronica

Tekla
Cecília

Bertoldo, casado com fIvaldoOsmar
Amalia Kahr Hilbeste

Guilherme Herta, casada com

Rui Frenzel

{MarleneLina, casada com

Victor Freigang

Paulo, casado com �ReinoldoAmalia Ahndt Gertrudes

Carlos, casado com {ReginaArnanda Lernke Asta

Oswaldo, casado com {EgOnGertrudes' Gaulke Lino
Herta, casada com {OVidiaPaulo Hafermann Asta .

\
'

CordeIl Hull, Ex·Secretario de Estado dos Es�
tados Unidos lendo a noticia de que lhe havia sido
conferido o premio nobel da paz de 1945, principal
mente por seu trabalho da fundação da organização
das Nações Unidas. - Serviço de Informações do
Hemisferio. "

WATERMAN'S
A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro

Acabu tJ.e receber: TlP. AVENIDA

Gumz.

Alfredo, casado com Ke
the .ôchwartz - Frieda e

Nelson

Hetwíg, casada com Alfre
do Klug - Bertha, Gisela,

Leurite e Walli.

Julius,
Henrique, casado com Ida

Teilaker.
Rudolfo, casado com Ang-

nis Danke. ,\
Oti lie, OUo,
Erich, Bernardo,
Erwino, Edmundo,
Arno, Selma,

Frederico

A fal� Piode XI

Olga, casada com OSCqr
Zalling - Edla, Werner.
Emílie casada com Au

gusto Schwede,
Ana, casada com Harri
Gruetzmacher -- Luíza.

Ida, casada com Leopol-
do Ehlerdt.

Herberto,
Angnis,
Roberto,
Tekla.

No dia 24, vespere doe
Natal, o Santo Padre Pio

XII, proferiu o seu primei
ro discurso de Natal de

pois do termino da guerra.
Depois de historiar o

Colégio dos Cardiais, fa
lou IongamenIe sobre a

missão da igreja no rnun
do e nos problemas de

após guerra,
Diz o Santo Padre que

"Nesta hora em que cele
bramos o nascimento da

quele que veio pera recon

ciliar os homens com

Deus e uns com os ou

tros não podemos deixar
de passar a oportunidade
de dizer uma palavra so

bre a estrutura da paz que
as classes dirigentes do
Estado" politica e vida
economica dlcldíram.
Com a acumulação da

experiencia, talvez nunca

conhecida ate agora, a

visão politica e o talento

organizador os homens
iniciaram os trabalhos pre
liminares pare os entendi
mentos de paz mundial.
Talvez nunca, desde o

principio do mundo, se

encontraram os homens
de Estado diante de tare

fa tão gigantesca e com

plexa, em viste da quan-
. .

tidade, gravidade, e arri
culdade dos problemas
que serão resolvidos. Ta
refa importante, por seus

efeitos em arnplltude e

profundidade, para o bem
e o mal, é a de restabe
lecer a ordem, a paz e a

prosperidade, depois de
50 anos de guerras mun

diais, crises economicas
e sofrimenros incalcula
veis, Forrnldavel é a res

p'onsabilidade dos que se

colocaram em ação pera
levar a bom termo tão gi
gantesca empresa. Não é,
nossa intenção tratar de

soluções praticas que pos
sam ser aplicadas a tão

espinhosos prohlemas".
Fala em seguida, da ne

cessidade ' imperiosa de
colaboração de todos os

povos. Ataca o totalitaris

mo, dizendo que o mes

mo é incompativel com a

democracia e inféta a co-

munidade das nações.
Constitui umd continua

ameaça de guerra, Ter
minando esse capitulo do
seu discurso, o Papa diz
que "em vista de tal esta
do de coisas, resta ape
nas uma solução: orar a

Deus pelo restabelecimen
to da ordern".

O tto ......................................

Alwina

(COnrado,
casado com Lln-

Gumz da' Behling.
Mundr Elflna.

.

� Waldemar, casado com

Oswaldo Cecilia Fiedler.
Walli, casada com Frei
mund ôchmídr _. Astrit.

Edital n. 1945 de 28�12-45

Olibio Müller e Erna
Lesernenn.

,

Chamamos.n
A ATENÇÃO Df TODOS,

rGR1.:.e;;:; o:o�r;:�:s' :;�

aClSO TOBIAS
,

Todos os seus artigos estão a ven-

da pelos menores preços pcssiveís.

;.,p,g �melhores "Chapeus Mangueira" as

mai lifiaà.s � modernas gravatas furta-cores,
camisas; Jogos de couro e legitimo croco

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

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

precinhos CAMARADAS

CASA TOBIAS - Rua Preso Ep�. Pessoa, 652 - Jaraguá do SUl

Ele, brasileiro, solteiro,
alfaiate, domiciliado e re

sidente nesta cidade, sen-

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei

passar o presente <,ditai que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde será
atixado dU! anil: I 5 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse o para os

tins legaes.
ARTUR MÜLLER-Oticial

Rua Mal. Floriano n, 152 - JARAGUÁ

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

Eletricidade Médica-

Indutotermia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUEB( HORA
...........................................................................................................................

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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! BANCO INDUSTRIA ECOMERCIO OE S. CATARINASjA. i!
Fundado em 23 de fevereiro de 1935· ii

---'----·1 CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 !!
DEPENDENCIIiS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ii

�f:::enn��á AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
�:��1��as End. Telegrafico "INCO"
Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 73

ii Cresciuma MATRIZ: I TA JA ÍCuritiba
C Faz todas as operações bancarias no Palz. como cobranças. descontos.uritibanos emprestimos. financiamentos mediante caução de tilulos comerciais.
florianopolis passes. etc.. aceitando documenlos e valores em custodia, mediante
Gaspar taxas modicos.
lbirama Abone em C /Correntes os seguintes juros:
�f:;���nga A Disposição, sern aviso, com retiradas livres
Jaraguá do Sul pare qualquer importancia
joaçaba I Com Aviso de 30 días e retiradas livres
Joinville

.

de e-s 1.000,00 s-;

I fi It:���a Deposilos Populares, com limite de e-s 50.000,<>0 ClißDiC8r_�eAOrl�nl0S'ínOUiUoi�OST'a"Ovri1a' reHsrUOßtoMafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
Orleans . e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%Porto União P F' 0/ I Professor Coledrolico de ßiologio do loslittulo de Educação de Florianópolis
Rio de Janeiro razo IXO de 6 meses . 5 /0 Ex.Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2%

I
Hospital de Caridade de Florianópolis.

Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

S f
.

d S I Ex·lnterno. por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro
. ranC1SCO O U Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

S. Joaquim A id dTaió economia é a base da prospen a e formado pela faculdade de Medicina da
Tijucas Deposite as suas economias no

I Universidade do Rio de Janeiro
Tubarão Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina S/A. I B LU ME NAU STA. CATARINA
�[�:isr�nga HORIiRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

ii Aos "sábados das 9 às 11 horcs ii .:: .:: -----'-------

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

�@Y@)@Y@®r@)@Y@)@Y@)®1i�)(�Y@)@Y@)@Y@@Y@)@!@)�®)g ]E r Iill e s � (()) IL c s s IIIDl 21 IDl IDl
� '. �
@. Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e Ç®. ]F ]E R R A R I A
®5

Ó @5 Fabricação de Ferramentas Agrícolas:
@. TODA§) A§) M01LE§)�IA§) DO ßPHftnH� Rf8PIRHI RIO � SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS
@) Encontram alivio imediatO com o uso do @5 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

s Incornparavel �
(®. • Ç®. OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I Pl!llnfal dI! ".nglen Pl!lnll!nll! I ii CUNICA DE OLHOS - �UVlDOS--� GARGANTA DO ii
@) O JlDEITORALMAI§)ECONftEECIDO �o URA§)IL @5 li DR. SADALLA AMIN ii
ê> .@ ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS li
::::1r.:\\t.=i'\:r.:\\tn\:r.:\\tn\tfn\IM:tí=\\r.:\\:fn\tn\:fn\tn\:fn\IM:fn\tn\:fn\ti=\\:fn\ti=\\:fn\tn\:tt::\@I�:: ESTADOS DE SANTA CA.TARINA E PARANA ::
;J.\SI�������\&.J.I&���� '/t H «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS H

H HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii
ii ii
li - ..Ioinville - �

ii

V:�a�:�S: 1DUm:r� II
DIR. RESPONSAVEL

gos perto da esta- li R T U R M Ü L LER
ção com casa para morar, !!
2 pomares, pasto cercado lj] REDATOR
e rerra pera plantar, ser- ii Mario Tavares da C. Mello
vido de luz elêrrica, 11
Vende-se tambem em li

�::�;UST:::O;:;::=Dl.com ii ß tO���i�nt�a.
Ja raguá do -ôu I �.�:::::.::::::::::::::::':::::: :::::::::::: :::::::::::::c/1

- CORREIO D

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES.
CrCCE!RAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

I"EItIDAa

Cure seus Ill:ales. e poupe I C I M E "1TOseu bom dinheiro com- I I I 1
d ------ NO

pran. o an

. ls._MILHO IIIfa rma CI8 N o y a Engenho Rau LIda.
de ROBETRO 1\1. HORST

IlANCHAa

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
COHHEJCIDO HA U ANO. ..,

YIINDE-A DI TODA PAItTIE •

sempre se encontra.a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JßRßGu4

@U@ @l® @U@ @'r@)
A propaganda atravez do
anuncio é mais eficiente
do que .se julga, para
anuncios prefira este

Jornal. REGULAi

..

SABADOs .

5-1- 45J1RAGui DO ,SUL.

:

1\ ,:-lois imporYd�:t.'1 Compcnhic de Capitalização da America do Sul

Amortizações de Dezembro de 1945
No sorteio de amortização realizado em 31 de Dezembro foram sorteadas

,
as seguintes combinações: '

D C P
FY G

CGZ
VZG

DNB
XPV

Todos os titulos em vigor, portadores de uma des combinações supra, serão
imediatamente amortizados pelo capital garantido a que têm direito.
SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, ,ln-Esquina Quitanda (Edificio SlI!Cl<::.:lp)

Inspetores e Agentes em todo o Brasil
,{,.�.�" ;\''J,��3;��:�5.5�rt·�..,,,.��ím1.="lmig••�i''[.1';:1·...

Informações com: G. RODOLFO FISCHER

POLITICA

Com a eleição do snrs,
Nereu Ramos e Ivo de
Aquino pare . O Senado,
volta a baila o caso da
sucessão governamental
do Estado, perguntando
se cada qual, quem será
o candidato do P.S.D.
Os palpites são muitos.

Fala-se que o snr. Luiz
Gallotti pretende deixar a

Interventoria e que o seu
subsríturo será o sr. Car
los Gomes de Oliveira.
Se assim fôr, o candi

dato mais provavel será
o snr. AderbaI Ramos da
Silva; se não houver um
"acordo" planejado pela
alta politica do Rio.
Outra pergunta que se

faz muito a miudo é se a
U.D.N. persistirá em man
ter a candidatura do snr.
Irineu Bornhausen.
Quatro partidos estão

na espetativa dos aconte
cimentos: o PSD., a UDN.,
o Trabalhista e o PRP.
Para fazer frente ao

P.S.D. é preciso que os
ultimos se unem em tor
no de um nome, pois do
contrario o risco é gran
de.
Mas, como a politica

tem muitas surpresas,
aguardemos os aconteci
mentos.
Dentro de 50 dias a si

tuação estará mals clara.

I
t

J A R A G U Á

SemanalVende-se Revista
Um Terreno na Estra

da ltapocusinh-Hanse, dis
tante d.a estação ferrea
de Nereu Ramos 20 mi
nutos.
Para tratar com MANO

EL MAIA.

Conclusão da 1a. pagina
As enchentes que asso

lam Minas, o vale do
São Francisco e o Esta
do do Rio estão se tor
nando uma verdadeira ca

tastrofe.
As agues continuam a

'subir e a chuva não cessa.

Dezenas e dezenas d
casas tem sido arrasta'
das pelas agues, estando
centenas de pessoas sern versos oficiais da aero

lar. nautica, o snr. Brigadeiro
A violencia das aguas Eduardo Gomes.

levaram as pontes, e as Sua demora será de 4
estradas que não sofre- mezes e a viagem desrí
ram esses danos estão na-se a estudos da avia-
alagadas. çäo.
Aviões estão socorren- -x-

do eidedes com viveres, Dia 10. do corrente Ia-
estando ci governo sten- leceu no Rio o snr. Anto
dendo os flagelados por' nio Carlos Ribeiro de An
todos os meios posslveíe. drade.. um dos descenden-

-x-- res da velha e tradicional
Continua vlolenia a familia brasileira.

campanha contra -

o jogo O extinto contava 66
em todo o paíz, especial- anos de idade, tendo si
mente pelos jornais que I do substituto do Presiden
apoiavam o brigadeiro na te da Republica, Ministro
luta eleitoral. da Fazenda, Presidente da
Pede-se não somente o Camara e Governador de

fechamento dos cassinos, Minas Geraes.
como dos logos do bicho, Teve honras, no enter-

que arrastam desde os la- ro, de Chefe de Estado.
res mais ricos até os po- -x-

bres a penuria e desespero. O recente aumento' dos
Consta que o governo, vencimentos do funciona

solidario com a campa- Iismo decretado pelo go
nha do exterminio do lo- verno foi feito na base de
go, está estudando um 500 cruzeiros para os que
projeto de decreto-lei dan- ganhavam até um mil cru
do o golpe fatal nesse zeiros e 50% para os que
cancro social. percebiam quantia superior.

---x- -x-

Em avião da FAB, se- O orçamento para 1946
guio pare os Estados Uni- eleva-se a 10 bilhões de
dos, acompanhado de dí- cruzeiros.

-x-

A posse do snr. Gene
ral Dutra, como tudo faz
crer será entre 20 a 30 do
corrente, já estando os

paizes ernlgos nomeando
os embaixadores para a

posse.

Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JßRßGU4 DO SUL
Estado de Santa Catarina

ASSINA'fURA ANUAL
Cr$ 35,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lPrerrCll[lUl1r21 MlUlIOlll(Cn�CJl[
leQl1lllernmcntos IDJe§JD21c)ffiatdlos

Dia 12-12-45
1550�Max Fiedler, bras. requer transf. imp. ter-

50. REGIÃO MILITAR 50. D. INFANTARIA reno com duas casas em máo estado de conserva-

i6a. OIROUNSORIÇÃO MILITAR ção, nrs. 69, 83 e 87, sito a rua CeI. Emilio Jour-
. . .

'

. .. dan, adquirido de Jenny Kuehne, Ernrna Walter Kar-
Junta do Alistamento }Y.hhtar doMunicípio de

mann, Manha Kuehne Rnhlhof, Ema Walter Wetzei,
JARAGUA DO SUL - Gertrudes Walter.

_
Dia, 21-12-45

Convocaçao da Classe de 1925 1541- Germano Pavanello, bras. requer líc. cons-

. truir uma cerca de sarrafos em frente si terreno, si
tuado à rua Mal. Deodoro da Fonseca, ass. com

promisso, como requer.
1551 - Romano Hice, bras. requer canc. do im

posto da que estava sujeito s. rnarcinarie, idem.

1553- Germano Pavanello, bras. requer lic. de

molir a casa n, 1.116, a rua Mal. Deodoro da Fon

seca, de s. propried p. os emclros. devidos, idem.
1554 - Honorato ôtlnghen, bras. requer lic. cons

truir uma casa de madeíra em s. propried., idem.

1355-Walter Hertel, bras .. requer rransf. do im-

posto sobre' dois letreiros, p. o nome da firma

ôchulrz & Cia, Lrda., idem.

Não estão compreendidos nesta convocação ge-
1556- Arnoldo Zuneit, bras., requer baixa dos

t

ral, os que já foram julgados Incapazes deflnltiva- impostos que estava sujeito s. casa de Generos Ali-

mente na 1 a. inspeção de saude. menricios, botequim e açougue, a estr. Irapocú, idem.

A J. A. Militar pede e espera o concurso de 10- 1557- Oswaldo Ewald, bras. requer lic. cons-

das as autoridades federaia, estaduais e municipais' truir uma cerca de sarrafos em frente de seu rerre

inclusive coletores, escrívãis, delegados de policia, no, sito à rua Benjamin Constem s{n, idem.

inspetores de quarteirao, etc., enfim a colaboração 1559 - Ioão Franzner, bras.: requer baixa do imp.

de todos 05 brasileiros no sentido de maior difusão que estava sujeito nessa repartição, de seu engenho

possivel desta disposição legal, para que os nossos de aguardente, idem.
.

patrlclos, muitas vezes, por falta de cochecimento de 1560- Vva. Pia Demathé, bras. requer baixa do

nossas leis, venham a incorrer em falta pera com imp, sobre engenho de Açúcar, idem.

um dever de tão grande alcance patriótico. 1361 -- Artur Reif, bras. requer transf. imp. de O Prefeito Municipal de Iaragué do 'Sul, usan-

l.A.M. de Iaraguä do Sul, 8 de dezern- imp. de seu automovel Ford, vendido a Walter Breit- do da atribuição que lhe confere o arr. 12, item I

bro de 1945. heupr, idem. do decreto-lei n. 1 202, de 8 de abril de 1959,
REMACLO O. SEÁRA - Presidente 1562 - Adolar Papp, menor impubere, represen- D E C R E TA:

todo e esststído por s. pai Paulo Papp, requer transf. Art. 1°. - É concedido à Mitra Episcopal, para·

imp. de um terreno situado nesta cidade, adquirido construção do edificio "Cristo Rei", desta cidade, o

de José ôafanelll, idem. auxilio de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00).
1364-Vilela Goulart & Cia., requer baixa dos Art. 2°. - Para fazer face à despesa decorrente

impostos a que estavam sujeitos n repartição, idem. deste decreto-lei, fica aberto, por conta do excesso

.

1565- Ger�ano N_ienow, bEas. requ�r transf. de arrecadação do corrente exercicio, o credito es-

imp. terreno ven�ldo a flrma Irmãos Wolf, Idem.. I pecial de cinco !!Iii cruzeiros (Cr$ 5.000,00, .

.--__
COMPRAREI MAIS BARATO 1366-Emench Ru�sam, requer tr.ansf. do� Im- Art. 3°. - Este decreto-lei entrará em vígôr

:

na

Fazendas

?
Suspensórios postos de seu e.slabele.clmento comercial, vendido a data de sua publicação, revogadas as disposições

Lourenço Gressínger, Idem. em contrario.

Chapéos Sedas 1567 - Alvaro Neves, bras. requer cancelarnen- Decreto N. 73
•

. ... to írnp. de indo e profissões a que estava sujeito n.
Etc .., etc.

.

repartição, idem .

.

1568-Carlo� e Guilherme Zastrow, requer trans
Pois isso V. S. sempre consegue ferencia impostos S. mercadores de Gado e Cavala-

na Casa. ERI C O B RUHN S, I
res pare a firme indívldual.de Carlos Zasrrow, idem.

JARA6Ui DO SIJL Roa C�J. Emilio Joordnn, 6"
Secretaria da Prefeitura Municipal de Ja-

,_,

ragué do Sul, 24 de desernbro de 1945 ..
1----...:::;==========;:;;:..:.....--- José Pereira Lima - Secretario

Recebeu: TlP. AVENIDA

Decreto-Lei 148"M tt B
-"

y.I pera forrar mêses

, a a orrao erul - e escrevaninh�s

Ministerio da Guerra

/

A Junta do Alistamento Militar de [aragué do

Sul, torna publica a todos os brasileiros da classe
de 1925, que não forem ainda reservistas das For

ças Armadas, alistados ou não, que são obrigados
de acordo com a nova Lei do öervíço Militar em

vigor, a apresentar-se ne Repartição Alistadora, de

preferencia no Municipio de residencla, afim de se

rem encaminhados aos Postos de Concentreção.
A epoca de apresentação é pe

17 de Desembro de 1945 a 15 de ..Ja
neiro de 1946.

ARTUR MÜLLER -- Secretario

1\
"

"

Perfumes

n.

ONDE

O Prefeito Municipal de Iaraguä do Sul, usan

do da atribuição que lhe confere o arr. 12, n. 1 do
decreto-lei federal n. 1.302, de 8 de abril de 1959,

DECRETA:
Art. 1°. - Ficam abertos, por conta do exesso

de arrecadação do corrente exercicio, os seguintes
créditos, no valor global de quarenta e seis mil

quingentos e noventa cruzeiros (Crê 46.590,00):
a) Suplementar:

De trinta e seis mil quinhenros e noventa
cruzeiros (Cr$ 56.590,00), destinado a refor

çar, pela forma abaixo, as seguintes dota

ções do orçamento vígente :

° 24 1 - Custeio de veiculos, moveis e

urenslllos e-s 3.000,00
O 44 2 - Serviço telefonico 290,00
2 94 4 - Sepultamento de 'indigentes 500,00
8 21 1 - Operários do serviço de estradas e

. pontes .

\27.000 00
8 23 1 - Para o serviço de estradas e pontes 5.000,00
9 94 1 - Despesas imprevistas

t

800,00
e-s 56.bSlU,UO

b) Especial:
De dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00)
afim de atender ao pagamento das des

pesas efetuadas com o serviço elei-
toral da 17a• Zona 10.000,00

e-s 46.590,00
.

Art. 2°. - Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Decreto ..Lei N. 149

A Casa Real� Sangue e Areia
,

o romance que jamais perderà sua
possue um grande popularidade-recebeu TlP. AVENIDA
sortímento em artí-

gos de couro: �

SACOLAS -CARTEIRAS-
CINTAS, etc.

(defronte o Cine ßúhr)

.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, usan

do da atribuição que lhe confere o art. 27, § 2., do
decreto-lei n. 1.202, de 8 de abril 'de 1959,

.

DECRETA:
Art. 1°. - Fica transferido da dotação 3.50.4 do

atual orçamento, para a dotação 3.50.1 do mesmo

orçamento, a quantia de .Cr$ 2.040,00.
Art. 2°. - Revogam-se as disposições em con

trario, entrará êsre decreto em vigôr na data de sua

públicaçäo.
Prefeitura Municipal de Iaraguä do Sul, em

51 de dezembro de 1945.

ass.) - REMACLO O. SEÁR�
Prefeito Municipal

\

EM ·JOINVILLE
procure

HOTEL TBOCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS .REFEIÇÖES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA. VISCONDE DE TAUNAY N. 185
--------------

,

Um cruzador iaponez adernado
__..._._,._.,_,�._._,._,....,

-"--'_'''''---''_'I-''_'''''_''_'''

Maxima brevidade! .
-
-

. Preços modicos!
O cruzador Japonez "OYODO" fotografado na Base Naval de Kure, onde

adernou depois de ter sido atingido por bombas lançadas por aviões nOJ'

te-americanos. - Serviço de Informações do Hemisferio,

-

.

�l!nhDri1! 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.
�

Produtos da ICeM. 5A. Blumenau
deliciosa? PUDIM MEDEfROS!

Alameda Rio Branco - Oaixa Postal, 47
Sobremesa -

--

OfiCINA MECANICA. EM GERALA
T
E
N

AÇ
O

Solda eletrica e a oxigenio
.

-

H. Kelbert
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 1144

. \Jaraguá do Sul

Solda-se qualquer peça de aço, ferro batido 'ou fundido. bem
como metais: bronze, cobre, atumtnto, etc.

Serviços solidos - "Por profissionais especializados!
tO, anos de prat'ica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-· -�::E-XF�::-S��L-,;: 'Fo��st�:n�r�:: �:os �e::���ndi
pelo exercito america- cam que Hitler "gozou
no, documentos que com- por muitos anos da sín

provam o suicidio de cera amizade" de Eva
Hitler e Eva, Braun. Braun, com quem aca

Depois de afirmar que bou casando, nos ultí
ele e Eva Braun prere- mos dias de Berlim.
riam morrer a suportar Em todo o documento
a rendição, disse ele: transparece como Hitler

se considerava o novo
"Não é verdade que Messias, salvador do ge

eu desejasse a guerra. nero humano, cujos be
Foi desejada e provo- nevolos designios se
cada exclusivamente por opunham os "judeus e
homens de Estado que, seus ajudantes". Seria
ou eram de origem [u- interessante saber si
daica, ou trabalhavam a Hitler considerava os
serviço dos judeus. Oíe- atos centra os civis, que
ci muitas vezes, redução acima aponta, crímíno
e limitação de arma-

sos apenas quando pra
mentos, que não me ne- ticados pelos adversa
garão os posteros, por rios, e não por ele.
todo a eternidade.
Portanto, a responsa

bilidade pela eclosão
desta guerra não deve
cair sobre mim. Mais
ainda, nunca desejei que
apos a primeira e terrí
vel guerra mundial, ou

-------- tra surgisse, contra a

Inglaterra, ou mesmo

contra a America.
Passar-se-ão os secu

los, mas das ruinas de
nossas cidades e monu

mentos, o odio do povo
por fim crescerá e re

novar-se-á constante
mente, contra o judais
mo internacional e seus

ajudante.
Mas eu deixei bem

claro que os verdadei
ros ctílpados desta luta
assassina - os judeus
expiariam sua culpa si
os povos da Europa fos
sem tratados como IJU

tras tantas ações comer
ciais, por esses conspi
radores do dinheiro e

Iínanças internacionais
Mais ainda, não deíxéí

margem para que se du
vidasse que desta vez,
não se toleraria que mi
lhões de crianças de

Fundado
1919

-Diretor: ARTUR MÜLLER -

ST�. CATARINAANO XXVI )ARAGUÁ DO SUL SABADO, 5 DB janeiro DB 1946

-:- Notas Locais -:- �::a��r�x�����ede�;:: I �11�6:�i:���r�!�i, �o����
nadas a cabeça do snr. ciante a Estrada Nova.

. .

Rudolfo Carlos Hornburg CINEMA - Quem não vai

.

Com a s�nhor!ta ReI- em Rio da Luz. No baile assistir o filme de hoje
Brindes e felicitações - Da nílda Schmitz, fII�a .do no Salão Sohn brigaram e amanhã que o Cine

Cia. Wetzel Industrial, de sr. C�emente Schm�tz, m- 'dois velhos desafetos, Buhr vai apresentar?
Joinville, recebemos u- dustríal nesta cidade, indo um deles para o Ninguem vai deixar
ma muito utíl folhinha. con!ra�ou .casa�ento o sr. hospital, e no Acarai, de ver a nossa more-

Enviaram felicitacões Jos� Ríbeíro, fII�o �o sr. até dois "guris" briga- ninha de sarong num des
ao "Correio do Pôvo" Jose Teodoro �Ibelro. ram por causa de uma lumbrante filme em tec
por motivo da passagem - Com a gentil senho- -"guria". O mesmo se deu nicolor! Ei-la que surge
do Ano Bom, os srs. Eu- rita Rosa da C?�ta, Ii- na estrada Nova. novamente de sarong em

rico Hosterno, de Flo- lha do s�. Acílíno da Todos eles estão pro- cores naturais! (Que co

rianopolis, Linotypo do Costa,. reslde�te em Ita- cessados e vão prestar res! Que sarong! ... ) Ve
Brasil S. A., do Rio. poc�s.lllho,. nOIVOU o ex- contas' com a Justiça. nham ver e escutar a

Retificações - No numero pe�lClO�arIO Estefano ßniversarios - Dia 1 a se- Rainha do sarong inter-

passado publicamos que �aler, fIl?-o do sr. Fran- nhora Wally Wolf e a pretando a linda canção
o sr. Axel

-

Boss havia CISCO Maler. a menina Terezinha Frei- Lua Cheia e Coracão
assumido a direção co- Tempo quente - As festas berger; dia 2, a senhora Vasio, no admiravel 'fil
mercial da firma Max de Natal e Ano Novo, do Adelina Lazzaris e o in- me Alem do Horizonte Awl
Wilhelm, quando aquele ano da vitoria, parece dustrial Arno Mueller; comDOROTHY LAMOUR
nosso amigo apenas to- que esquentaram bas- dia 5, os srs. Leopoldo e Richard Denning.
mou a seu cargo a di- tante o sangue da mo- Fiedler e Henrique Kos

reção tecnica da Iabrí- cidade. Nada menos que ter; dia 4, a sra. dona
ca daquele industrial. I cinco inqueritos correm Paula Ferreira, viuva

Noivados - Com a

senho-I
na delegacia por brigas. do Major Julio Ferreira;

rita Asta Isberner con- Os entreveres foram os dia 7, os srs. Leopoldo
tratou casamento o snr. seguintes: os irmãos Lu- Mahnke e Alberto Zim
José Watzko, filho do I iz e Claudio Bassani a- mermam, residente em

sr. Mathias Watzko, re- gredíram o inspetor de Guaramirim, e a gentil
sidente em JaraguáAlto. quarteirão de Retorcida, senhorita Tereza Benet-
- Ajustou nupcias com quando este procurava -ta, dileta filha do snr.

a senhorita Maria Pedri, os acalmar. ÜS irmãos Angelo Benetta.
filha do snr. Henrique Milnitz faquearam Arnol- Dia 4 passou a data

Pedri, o snr. João Bona- do Grahl e seu filho Wi- natalicia do sr. Euthime

metti, residente em Lon- gando, no salão Roeder L. Vieira.
drina em Rio Cerro. Roberto Ainda dia 1°. festejou

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

Guaramirirn, com 2 pavimentos, tendo 5 dormitorios - banheiro com

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

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

Ilqmínação elétrica no qulntal - agua canalisada - fosse e gabinete sanitário,
etc. - Construção recente e moderna, toda de material em terreno firme e drenado. npr�ndilParte referente á Farmacia ======1

.

Sala com 7 X 9, - toda instalação envidraçada e praülelras' rnodernls-
sirna - mesa de escrlrorio - laborarorio - sala de emergencla - pias sanlrarlas. - Precisa-se de um rapaz
Grande estoque de especialidades farmaceuticas, assim como perfumarias, de 15 a 17 anos para tra

sees erc., sito em um dos melhores pontos de G u a r a m i r im, grande belher como aprendiz nu-

movimento comercial.· ma oficina mecânica.

OaSG e Formccto Ci 'Venda

Vende-se ia .....be... só. a propriedade
Tratar com o proprietario

Farmaceutico - JOÃO LYRA

N. 1.313

PELO ESTADO

Jornais e
Revislas

De sua viagem a capi
tal da Republica, onde fo-"
ra tomar parte numa reu

nião da comissão Execu
tiva do P.S.D, que tratou
da atuação desse partido
no futuro governo do sr.

General Dutra, regressou
o sr. Dr. Nereu Ramos,
senador eleito e ex-inter
ventor federal.

-x-

Foi nomeado Secretario
da Fazenda do governo
Luiz Gallotti o snr, Iau
Guedes da Fonseca, ex

membro do Conselho Ad
mlnisrratlvo do Estado.

-x-

Para o Rio de janeiro
viajou o sr. Dr.' Carlos
Gomes de Oliveira, Se
cretario do Interior e jus
tiça.

-x-

Os ladrões estão agin
do em Blumenau, onde
em uma semana quatro
casas foram assaltadas.
Da Relojoaria Cararl

ncnse foram roubados em

iolas cerca de 50 mil cru
povos arianos, morres- zeiros.
sem de .Iome, milhões O ladrão entrou por ;.
de homens morressem um buraco feito no assoa- ,

nas batalhas, centenas lho com uma pequena
de mulheres e crianças serrã; tendo, antes pene
fossem queimadas e bom trado no porão.
bardeadas até a morte Do cofre do Bar Auro
nas cidades - sem que ra, foram retirados cerca

o verdadeiro culpado de 8 mil cruzeiros.
sofresse o merecido cas- -x-

tigo". Foram nomeados pelo
A primeira guerra Presidente da Republica

mundial foi um víolen- pare exercerem os cargos
cia contra a Alemanha, de membros da Caixa Eco
e no conflito empreguei nomíca nesre Estado os

minhas modestas forças srs, Dr. Fulvio Aducci e

como voluntario". "Acacio Moreira.
.

Nova Era.. Entrou em seu

9°. ano de exlsrencia o

nosso bem feito colega
"Nova Era", que se pu
blica em Rio do Sul sob
a direção do snr. Pedro
Paulo Cunha.
Ao confrade desejamos

todas as prosperidades.

-

Jornal de Joinville. No dia
1. o "jornal de jolnville",
fundado pelo saudoso ler
nalísra Eduardo ôchwertz,
e hoje propriedade dos
Diaries Associados com

pletou rnais um ano de
extsrencía.
A todos os que ali tra

balham e por intermedio
de seu diretor Frederico
ôchwerrz os cumprimen
tos do "Correio".

.�
Atualidade. Em Floriano

polis acaba de ser publi
cada meis uma revista,
sob o titulo "Atualidade".
E seu díreror-proprieta

rio o snr. E. L Kuehne,
Traz, alem de exellentes

colaborações, muita rnate
ria util e de egradavel lei
tura.
Uma vida longa e pros

peridade é o que deseja
mos.

Despedida
Na impossibilidade de despedir-me pessoal

mente de todos 'os amigos que aquí deixo, faço-o
por iniermedio do nosso querido Correio do Povo.
Deixo aqui meu eterno agradecimento por todas

as atenções de que fui alvo por êste nobre povo
de Jaraguá, e ponho-me ao seu inteiro dispor no

meu novo campo de atividades educacionais: Co

légio Champagnat (Alto das Mercês) em Curitiba.
Ao meu sucessor, Rvdmo. Irmão Ernesto

José, meus votos de pleno exito no seu novo cargo.

Irmio Daniel Celestino

Jaraguá do Sul, dezembro de 1945

Apresentar-se ii INDUS
TRIA DE CALÇADOS
GOSCH IRMÃOS SIA.

. I5xt

,��'f\O VIRCt;.J �DA e:»: I'f
(�WfTIH INDUSTRIAL
JOINVILLE

({J) sauä (Q) (Marca Registrada)

Virgem Especi.alidade
recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum.

c:,(>.ßÃ� 'llRCf""
•...

ESPECIALIDADE
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