
Do sr. 'Senador Nereu
Ramos recebemos um te

TELEfONE N°. 39 legrama de votos de Ie
������������������������������������������������������ licidades no Ano Novo,

ANO XXVII _' JARAGUÁ DO SUL Quarta-Feira, 10 de Janeiro de 1945- S,a, Oatarina - N. 1.314 o que muíio agradece
mos,

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER - Fundado em 1919

,

Novos lerrilorios brasileiros Os �felivos, dá força
,aerea dos E E. U.U.
ein tempo de paz

Recebemos o numero

11, da revista "O Vale
do Itajai", que se publi
ca em Blumenau.
Como nos anteriores,

tambem este número
vem fartamente ilustra
do e com variada e atra

ente leitura.

.,

- Tambem o rev. Pa
dre Jose Poggel S.C.J.,
Superior Provincial dos
Padres do Sagrado Cora

ção de Jesus, teve a

gentilesa de enviar vo
tos de bom ano novo.

A .essas gentilesa. que
muito nos desvanece,
agradecemos 'penhora
dos.

,

.

Eramos um pais com- cie e 5,0% da sua POPu-1 vou
foi possibilitar a in

posto' de vinte Estados, o lação; Mato Grosso, com trodução do progresso
Territorio do Acre e o 21,7% da sua superficie em lugares ainda não

Distrito Federal, tendo e 23,7% da sua popula- atingidos pelo trabalho

sido levadas a efeito va- ção; Paranà, com 25,7% perseverante equotidiano
rias tentativas visando o e 4,2% respectivamente; do homem; mas foi tarn- As forças aéreas dos

desmembramento e a Santa Catarina, com bem constituir em atalai- EE. UU., terão em tempo

criação de novas unida- 152% e 3,8%. as da nossa defesa exter- de paz o efetivo de ...

des. Entre estas tentati- Com essa divisão, que na os pontos mais vul- 400:055 homens e 8.200

vas figuram as de Aires atende ás condições geo- neraveis do territorio, aviões em linha de vôo

Casal, Candido Mendes. graficas das zonas atin- conclue a "A Noite" de com mais 6.000 aviões

Teofilo Otoni e Varnha- gidas, o que se objeti- São Paulo. entre forças da reserva

gen. O certo, porem, é
e unidades da Guarda

que as divisões propos-
Nacional.

tas só obedecem ao cri-

R
·

t 5 I
Embora se i não fizes-

terio politico, mal aten- I'!JDlS Cl �man� sem menções à bomba

dendo ás pecualiaridades �, � \.I atômica, o informador

geograficas das zonas
das Forças Aéreas co-

sugeridas.
municou que os planos

P I d
telaborados prevêm tan-

e o ecre o numero Em 1944 a Argentina do o privilegio, é enor-

5 812 d 13 d t b
to a defesa das posses-

. e. e se em 1'0 exportou para a Ingla- me o prejuízo da índus-
d 1944 f f'

sões americanas como a

e u, oram a mal terra 702.000 toneladas tria nacional de extra-
.

d
.

. .

t
. particípação no policia-

cria os mais cmco erri- de carne, 769.000 de ce. ção da madeira.
t

.

b
mento internacional queAM· h

·

orios novos, a rangen- reaes, 53.000 de couros, O protesto foi encamí- ar!n a a'""er!cana
d d 814 368

segundo a Organização ... .,...

o uma area e . 8.0JO de manteiga. Para nhado ao snr. Diretor
t d d

das Nações Unidas cabe íb 1 dme ros: qua ra os e uma os Estados Unidos, no Geral do Departamento eX! e a gumas e suas
população estimada em mesmo periodo 354.000 Nacional da Propriedade

aos EE. UU.

242 368 h bí
Nas fileiras da nova

. a ítantes, toneladas de cereaes, 'Industríal, novas armas
D t ít

. Força Aérea se incluem
. os erri orios em apre- 75.000 de lãs, 63.000 de -x-

ço o do Rio Branco é o couros, 80.000 de azeite Faleceu o professor
os bombardeiros de tipo A Marinha norte-ame- sua fusilagem, de madeí-

que se apresenta. com E' 23000 de produtos la- João Cabral, professor
super-pesado que tão ricana Iez profundo pro- ra compensada, ao que

menor população, pos- ticinios. da Faculdade de Direito
eficientemente apressa- gresso na guerra de se diz, é muitissimo dís-

.

d d
ram a derrota do Japão "robots" com o empre- pendiosa.

sum o para uma area e Alem disso aquele pa- do Brasil, e autor do Co- I

.

d 250000 '1
com os terriveis bombar- go de aviões sem piloto Prevendo IJ uso íutu-

mais e . qUI orne- ís doou a diversas na- digo Eleitoral de 1932.
tros apenas uma Iração ções da Europa 390.000 -x !

deamentos estratégicos e projeteis airigidos. Na 1'9 deste e de outros apa-

�e habitante. �ssa é ali- toneladas de trigo e va- No Rio Grande do Sul
a que sujeitaram os cen- primeira exibição públí- relhos mostrados na exí-

as, cop! exc�çao _da de rios milhões de quilos declararam-se em greve
tros industriais Japonê- ca de seus mais moder- bição feita pela Marinha,

Iguaçu, a situação das de carne os trabalhadores das mí-
ses. Pelo plano agora re- nos aparelhos de guerra, o contra Almirante H. B.

d
.

íd d d
. velado, a Força Aérea mostrou um "robot", à Sallada, Chefe do De

emais um a es" on e --x-� I das de carvão São Je-
o despovoamento e qua- Foi fundada no Rio a ronimo, que pleiteiam

jato propulção, lançado partamento de Aeronáu-

se completo. Os novos associacão dos ex-com- aumento de salario.
ao, ar de um díspositívo tica, tornou pública a

territorios, em conjunt?, batentes da Feb, que -x- brasileiro, que tambem colocado sob a asa de seguinte declaração:

apresentam uma ßensl- tem por finalidade prín- O ministro do Exterí- convidou os demais car- um avião Catalina e que "Para um homem que

\ dade �e 0,30 habitantes cipal lutar contra os re- 01' da Turquia, repeliu- diais sul-americanos pa- depois ultrapassou em está destinado a abater

por quilómetro quadrado, manescentes do nazi-Ia- do as reivindicacões rus- ra viajarem no mesmo velocidade e em manea- um avião, nada há de

ou seja, mais ou menos, cismo no Brasil. sas contra a Turquia, de- vapor,
bilidade o avião Gruman melhor do que a pràtí-

um homem para cada I x..:._ clarou: Os professores Cada novo cardeal Ie Hellcat/ que o dirigia. ca de derrubar um avião

ires quílometros. Movimentam-se os ma- sovieticos que afirmam vará consigo um secre- Com uma velocidade Esse fato simples cons-

No ano corrente, a po- deireiros do Brasil num que parte da.Turquia tárío e um ceremoníerío. aproximada de seiscen- titue a explicação das

p�lação �as zonas reíe- protesto contra a pre- deveria passar para a C9m dom Jaime de Bar- tas milhas por hora, o provas realizadas pela

ridas SUbIU para 256.000 tencão de uma firma União Soviética devem ros Camara seguirão o 'robot" a jato é empre- Marinha.

habitante�. N.o entretan- americana, que pleiteia estar tentando traduzir monsenhor Gastão Neves gado para combater os "Certamente a ínílu

to, o terrítorío do Igua- o privilegio de invencão para o russo a teoria do Guimarães, cerimoniário, mais velozes aviões de ência do controle do rà

çú sofreu um decrescí-, para "tratamento de ma- "Lebensraum" de Hitler. e o padre Ivo Cabliari, caça, dío sobre os aviões sem

mo, pois de 96.848 habi- deíra". x- secretário. O cerimoniá- Se abatido, um para- piloto se extende além

tantes existentes em 1940, Alegarn os industriais Entre 20 e 26 do' cor- rio que viajará em com- quedas salva o motor a do ensino aos artilhei-

I?as�ou para 93.200 em 1 ° patricios que o preces- rente seguirão para a panhia de dom Carlos jato. A delgada constru- ros anti-aéreos. Em cm

ue Ja��Iro ?� 1945. q �o- so de impregnação de Italia os novos cardiais Carmelo será o conego ção de suas asas e de binação com a televí

lu�e 'Brasil", �o MIDlS,- .madeíra já é do domínio brasileiros, que seguirão Padesio, de São Paulo. cada alcança f>.50õ.õõõ são, espoletas automáti

t�rlO das Relaçoes Exte- publico não só nos Es- no vapor "Duque de Ca. Acompanhará o nuncio quilos. cas e a força atômica, o

riores. observa que, da- tados Unidos como na xias", posto a sua dís- apostólico dom Bento Assim, o estomago ca- avião sem piloto ou o

do o crescimento natu- Europa e que 'concedi- posição pelo governo Mazela, o monsenhor Na- ríocadevora mensalmen- projetil dirigido pelo rã-

ral, verificado depois do
' buco de Araujo. Pelo ex- te mais de 8,562,580 qui- dio revoluciionarão as

recenseamento de 1940, pediente da nunciatura, los de carne.
técnicas de defesa na-

os novos territorios de- até nomeação dos novos A media mensal de cional e os métodos de

veriam contar no fim d,e I P' 0.1 1-' t IIl5'lI C a representantes do Vati- consumo do leite no Rio preservação da paz".

1943, cerca de 260.000 cano junto ao governo é de mais de 7 milhões (S. I. H.)

habitantes. Já vimos que brasileiro, responderá o de litros, e a diaria mais mento da carne. AdIãÕ-

passados dois anos dessa atual chanceler Monsan- de 220.0,)0. No 10. semes tou que as devastações

data, as novas 'unidades
---

te

portal!.
tre do ano passado o produzidas aos rebanhos

não ultrapassam de . .. Foram proclamados os visita dos meus amigos. x- consumo foi brasileiros, e em conse-

256.000 habitantes. Isso, eleitos do Parana, sendo Esta palavra liberdade No Rio, q ando partia I de A3.207.055 litros. Este queneía da matança in

porem, encontra alguma 2 Senadores e 6 deputa- tem um sentido variado e do Campo dos Afonsos I eumentó aparentemente descriminada, nos prí

explicação na situação dos do PSD, 2 deputados elastlco, conforme a in- parà São Paulo, e

deVi-I astronomíco,
é inexpres meiros anos de guerra,

de guerra atravessada pela UDN, e 1 pelo PTB. rerpretação de cada um". do forte temporal des- so diante da necessída- para efeito de exporta-

pelo pais, que dificultou -x- Hoje, o antigo morador governoh um avião de I de do precioso alimento. ção, perdurarão por mui-

o povoamento daquelas O snr. Getulio Vargas, do Palacio do Catete ja treinamento. 'I O consumo de açúcar, to tempo. Entretanto,

regiões. Os colonos que no seu retiro de São Bor- deve ter se esquecido da O, aparelho caiu ao racionado ha longos anos, acrescentou o general

ali poderiam ter ido, pro- ja, novo oraculo para on- noite de 29 de outubro, e mar perecendo os dois alcança 850.000 sacos de Anapio Gomes, em meia

curavam as zonas índus- de diariamente acorrem recobrado aquele sorriso cadetes da Aviação, Ser- 60 quilos. dos de 1946, do gado que

triais, que, carecendo de os "queremistas" em bus- que tailto mal fazia aos gio de Britto e Leoncio De janeiro a junho do for abatido no Brasil,

braços, pagavam salari- ca de um roteiro para as seus adversarios. de Morais. ano findo, o Rio comeu uma parte será exporta-

os bem mais elevados e futuras jornadas eleitorais, Pudera, SenlJdor por -x- 110.000 duzias de ovos, da. Referindo-se á lavou'

ofereciam Imaiores van- recebeu ha dias uma ca-. Rio Grande do Sul e São O Rio, emAmedia, _?on. cujo abastecimento tarn- ra em geral frizou que,

tagens par� o trabalho. ravana do PTB de um Paulo. Deputado pelo Pa- some por mes aproxlma- bem não é satisfatorio. si o governo não puzer

Para a formação dos municipio gaucho. raná, São Paulo, Minas, damente mais de 5.000' 350.000 quilos de café em execução o plano de

novos terrltorios, os Es- Depois da churrascada, Distrito Federal, é de amar- OOis, 3.000 vitelas, 6.000 torrado e moido são con-I emergencia que ele,
Ana-"

tados do Pará, Amazo- falaram diver'5os orado- gm- . . . os outros. suinos, 300 ovinos, 3.000 sumidos na capital. pio Gomes, declarou, as

nas, Mato Grosso, Para- res e respondeu' o ex-pre- Para acabar com. ele, cabritos, 150.000 aves di- -x- proximas safras estarão

ná e Sant� Catarina con· sidente com uma serie de somente o ultimo palpite: versas e 1.000 perus, que O Coordenador da Mo- seriamente comprometi-

tribuiram, em terras e frazes que bem deixam mandar o hornen para a totalizam mais ou me- bilização Economtca, ge- das, por falta de recur

populações', de maneira transparecer certa magua. Conferencia da Paz, como nos 2.000.00 de quilos de neral Anapio Gomes, ou- so, porque os lavrado-

diversa, mas poderosa: Entre elas, notamos es- embaixador. carne fresca. vido pela reportagem de- res ficarão moralmente

Pará com 10,5% da sua ta: "Deixei o governo em Ficando por lá mais o O consumo de carnes clarou que por todo o abalados pela falta de

superfície e,2,2 da sua �ome da liberdade e pela I "curto espaço de 15 anos" importadas atinge cerca ano de 1946 e ainda pro- cumprimento da palavra

população; Amazonas, lIberdade mas não tive quer queira ou não, pode de 700.000 quilos e o con- vavelmente em 1947, empenhada pelo poder

com 15,5 da' sua superfi- a liberdade de receber a ser que o esqueçam. sumo de carne frigorifi- prosseguirá o raciona- público.

dos EE. UU. contará com

70 grupos que, de acor

do com os tipos de avi

ões, terão de duas a qua
tI'O esquadrilhas. Haverá
25 grupos de aviões bom
bardeiros super-pesados
vinte grupos de caças,
cinco grupos de bombar
deiros médios e leves,
dez grupos de transpor.
tes e cinco 'grupos táti
cos e reconhecimento.
Calcula-se que um

quarto das aeronaves

terá de ser substituido
anualmente. (S.I.H.)----�-----------------------

Vale do Itajaí

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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m Adolf Herrn. Schultze �
� MARCENARIA EM GERAL zss

---------------- lf__MILHO
- 11100 -

00

de Arlhur Emmendoerfer ' m Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da �
Engenho Rau Lida. lZ:í CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS -00

sempre se encontra. ; Mantem úm estoque permanente de todos (JS tipos 00
==:======== 00 de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00

________ mINSTALAÇÕES �O.MPLETAS DE: m
lZ:í Dorrnitorios . �

Sangue e Areia 00 Salas de Tantar '00

jaraguá do Sul, 7 de janeiro de 1946
_ O romance que jamais perderà sua 00 Cópas i 00

�I r popularidade-recebeu TlP. AVENIDA 00 EscMritori?s., 00
������������.���.��������_�������_ -�������-�,OO

oveis rU�KOS e outros., 00

B d S bdít d E·
OOMOVEIS AVULSOS COMO: 00

ens OS U 1 OS 'O lXO � Cat�\�:�nas fixas e giratorias I
��������������������;::'-===::::;-::=-��'

������-�'��������.=o 00 Mes,inhas de c.entro e para radio
_ 00

_ REPARACo-ES DE GUERRA_ 00
E ����� W�;i�:raod�t:�s�:rca "RECORD" 00

00 Afamada pela sua eticiencia, substitu 00

----------+'--000
00 indo as Caixas Registradoras de 00

O snr. Presidente da mo Agente Especial da anulações das que tiverem pagamento das indeniza- 00 elevado custo.--------- 00

Republica baixou um de-I Defesa Economica(AEDE) sido feitas em desacordo ções a que se refere o art. 00 00

cr�to_ eSdtabelecendc: a cdo- tde acôrdo �om o dispos- com)' os interdêsses do Pdaís; 3. §4 1u6n6i.co do Decreto-lei 00
VENDE-SE �ÕES VASIOS 00'

missao e reparaçoes e o no err. 0'; g-man ar proce er, n. . '00 00

guerra e fixando suas arrl- c)- levantar, com o au- por intermédio da AGEDE, q)- opinar sobre os pe- s::g:(
RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 �

buições. xilio da AGEDE, um in- a avaliacão dos bens e di- didos de titulos declarare- � Jaraguá do Sul Sta. Catarina �
Dessa lei destacamos os venrério das pessoas, bens reitos incorporados ao Pa- rios ou de naturalização lZ:í

zes

seguintes artigos: e direitos que estiveram trimonio Nacional, de zccr- compreendidos no art. 4'; 000000000000000000001)00000000000000000000

Art 2. - Compete à Co- ou continuam sujeitos às do com o disposto na le- Art. 3, - O Banco do eil f!J�
� a !!l �.....a.

missão de Reparações de medidas restritivas decor- tra anterior, ou a qualquer Brasil S/A. continuará a FG.P4JcZA4&-LG2CiQ).F"AQD'"\;;;0/G8,. 'U"""',Guerra: rentes da legislação pro- outra avaliação que se fa- exercer, por intermedio da

d)'__ orientar a aplica- mulgada durante o estado çe necessária; Aãencia Especial de Defe-

ção do Decreto-lei n. 4.166, de guerra; i)- propor ao Governo sa Ecocornica, em nome o

de 11 de março de 1942, d)-- propor ao Gover- os atos necessários pera do Governo Federal, as ,�_ I-.e legislação posterior,man- no as exclusões, inclusões que sejam especificados atribuições que lhe foram.

'1 R GOtidos em vígor pelo art. e re-Inclusões nas medi- quais os bens dos súdi- conferidas pelos Decreto-

.' 1'. do Decreto n. 19.955, das restritivas acima rnen- tos alemães, japoneses, e leis ris. 4.807, de 12 de til. Ide 16 de novembro de clonadas: italianos que devem res- julho de 1943, e pelo De- W

1945, visando concluir a f)- rever os atos pelos ponder pelos atos de

I
ereto 13.101, de 8 de

agos-Iexecução das medidas res- quais forem incorporados agressão, nos termos do to de 1945, com as lirni-
•

tritivas e tornar efetiva a ao Patrimonio Nacional art. 1. do Decreto-lei n. taçôes estabelecidas no Qa-:-n nQ mOlhnrOQ C si

reparação dos danos cau- ou desapropriados bens e 4.166; presente Decreto-lei. ' O U UO lJ Ilu lJO lJ
lP

sados ; direitos suleitos ao regi- j)- organizar uma rela- Art. 4. - A concessão , tb)- estabelecer pare ês- me do Decreto-lei n. 4.166 ção desses bens, com os de titulo declaratório e da \iL ma,'Q haratn Q
se fim as normas gerals e legislação posterior e respectivos valores; naturalização, feita a par- IP O U U O '

a serem obedecidas, pelo propor novas incorpora- k)- convidar as pessoas tir de 11 de março de

19421
I

Banco do Brasil S/A., co- ções e desapropriaç,ões ,ou fisices e jurídicas bresileí- ou durante a vigencia do
•

- -_ .•-
• �

ras, domiciliadas ou resí- presente Decreto-lei, não

I
.

!

�M' B "V
__ o

f
dentes no ßraeil a apre- importa em isenção dos FRODUTO 0/1

" atta orra-o er.le - paeraes",orrervaarnl'nmhêaSsas sentarem as reclamações ônus que pesavam ou pe- I. � I

U " a que tenham direito, Ia- sem, por força do decre- Ui IT1l1lAlTITI§il-rTIdJI Alp trdJI]rdJIAltn\§
Recebeu: TlP. AVENIDA zendo publicar editais e to-lei n. 4'166, e

legiSla-l-
11 Milli lL ll@ M� �@1i�@M\ljI l �

00
expedindo as

-

instruções ção posterior, sobre o pa- rr � IT
= � f:..

I;:1 Ministerio da Guerra necessárias á habilitação rrirnonio de antigos sudi-' \\lC(())§(1lJ1 'l1rm21J))§ U)o RAo •
f

dos mesmos cerno crede- tos dos países com os '. CAIXA POSTAL, 11 -{i

êa, REGIÃO MILITAR 5a. D. lHFANTARIA res do Fundo de Indeni- quais o Bl'a�il esteve em JARAGUÁ DO SUL .

16a, CIRCUNSCRIÇÃO MILITAR
zação; guerra, se ÍI.:ar provado,

�
SANTA CATARINA' �I) - resolver sobre a a JUIZO da C. R. G, que •

•l nnta do AlistamentoMilitar doMunicipio de procedencia das reclama- os beneficiarios da con-

JARAGUÁ DO SUL ções apresentadas e fixar cessão deverão incluidos � tilÍ@s&e:J@:ei@:::a7
o "quanrurn" da indeni- no err, 1'. do Decreto-lei • •

Convocação da Classe de 1925 zação em .cada caso; n. 5.775, de 26 de agosto Imposto Sindical
----o

m)- apurar os preiui- de 1945.

zos causades á União. ---"'--------
Estados, Municipíos e En-

j1;Ã (\
/lA"M r No corrente mês deverá ser pago, o imposto

tidades paraestatais e Ii- /
�� � \)�r- sindical. I

xar o valor das respecri- � l <J)
Se a Esse imposto é devido por todos aqueles que,

vas indenizações; �'
j Natur�za Falha sindicalizados ou não, participarem de uma determi-

n)- apresentar ao Go- W.
nada categoria economica ou profissional, em favor

vemo a conta geral das .ú' :t \ (;�.)! da associação profissional Iegalmen'te reconhecida

reparações de guerra; � ..__ _ _ como sindicato representativo da mesma categoria.

o)-elaborar o plano de REGULAi O imposto sindical deverá ser pago pelos em-

-�--���---��������--- pregadores, de uma só vez, anualmente no mês de

janeiro e consfituir uma importancia fixa proporcio-

nai ao capital registado da respectiva firma ou em

prego, conforme a seguinte tabela:

Capital até Cr$ 10.000,00
de mais de" 1 0.000,00 até

" 50.000,00
de mais de '" 50.000,00 até

"
1 00.000,00

de mais de" 1 00.000,00 até

" 250.000,00
de mais de" 250.000,00 até

" 500.000,00 "

de mais de" 500.00Ö,00 até

" 1.000,000,00
de mais de " 1.000,000,00 até

" 5.000.000,00
de mais de "

5.000.00000 até

" 10.000.000,00
de mais de " 10.000.000,00

4IPadaria
comunica a sua distinta freguesia que a partir de

hoje fica instalada junto ao negocio do sr, Rolan

do Dornbusch, sito no predio do sr. Adão Narosny

um P@§\TO DE VENDA DE P.ti09
/110 qual todos freguezes poderão fazer seus respectivos pedidos,

I

�/
{

Não estão compreendidos nesta convocação ge

rai, os que já foram julgados incapazes definitiva

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

das as autoridades federaia, estaduais e municipais,
inclusive coletores, escrivãis, delegados de policia,
inspetores de quarteirao, etc., enfim à colaboração
de todos 05 brasileiros no sentido de maior difusão

possivel desta disposição legal, para que os nossos

patricios, muitas vezes, por ,falta de cochecimento de

nossas 1eis, venham a incorrer em falta para com

um dever de tão grande alcance patriótico.
J,A.M. de jaraguá do Sul, 8 de dezem

bro de 1945.

A Iunra do Alistamento Militar de Iaragué 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 .serviço Militar em

vigor, a apresentar-se na Repartição Alistadora, de

preferencia no Municipio 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.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOPA 50,00Cr$

VerrJifugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n, 1, 2, 3 e 4

Protej a a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA

MINANCORA para o seu tilhinho.

t. um produto :ias Laboratorios Minancora

" 60,00

" 100,00

" 250,00

300,00

" 500,00

" 1.000,00
I

3.000,00
5.000,00REMACLO O. SEÁRA - Presidente - JOINVILLE

"
I

ARTUR MÜLLER - �ecretario
"

'
.

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

•

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem 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 �' PUDIM. MEDE'IROS!Sobremesa deliciosa? -

Alameda Rio Branco - Caixa Postal, 47\
...........................................

i �
..
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Banco Popular e Agrícola
Do Vale do Itajaí

.

Matriz: BLUMENAU

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

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

ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS

-x: Deposilos com juros- ti dlsposição-qsern limite) retirada lívre 2°1
í disposição conla especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.00000

com retiradas semanais sem avlso até Cr$ 20.000,00 • . .'. 5° /

::1 Dep. inicial Cr$50.000,00 cjretlradas sem. s/aviso Gr$ 20.000,00 4°/

l Deposilos com aviso-Reto diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas

m/aviso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dlas 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dias 6'

•. Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/.
Devera ser dado o aviso prevío de 2 meses para retirada.

Dep. POPUlareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep, inicial Cr$ 20,00, com reri
..

radas semanais sem evíso até Cr$ 1.000,00 5'/..
.. Dep. IimiladOS-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.00000 com

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso ...: 51/2'/

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'/
Faz todas as operações bancarias, corno seJarn: cobranças, descontos

passes, depositas ern contas correntes, depositas de valores, etc. etc

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

======Serviço atencioso e rápido======

Decreto-Lei N. 150
o Prefeito Municipal de Ieragué do Sul, usan

do da atribuição que lhe confére O' art. 12, item I, do

decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939, e

devidamente autorizado pelo sr. Interventor Federal,
DECRETA:

Art. 1°. - Fica concedido, aos funcionarios e

extranumerários do Muníciplo, sern quaisquer des

contos, no corrente exercício, o abono Natal, corres

pendente a um mês dos respectivos vencimentos

e salériou.
Art. 20 - Para fazer face à despesa'decorrente

da concessão prevista no artigo anterior, fica aberto

o credito especial de quinze mil cento e dez cruzei

ros (Cr$ 15.110,00), que correrá à conta de anula

ções nas seguintes dotações do orçamento vigente:
° 20 1 - Subsidio do Prefeito

.

Cr$ 10.600,00
9 54 2 - Salário familia 4.510,00

Cr$ 15.110,00

Art. 5°. - Êste decreto-lei entra em vigor na da

ta de sua publicação, revogadas as disposições em

contrario.
'Prefeitura Municipal de Ieregué do Sul, em

51 de Dezembro de 1945.
ass.) REMACLO O. SEÁRA

Prefeito Municipal

c�'. "MEDICAÇÃO AUX
AR NO TRATAMEN

DA SÍFILIS"
��------------

;

• 5 I F I L' I S
t UMA DOIENÇA .ltAvfAIIIIIA
MUITO PlERIIiiOIlA "AltA A P'A

MiuA IE "AltA A RAÇA. COM

UM .OM AUXIUAR NO TRATA

MIENTO DhsE GRANDl:�Iii&l.

u •• o

A slp'lu. .. AP'IIIIESENTA SO

INÚ"_ P'OIIIIMA" TAl. CO"O

ItDJMATI....

IIlIcR6�
IIlIP'INHM

P'lnUL.A8

ÚLC_

IICZEMM

P'IEIIIIIDM

.AIIIITIIII_

MANC:HM

OI ELIXIR DE NOGUEIRA"
OONH&CI_ HA .. ANOS 'ii

V_DE__ _ TODA "ARTI!:

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,

INFLAMAÇÕES.
CCC[!RAS,
F R I· E I R AS,
ESPINHAS, ETC.

Precisa-se de um ra

de 15 a 17 anos para
bather como aprendiz
ma oficina mecânica.

FERBARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á

000000000000000000000000000000000000000000

Apresentar-se à INDU
TRIA DE CALÇAD
GOSCH IRMÃOS. S/A

Posto RUr-I-DI"
FAUSTlNOP.RUBINI�

. LJ - PROPRIETARIO

.

Rua Marechal Oeodoro, 158

Oficina Autorizada c:c:FORD:.:.

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes
Oombustivel e Accessorios.

'

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha paraGasogênio

Si V. S. necessitar de um concerto no seu

ou automóvel. procure esta Oficina bem

que será aténdido por hábeis profissionais
e elétromecânica

Oaminhão,
aparelhada,

em mecânica,
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Artur Müller, Oticial do

Registro Civil do I
° Distrito

da Comarca T araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece.

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei

aíim de se habilitarem
.

para
casai-se:

Edital n. 1947 de 4·1-46

João do Nascimento e

Valenrína Lazzarls .

Ele, brasileiro, solteiro,
avrador, domiciliado e re

sidente neste distrito sen

do filho de João Luiz de
Nascimento e de Maria
Rabello de Nascimento .

Ela, brasileira, solteira

avradora, domiciliada e

residente nesre distrito,

sendo filha de José Lezza

ris.

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei

passar o presente edital que
erá publicado pela Impren
a e em cartório anue será

afixado dur ante 15 dias. Si

Iguem souber de algum im

edimento acuse o para os

lOS legaes.
ARTUR MÜI LER-Oticial

HI�uns poro foto�rHfiHs
selecionado sortimento

Recebeu: TlP. AVENIDA

JAR!GlJ1 DO sm, - QlJARTA·FEIRA, 9-1-48

EDITAL
De ordem do sr. Prefeito Municipal, faço públí-:

co, para no prazo de 15 dtas, contados desta data,

tódos os proprietarlos ou ocupante de terrenos· den

tro do perímetro desta cidade, são obrigados de

acordo com a Lei n. 53 de 24 de junho de 1957, a:

1°. - proceder as roçadas de terrenos não edi

ficados;
2°. - limpar e carpir as valetas, drenos, sarge-

tas, córregos e ribeirões;
50. - podar as cercas vivas em uma altura ma

xima de 1,50 mts. (um metro e cinquenta centímetro);
40. - derrubar as arvores frutiferas, uma vez

que prejudiquem a projeção do sol, para o visinho e

a rua;
5°. - concertar as calçadas e muros que se

encontram em estado de reforma;
I Os Infratores das disposições acima, serão mul

tados na importancia de Cr$ 20,00 à 100,00, e du

plicadas em cada reincidencia, alem da indenização

de que trata o art. 5°. da supra referida Lei.

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 1 °

de laneíro de 1946.
JOÃO BAILONI
auxiliar-técnico

............................................
"

.

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

(

.

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

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

Residenoia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••
u

••••••
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Perdeu-se
Dia 3-t-4&

um rodado de caminhão completo, entre o

Hotel Iaraguá e a entrada da Ponte onde marca

o Perímetro Sub-Urbano.
Favor quem achou entregar no Posto Rubini

mediante boa gratificação.

CruzeiroEstofaria
•

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

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

ntar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação

tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.

---_ ACEITAMOS ENCOMENDAS, pARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

xposiçäo, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22

flcina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R AG U Á DOS U L

Edital
MPOSTO SOBRE TA
ACOS E DERIVADOS
SOBRE BEBIDAS AL

COOLICAS.

De ordem do snr. Co

or, torno publico que
o correnre mez de Ianeí
,
arrecada-se nesta Co

oria, o imposto acima,
ferente ao 1'. semestre

o vigente exercicio. .

Os Contribuintes que
o satisfazerem seus pa-I
mentes no preso mar

do, poderão satlsfezel-o

proximo mez de Feve
ro, com a multa de 20%.'
Terminados os suprací
dos presos serão extra

os os cartões de divi

s para a cobrança exe

tiva.
Coletoria Estadual de

raguá do Sul 2 de Ja
iro de 1946.

Heleodro Borges
escrivão

GAITAS-PlANADAS
de 8 a 120 baixos

•

Instrumentos de Musica
em geral, especialmente

BANDONEO NS
ORGAos f: HARMONIOS .ßohn'

PIANOS "Essenfelder"

Instrumentos ooro
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, ODlONOLAS e

RADIO-ELECTROLAS

- ENFIM, TUDO O QUE PERTENCE AO RAMO -

Peçam preços e demais iníorm. ao Representante:

r��l� ����, = �aixa r�stal, ��
SERRA AL TA

LINHA sAo FRANCISCO
•

Est. de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TELEFONE •. 39

-Diretor: ARTUR MÜLLER -

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL 4A.-FEIRA, 9 DE janeiro DE 1946 N. 1.314 No dia 20 do corrente
_íiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiii__

terà lugar a tradicional

J berto Funke Filho. - I Africa?
festa de São Sebastião,

_.- - Hontem a sra. Maria Romel disse: - "Os alia- o milagroso padroeiro da
•

Nicoluzzi residente a es- dos tem medo de mim! Paroquia.
trada Nova festejou o Dominarei a Africa em _Este ano os festejos te

seu 73 anos de preciosa cinco dies!" Mas " . hou- rao.um cun�o todo es

existencia. ve quem não desse cre- pecI8;l, reahsando-�e os

- Passa hoje a data na- dito a essas palavras... festejos populares Já no

talicia do nosso presado Não deixem de assistir novo I!redlO.
amigo Mario Nicolini, esse eletrizante filme que A missá solene _das 9

proprietario nesta cidade. o Cine Buhr irá apresen- horas será em a�a? de

Ao aniversariante o ter no sabado e domingo graças aos expedícíona

nosso abraço com votos com os mais famosos as. rIOS, deve�do os bravos

de uma longa vida, é o rros de Holywood, f'ran- de Jaragua c?mparece
que sinceramente dese- chot Tone, Anne Baxter e rem em �r!lnd_e numer?
jamos. Akim Tamiroff. e.�em dI�tInça� de relí-

- Dia 9 íez anos a se- giao, pois estao sendo

nhorita Asta Suneit; no
convidados especial-

dia 12 o estudante Arca-
mente.

dio Fischer filho do sr Vende-se uma São os seguintes os

G. Rodolfo Fischer.' checara de 10 mor-
noveneiros e festeiros

Cinco COVDS no fUIOto' gos perto da esta-
deste ano:

çäo com casa pare morar, Noveneiros: dia 17 Jan.
Em junho de 1942. As 2 pomares, pasto cercado Clernente Schmitz, Anto

forças britanicas, sob pres- e rerra pe ra plantar, ser- nio Klein, José Theodo
são do marechal nazista vido de luz eletríce.
E

ro Ribeiro, Pedro Zim-
rvin Rommel, evacuam Vende-se tambem em mermann, Antonio B.Sch

Tobruck e retiram-se pa- parles. Informações com

ra o Egito ...
Poderia uma fragil mu- Dna. JUSTINA GRUENWALJ.

Iher Interromper a marcha
de Rommel no norte da

STo\, CATARINA

'.
- -
• Notas Locais

Vende-se
Um Terreno na Estra

da Itapocuslnh-Hansa, dis
tente da estação; ferrea
de Nereu Ramos 20 rni
nutos.
Para tratar com MANO

EL MAIA.

Ten. AUeu Unhares - Acom
panhado de sua exrna.

familia, regressou de FIo
ríanopolls o sr. Tenente
F. Unhares, delegado au

xiliar de policia.
Dr. Arminio Tavares - Em

visita ao seu cunhado sr.

Mario Tavares da Cunha
Mello, esteve alguns dlas
nesta cidade, acompanha
do de sua exma. Iemllía,
o Dr. Arminio Tavares.
O ilustre medico pos

sue em Blumeneu clínica
especializada em doenças
dos olhos, ouvidos, nariz
e garganta, sendo um dos
maís completo e moderno
consultorio do Estado.

Aniversarios. Dia 6 a sra.

Luíza Funke, progenito
ra do nosso leitor sr. Ro- -Iaragué do Sul

Chamamos ...
AATENÇÃO Df TODOS,

deste ou de outros munícípíos, para a

CRANDE VENDA DA

Os .engenheiros das forças eereas dos Estados Unidos estão experimen
tendo dlsposltlvos de retropulsão pare facilitar a decolagem dos aviões.

Gigantesca "Super-Fortaleza" no momento em que levantava do' solo
impulsionada por dlsposltlvos dessa especie. - Serviço de Informações do
Hemisferio.

1 ..

,

ESPORTES
Devido a pessima atuação de Mario Vial?-a
os brasileiros foram derrotados emMontivideo

jogando em Montevideu jogando a mistosamente pare trazer novamente a

em data de 4 de janeiro em Blumeneu. contra o Ioinvílle o ambicionado

OSt bdrasileiros4 for�m dler- campeão da L. B. D. o titulo de Campeão Esta-
ro a os por X o pe os América de joinville con- dual.
orientais. A equipe brasí- seguiu empatar por 3 ten- Derrotado o Avaí
leire esteve com a vente- tos a 3.
gern no marcador duran- em Brusque
te a primeira fase, sendo Oampeonato Pela contazem de õxt
que os uruguaios so con- E I

'"

seguiram vencer na fase ,stadoa o o. A. Carl�s Re�aux
I

.

d O C ·

I
superou o Aval domingo

comp ementar e ísto e- aXlas venceu ultimo na cidade de Brus-
vido a má atuação de
Mario Viana. em Canoinhas que.

.
.

A equipe brasileira foi, Disputando a primeira
--------

Ari - Domingos e Nori- partida em disputa do Prefeitura MIJ
val - Ivam - Rui e jaime campeonato e$ta<lual" o

Lima - Zizinho - Heleno· Caxias F. C. r,umou para nicipal de
jair e Ademir, a prospera cidade de Ca- J gua'doSulUruguaios: Maspoli. - noinhas �Ji.m de defrontar

ara
Lorenzo eYerrera - Pini se com o famoso Ipiran
Varela e Duran - Ramon ga. O Ca,xias exibindo-se
Medina - Raul - Riepof e ,com grande gala conse

Ferrez. guiu vencer seu rival por

O America empatou 3 X 2. Com esta sua pri-
meira vitoria o Caxias

em Blumenau credenciou-se mais ainda

Casamentos - Realisou-se e Nicolin! apresentamos
no dla. 5 do corrente o nossos sentidos pezames.
casamento de senhoríra
Regina ôchrnldr, filha do
sr. professor Wendelin

ôchmídt, e de sua esposa
dona Elísebeta ôchmldr,
com (5) snr. Emílio Weiler
O ato foi testemunhado
no civil pelo senhor Alois
ôchmtdr e senhorita Etel
ca Gasehe por parte da
noiva e parre do noivo

pelo senhor Iorge ôch
warrz e senhorlta Cecilia
Schmídr,
- Na mesma data con

sorciou-se o senhor Er
vin Borchardt com a se

nhorita Fridolina Horon-
, goso, filha do sr. Ludo
vido Horongoso e dona
Eltsabera Horongoso ..

Falecimentos - No cartorio
do registo civil foram
inscritos os obitos de
Rebeca Menegazzi, de 86
anos de idade, vluva, re-

sidente a estrada Ieragué:
Maria Peng, de 83 anos,
viuva, residente a estrada

Iaragué; Emilio Lemke,
de 56 anos, residente em

Rio da Luz.
- No dia 8 do corrente

faleceu dona Ana Zacco
Herneck. esposa do co

merciante Walter Harneck
residente em Ilha da Fi

gueira. A índirosa senho
ra contava epenas 29 e

nos de idade, deixando
tres filhos menores.

A enlutada fernlila apre
sentamos nossos pesarnes.

- O casal
Aleixo Delagiustina - Re

gina Nicolini Delagiustina,
acabam de perder a sua Iidolatrada filhinha Ligia
Maria, de 2 anos de ida
de.
A familia Delagiustina

aasa TOBI'A5
Todos os seus artigos estão a ven

da pelos menores preços possiveis.

Os, melhores "Chaplus. Mangueira" as

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

dilo, e �nli�, m�itos outros artigos, por I
preços lllveJavels.-

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

precinhos CAMARADAS

CASA TOBIAS - Rua Preso Ept. Pessoa, 652 - Jaraguá do Sul

Homenagem aos expedícíeaaríes
Noveneiros e festeiros

midt, Miguel Pedrí, com

as respetivas senhoras.
Dia 18 Jan.

Bernardo Werner Grub

ba, Leopoldo Grubba, Vi
torio Pradi, Verdi F. Len
zi, Adalberto Krause, com
as suas senneras e Bru

no e Hildegard Leut-

precht,
Dia 19 de Jan.

Rudolfo e Lucilla Em

mendoerfer; Edmundc.Al
fredo, Victor, João Em

mendoerfer, Dorval Mar
catto com as suas se-

nhoras.

Festeiros dia 20 de Jan.
Snr. Remaclo O. Seára,
MD. Prefeito Municipal e
sua senhora. Srs. Artur

Müller, Manoel F. da Oos

ta André Pavanello,Fran
ci�co Silvestre da Silva,
Germano Gascho com

suas senhoras'

, o

g 00000000000000000000000000000000000000 o
o

o

o
o

g Martinho Rengel e senhora g
o o
o . o
o Participam a seus amI�OS e :pa:- o

g rentes, o noivado de sua filha OlIVIa . g
g com o sr. Bonifacio Petry. g
o o
o o

� o

Õ OLIVIA e BONIFACIO g
o noivos o
o o
o o
o o

g . Jaraguà do Sul, 6-1-46, g
o o
o o
o o

g 00000000000000000000000000000000000000 o

LIVRODEOURO
. pró "Salão Christo Rei" {

Or$ 23.720,00
5000,00
500,00
500,00
300,00
360,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
50,00

Quantia ja publicada:
.

Prefeitura Municipal
Antonio Reitz
Martinho Rengel
Henrique Piazera
José Müller
José Nasatto
José Ersching
José Panstein
Severíne Schiochett
Domingos Ohiodini
Vva. Catharina Junker

31.030,00

Sul e na Intendencia de

Corupá, o imposto de Li

cença s. Automoveis, mo
tocicletas, bicicletas e car

roças.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte sujei
to á multa de 20% sobre'
o imposto no primeiro.
mês, sendo então feita a,

cobrança judicialmente.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de jaraguá
do Sul, 5 de janeiro de
1946.

No dia 7 de Janeiro
de 1946, entre Blumenau
e Jaraguá do Sul um,�
bolsa de ferramentas de
automovel' ",,'

Quem achou, é favor

entregar ao sr. Bernar
do Mielke ou na agencia
da Auto Viação Catari
nense. 2xl

MEDIANTE BOA
GRATIFIOAÇÃO

F. yOSOERAU
Tesoureiro ;

PerdelJ-se

De ordem do sr. Pre
feito Municipal. torno pu
blico que durante o mês
de janeiro arrecada-se na

Tesouraria da Prefeitura

Municipal de jaraguá do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


