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POLITICf\
Parece assentada a

escolha do Dr. Udo Deeke
ex-diretor de Obras Pu
blicas e atual Secretario
da Viação, para o alto
cargo de interventor Ie-

.

deral, em substituição ao

Dr. Luiz Gallotti, que
solicitou exoneração.

O indicado é um ca

tarínense que tem-se
imposto aos seus coes

tadoanos como adminis
trador e homen justo e

honesto, não sendo poli
tico.
Consta que a norma

para a escolha dos pre
feitos será a .mesma, is
to é, pessoas honestas e

que estejam alheias as

competições partidarias.
-x-

Blumenau prestou uma
significativa homenagem
ao sr. Interventor Luiz
Gallottí
A· recepção teve como

iniciadoras as socída-

des esportivas, tendo-se
a elas associados as clas-Ises conservadoras e todo
o elemento soc�a� daquele Iprospero mumcrpio.

-x-

Os novos intervento
res serão nomeados logo
apos a posse do sr. Ge
neral Dutra. No sentido
de apressar essas nomea
ções o futuro Ministro
da Justiça, snr.

.

Carlos
Luz, tem feito entendi
mentos com os leaders
estaduais para a esco

lha de nomes que não

representem maior dís
cordia e queixas entre
os partidos.

-x-

O resultado final do
pleito foi o seguinte:
General Dutra 3.235.530;
Brigadeiro Eduardo Go
mes 2.129.970; Yeddo
Fíuzza 568.484; Dr. Ma
rio R. TeIles 9.991 votos.

Hoje as 14 horas,
tomará posse do go
verno da republica o

snr. General Eurico
Gaspar Dutra, eleito
em 2 desembro.

Novo
Governo

o faze-la caminhar se
gura e com altivez
no caminho democra
tico que o povo ele

geu como sistema de
governo.
Não são poucos os

problemas admínístra
tivos e politicos a re

solver, oriundos de 7
anos de governo dís
cricionario e de 5 de
guerra.
Mas, com seu espí

rito de justiça, seu

alto discortinio politi
co e com a ajuda de
Deus, o novo gover
nante brasileiro, ha de

superar todos os em

baracos e elevar maís
ainda o nome da
Pátria. '

FREITAS

teressa a vida interna
e o povo brasileiro,
mas tambem de gran-

I
de repercussão inter
nacional.
Quasi todos os pai

zes do mundo desig
naram chefes de gran
de renome para re

presenta-los nessa so

lenidade, o que de
monstra o grande con

ceito que temos ad

quirido no cenario
mundial.
. Ao ilustre militar e

homem publico hones-
to com sua clarí-

,
..

videncia e seu espm-
to patriotico está afe
ta uma grande res

ponsabilídade : constí
tucionalisar a Patria

Figura de grande pro
jeção no clero nacional,
bondoso guia dos catoli
cos nesta diocese, é o

aniversariante tambem
um grande amigo do nos

so municipio onde des
fruta de ..

geral admira
ção.
Embora tardiamente,

respeitosamente cumpri
mentamos a sua reve

rendissima, desejando to
das as felicidades.

Não é somente um

acontecimento que in-

a o n s t i t u i n t e o preço de uma guerra Revista Semanal
Poucos são os que pó- traneportedes do deposi-

dem imaginar o quanto to de munições pare a
A Catedral de São Pau- ser levado a protesto.

custa uma guerra. Póde- peça. Durante a batalh.a lo de Londres, o magnifi- -x-
sé dizer mesmo sem .nen- do Deserto, o exrreordí- co templo que resistiu rní- Reassumiu o cargo de
hum receie de 'er.rar que narío fogo de barragem lagrosamenre aos terrl- Ministro da Guerra o sr.
as formações auxiliares desfechado pela artilharia

veis bombardeios aereos General Gois Monteiro.
da retaguarda trabalham aliada centra as posições alemães, declarou o Deão -x-
incessantemente durante nazistas pouco antes bde que pera a sua reconstru- "Parece que o mundo
días, semanas e mezes iniciado o ataque so re

ção seriam necessarios está se encaminhando
pera sustentar as suas EI Alarnein, somente os

pelo menos 100.000 libras para uma terceira guer
forças empenhadas numa canhões de campanha en- esterlinas a serem gastos ra mundial". Foi o que
unice batalha. Bastam cín- viaram contra os alemães

em reparos em diversas afirmou 4pje o Senador
co regimentos de artilha- nada menos que 1.000 to-

partes atingidas, alem do Millard Tydings, recla
ria de campo ou dois re- neladas de aço e explo- auxilio recebido pelo es- mando o desarmamento
glmenros de artilharia me- sívos, apenas durante uma

quema de seguros dos da- total do mundo e apre
dia para consumir mais hora. E para que se faça nos .de guerra. As despe- I sentando uma resolução
de 480 toneladas de rnu- uma idéa do que foi essa

sas maiores se relacio-I ao Senado, no sentido
níçöes numa hora de fo- terriveI barragem, deve-se

narn com a reconstrução I de que o presidente T.ruogo, Uma bateria anti-aé- dizer que havia uma peça do altar-mór e do orgão, man convide todas as
rea dispare IacllmenteIOé de campanha de 25 libras cujos reparos orçam em I nações para uma coníe
balas por minuto. E 104 pare cada trecho de 20 15 mil libras. Londres foi rencia, com o propósito
balas, isto é, salvas des- metros do terreno, numa

uma das cidades rnaís de desfazer-se cornple
ses projereis precisam do extensão de dezenas de bombardeadas da guerra. tamente dos armamentos
auxilio de um caminhão quilometros. (C.E.C.)

. Segundo as autoridades nacionais até 1950.
de 3 tonis. para sereITl

. I
militares durante todo o --x-

ternpo da guerra foram O Bureau de Arrotea-

O .afundamento do "Tirpitz" dae�r�O.oSs.1.124 alarrnes anti- mento dos Estados Uni-
dos .anunciou sua resolu

-x- çäo de levar a efeito a

Até encerrar-mos esta construção de 50 projetos
Antes de ser enviado ao bas de madeíra que tarn-

pagina continuava sem em 17 estados do oeste

fundo do mar, o celebre bem reproduziam com ab-
solução a greve dos norte-americano, durante

super-couraçado alemão soluta exatidão as terrl- bancarios, hoje alastra- o ano de 1946 .. O custo

"Tlrpitz" foi 'afundado" veis bombas "terremoto" da por todo pais, até as rota} destes projetos ?lcan
varias vezes nas tranquí- empregadas pela RAF pa- cidades como a nossa, I çara � 1.40.000.000 dólares.
las eguas de um lag� es- ra �s s�as oper�çõés .de onde apenas alguns ge- ReferIndo-se�· este pro
cossêz. Foram p.reclsos mal.or Imp�rtancla. "Dias rentes e contadores, grama, o secretario Ickes
muitos mezes seguidos de e dias, _0S lancaster em atendiam o publico. declarou a imprensa que o

pacientes experlencias pa- formação de combate, so- Os banqueiros irredu- mesmo vtsa . a fazer face
ra chegar a esse resulta- br�voavam o "co.uraça�o" I tiveis e os empregados I

às necessidades de tem

do, pois, da mesma for-I ate q.u� suas tripulações tambem parecendo que po de paz para a expan
ma que a destruição da a�qumram notável p�ecl- o dissidlo somente será são agrícola e indusrrial.

grande repreza de Moehne, sao pera levar a efeito o resolvido pelo futuro Mi- Acrescentou que tais pia
o ataque áquele couraça- etaque real. Tempos de- nistro do Trabalho dado nos se concentrarão no

do exigia o maximo de pois o mundo soube dos
que o atual já se 'mani- desenvolvimento dos re-

'I:'aleceu O Sr. habilidade e precisão no resultados c<;mcretos des- festou contrario em par- cursos fluviais do oeste,
.I"" I bombardeio. Porisso. em se bombardeio. te ao que està sendo a fim de facilitar a lrrí-

M 1 R·b meio ás eguas do _poeti: pl�iteado. gação, o fornecimento de

anoe 1 as co lago da Eecosste, foi O Prefeito de! New Foi decretado feriado energia e o controle das

Na madrugada do dia 28 do corrente, fale- construida uma reprodu- bancário até o dia 2 de cheias. (S.I.H)"
.

ceu em Curitiba o snr. Manoel Ribas ex-inter- çäo fiel da poderosa be- York no Rio fevereiro, praso no qual
ventor federal no Estado do Paranà.

' lonave, quase em tama- nenhum titulo poderá
Foi um exemplar administrador, que arran-

nho natural, com cada tor- Chegou ao Rio o snr.

cou o estado de uma deprimente situação finan- re, cada canhão, cada tu- Fiorello La Guardia, Pre
ceira e lhe deu prosperidade em todos os setoreR bo lança-torpedo, cada me- feito de New York e

economicos. tralhadora no seu lugar chefe da delegação que

O extinto contava 73 anos de idade, sendo exato. Os pilotos do Co- representará os Estados

natural de Ponta Grossa, para onde seu corpo
mando de Bombardeio pas- Unidos na posse do snr.

foi trasladado e dado a sepultura. saram então, a· atacar o General Dutra.
__III_i ..... "Tirpitz" com suas· bom- Tambem chegou

No dia primeiro de fe-I seções eleitorais, esta
vereiro instalar-se-a o rão assim divididos os

Congresso Constituinte deputados: 145 do P.S.D.,
composta dos Senadores 95 da U.D.N., 23 do P.T.B.,
e Deputados eleitos em e o P.C.B., com 17. A
Desembro do ano pas- U,D.N. unír-se-ão os Sin
sado. dicalistas e Republica-
A confecção da Carta nos, 5 ao todo e o P. De

Magna, que irá· nortear mocratico Cristão com 3.
a vida brasileira, não é

". um problema dos mais
faceis.
Nessa assembleia en

contra-se-ão as mais va

riadas correntes de idei
as, cada qual querendo
consignar na lei basica
os seus principios e dou
trinas.
Salvo modificações por

renovação de diversas

Santa Catarina se

rá representada na

constituinte pelos
srs. Senadores Ne
reu Ramos, expoen
te da representa
ção e figura de pri
meira grandesa da
assembleia, que te
rá por companhei
ro o Dr.Ivo de Aqui
no.

Os deputados se

rão Aderbai Ramos
da Silva" Conego
Tomas da Silva Fon
tes, Max Tavares
do Amaral, Orlan
do Brasil, Rogerio
Vieira, Roberto

Grossenbacher ,
Hans Jordan.

Não ha menor duvida
sobre a maioria de uma

corrente sinceramente
democratica e cristã, que
fará valer o seu pensa
mento de acordo com os

principios e programas
que esposaram perante
o povo, que um dia lhes
exigirá a prestação de
contas, se for traido.

Guanabarra, para o mes

mo fim de homenagear
o novo governo, o porta
aviões "Franklin Roose
weId" que é o maior do

a mundo.

-x-

O governo baixou de
creto ,regulamentando a

profissão de farmaceu
tIco no Brasil, decreto
esse que foi publicado
no "Diario Oficial" de
19 do corrente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1E;�rêsa Sul
<Brasileira de

Eletricidade . S.A.
.

.'

Barragem no So.-Salto do Bracinho

Precisam-se de

Pedreiros eServentes
.

para o serviço de enrccaareníe com pedras brutas.

Pagam-se bons ordenados

SALARIO MINIMa PARA PEDREIRO:

Cr$ 4,00. . POR HORA

PARA SERVENTE:

·Cr$. 2,80

Chamamos ...
It ATENÇÃO Df TODOS,

deste ou de outros municipios, para a

CRANDE VENDA DA

aasa TOBIAS
---------------------------------

Todos os seus artigos estão a ven

da pelos menores preços possiveis.

Os melhores "Chapeus Mangueira" as

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

dilo, e enfim, muitos outros artigos, por
preços invejaveis. I

Visitem esta (::ASA, sem compro
misso, e verifiquem seus artigos e seus

precinhos CAMARADAS

CASA TOBIAS - R. P. Ept Pessoa, 652 Jaraguá do Sul

POR HORA

-Serviço diário: 8 horas nermaís e 2 sobre-horas-

WJ INFORMAÇÕES NA EMPRESUL JOINVILLÉ
� OU NAS DISTRIBUIDORAS DE

�=�o .SuI, Serra AlIa e
.�

Rio Negro.' I .

�
m�l13�

ONDE

5x2

5-2

E d i ta I
DE OITAÇÃO DE HERDEIROS AUSENTES selecionado sortimento

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz. de Direi- �beu: TlP. AVENIDA

to da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de San-
ta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.-

�........._.._.�._.__,..._.

Faz Saber a todos os que o presente edita) de
--..--...-'�.-.....,.--......

citação, com o prazo de trinta (30) dies virem, ou A Casa Real,
dele conhecimento tiverem, ou ínreresear possa, que,
estando se procedendo ao Inventário dos bens dei- pos�ue um grand.e
xados por falecimento de ANA JANTSCH, e tendo sortímento em artí-

sido feita a declaração de herdeiros, na qual consta gos de �ouro:
os herdeiros de nome Wally Iantsch van Dealen ca- I SACOLAS - CARTEIRAS-

eada com Wilhelm van Dealen, Ewaldo Ianrsch ca-I CINTAS, etc.

sedo com Maria Carlota Hrushka, como ausentes, I •

pelo presente edital chama e cita eos dites Wally I (defronte o Cine Buhr)

[anrsch van Daalen e seu marido, e Ewaldo Ianrsch I==========

e sua esposa para no prazo de trinta dies, se faze-
rem representar, ou comparecerem a esre Juizo, para
falarem aos termos de dito inventario, sob as penas
da lei. E para que chegue a noticia ao conhecimen

to de todos, se pessou o presente edital, que será
afixado as portas do Forum, no lugar de costume,
e publicado pelo jornal local "Correio do Povo" e

Diario Oficial do Estado. Dado e passado nesta ci

dade de Jaraguá do Sul, aos onze dias do rnez de

Janeiro de mil novecentos e quarenta e seis. Eil, Ney
Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Perei

ra Oliveira - Juiz de Direito - Esta conforme o origi
naI, do que dou fé.

Iaragué do Sul, 11 de janeiro de 1946
NEY FRANCO - Escrivão

IColégio "Bom Jesus"
1--��lI:K:jI"\����O

ßI�uns PBrO fotourafios

I JOINVILLE I

Este grande educandário de Joinvillo
é o único que no Norte do Estado
mantem curso secundário completo,
com os dois ciclos:- Ginasiàl e Cole-

gial (Olássico e Oientífico).

Escola de Comércio Reconhecida

Ótimas ins! alaçöes, grandes laboratorios.

Oarnpos desportivos e perfeita aparelhagem
para Educaçãó Física.

EXTERNATO E INTER�ATO - iratamento Ótimo
Peçam Prospetos

�om�a[l�ia Na�io�al U� ���llrOS I�ira��a
.

AGENTE§ LO�AJ[§

A COlDercial Ltda.
IARAQUA DO SUL

Declaro que desta data
em diante fica proibido
no Salão da Sociedade

r
Diversões "Tres Rios do
Sul" de outra Sociedade
fazer díverrlmenros sern

consentimento do presi
dente, que o mesmo fica
responsavel pelo o que
for imposto pelo presi
dente.

o

"

COMPRAREI MAIS BARATO__
das ft Suspensórios

apéos
�

fi Sedas

Perfumes • Etc., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue
na Casa - ,ER I C O B R UHNS f

JARAGUÁ DO SUL Roa C�1. Emilio Joordan, 62

• :ai« AH NOa:::=-:JiJ�:.M

�tre para Tecelagell!ISocienH�e Diuersóes
UIres Rios âo �urPrecisa-se de um que seja perfeito e que

conheça bem a maquina

"Jacquardt"
Informações na

Industria de Calcados
•

Gosch Irmãos S.A.

Bernardo
Grubba S. A.
Assernbléa Geral Ordinaria

CONVOCAÇÃO

Pelo presente são convidados os senhores
acionistas a se reunirem, em Assernbléa Geral Ordi
narie, na sede social desta Sociedade, a rua Presi
dente Epítacio Pessoa, ás 14 horas, do dia 16 de fe-
vereiro proximo.

.

Ordem do Dia
l°.)-Exame, discussão e aprovação das contas da

Diretoria, do parecer do Conselho Fiscal e do

Balanço
2o.)-Eleição do Conselho Fiscal.

5°.)-Assuntos diversos.

Iaraguä do Sul, 10 de janeiro de 1946

WALDEMAR GRUBBA
BERNARDO GRUBBAJNR.

Diretores

rrerrentnra Wn1ill fOl�c 11 IDl2lll
�e�1Ule]fnmeJl1ltij§ ]])e§jD21cllil21dt(Q)§

Dia, 21-1-46
1160 - Carlos Gerente, bras, requer Alvará de

Habite-sé, parte de sua casa, como requer.
1189- Adão Norosny, polonez, requer alvará

de Habiie-se, para alugar duas salas de sua casa n.

298, idem.
1203-Alidio ôrulzer, bras. requer alvará de I-Ia

bite-se, para 5. casa moradia- propria, idem.
1252--Luiz Hark, bras. requer alvará de Habt-

te-se, pare alugar s. casa de madeire sita à rua

Quintino Bocaiuva, idem.
1287-Augusto ßendhack, bras. requer alvará

de Hebire-se, pare alugar s. casa, idem
1552- Arcangelo ôefánelli, bras. requer alva

rá de Habite-se, para alugar uma sala de s. casa

n. 860, idem.
1358- Ignes U. Grüenwald, bras., co-proprie

rarle, -requer alvará de Habite-se, pare alugar pane.
superior s. casa n. 162, idem.

1362- Paulo Papp, bras. requer alvararé de Ha

bíte-se, pera ocupar a casa n. 1.149, recem compra

da, idem.
1599-França Vosgerau, bras. requer alvará de

Hebite-se, pera o predio construido na rua Gumer
cindo da Silva, idem.

40 - Frederico Hasse, bras., requer alvará de

Hablre-se, pera sub-locar uma parte da casa n. 856,
idem.

70- Adão Norosny, polonez, requer alvará de
Habite-sé pare alugar sua casa n: 200, idem.

.

Secretaria da Prefeitura Municipal de lere-

1 guá
do Sul, em 22 de Janeiro de 1946.

José Pereira Lima - Secretario

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l� Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU. H .

OS O U Inl Rua Marechal Deodoro, 1)8
:: AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaíal, I�irama, Itoupava, H Oficina Autorizada c:c:FORD.�>

::.::.
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e RIO da Sul

:.:. Secção de lavagem, Deposito de �U'br.ificantes,
.�.'�: ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS H Combustivel. e Accessoríoa

I íre)
.

d r 2% .. Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

::'::::�:::
Depositos com juros- ti dispOSlção-(iem imite retira a ivre

Á disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 ..

Carvão e Lenha paraGasogêniocom retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%.:: \

.:: Dep. inícial Cr$50.000,00 cjretíradas sern. s/aviso Cr$ 20.000,00 4%::

:.:.�: Depositos com aViSO-Ret. diarla até Cr$ 1.000,00 3'/.. P. rejlradas
.

.

..

mjeviso prévio de 30 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dies 6/. ::
g Dep. II prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/: ::
:: Deverá ser dado o avlso previo de 2 meses para retirada.

�.�. Dep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- ..

.. radas semanais sern aviso até Cr$ 1.000,00 5'/.
H Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00). Dep. inic_ial e-s 20.000,00 co� ::
:: retiradas de 2.000,00 cruzeíros semanais sem avrso .... 51/2 I.
H Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00) .. Dep. inicia� cr$ 50.000,00 co� ::

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

�.-:
Faz todas as ';perações bancarias, corno sejam: cobra.nça.s, descontos, 11

:1
passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc. ::

l MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS E� TODAS �S PRAÇAS DO PAIZ Hl
: Serviço atencioso e rápIdo ::l:

- -

+ + + - ••• ---.. """ ••• + + + • + •�..
'
..

'
..
'
..
'
..
'
..
' .....-::-..-::-..•..•..•..•..'!liil!

•.•!!!: :*::S: :": :.: :.:::::::: :.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :;.::.,:.,;..;, v· .�. � �. e.e -,h- ..:.;,.:,;...:.: ":';.:.:G!i!
iI';lII�

Si V, S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,
ou automóvel. procure esta Oficina bem aparelh�da,
que será atendido por hábeis profissionais em mecânica,

e elétromecânica �

�·===========:==�==���fi�� Wl(3l�"/a:;>�����===============::==����
PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,

E

•

F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

EDITAL
Ação de Usocapião

Fabricação de Ferramentas Agrícolas:
SeOAS ROTATIVA PARA ARADOS

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:: oooooooooooooo�oo�oooooooooooooo�oo

IEIr[]C§t({]) lC§§m21illllOlDp. LUIZ DE SOUZ,A.
ADVOGADO

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

Residencia : Benjamim Oonstaut, 136 - Tel. 12

o Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito

da Comarca de Iareguä do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. :

Faz saber aos que o presente edftal virem, ou
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

dele con hecimento tiverem, que por parre de Afonso

Stricker e sua mulher Adele Stricker, brasileiros. Ia- fronrenres residentes nas visínhançes do imovel,
vradores, residentes nesta comarca, à estrada ltapo- bem com� o dr. "Promotor Publico, o Serviço do
cú, por seu advogado, o doutor Paulo Medei�os, Patrimonio da União em Florianopolis, .

pera onde
lhe foi dirigida a petição do teor abaixo transcrito: deve ser expedida carta precatória citato.ri�, na pe�
Petição Inicial - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direitö : Afonso

soa do Dr. Procurador Fiscal, e, por edíteis de DO
Stricker e s, mulher, Adele Stricker, brasllelros, lavra- (trinta dias) os interessados incertos, pare contesta

dores residentes n. comarca, por seu procurador rem a presente ação de usccapião no prazo de .d�zbasta�te, o advogado infra-assinado, vem muit<? res- (10) dias, na quel se pede seja declarado o domínio ;;;;;;;;;;;g;gggggg;�;;�;g;;;;;�;;;;;;;;;;;;gg;;;;;;;g::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;gg;;;g;;;;g;;;;;;;;
peltosamente, expôr, alegar e requerer a V. Exéía. o dós peticionarios sopre o aludldo terreno, prosse-
segyi.!l.te;� 1., - Os Suplicantes, porei .e.. seus anreces- guindo-se. como de direito, até final setença e ��e- Dr. Alv·aro Batalha � NIÉDI���

.

sores, vem possuindo, ha mais d� trinta anos, �ê!n- cução. Para a publicação edital não é n�c':.ss�mo,
se e pacificamente, sem interrupção, nem oposiçao, pelo dispendio em que importaria, a transcrição ínte-

. "um terreno sito neste 1. Distrito de Iaragué do Sul, gral da presente, bastando como ensina Carv�lho
à estrada Itapocú, fazendo frente em tres linhas nes- Santos, que o Edital contenha os nomes, devida
ta Estrada com 511 metros; Travessão dos fundos mente qualificados, dos suplicantes e dos rel_:!s q�e
com 190 n'Ietros nas terras de Ricardo Wledhöft e forem citados por esta modalidade (no caso nao s�o
com 70 metros nas dos herdeiros de Iosé Lazerís: conhecidos); a pena cominada, que é a de revelia;

"' extremando por um lado, com 1.000 metros, nas ter-
o objeto da citação, que é para assistirem e respon

raa de João Manoel dos Santos, e, por outro lado, derem a ação de usocapião do terr�no retro-ref�rido;
com 415 metros em 4 linhas e 892 metros em uma

o prazo de comparecimento que e o det�r,!,lnado
linha, nas terras dos herdeiros de José Lazarls, e pelo artigo 455 do Codigo do Proc:sso CIVil, e o

tendo o referido terreno a area de 215.900 rnerros
resumo da inicial. Da-se a cause, tao somente para

quadrados, conforme tudo consta da. inclusa planta. efeitos fiscais, o valor de Cr$ 5.000,00. Protesta-se
E como não possuam nem tenham titulo de posse e desde ja se pede o depoimento pessoal d�s con:

. do dominio, querem, perante V. Excia., regularizEr Irontantes, inquerição de testemunhas cUJO rol sera

os seus direitos sobre o referido imovel, pela açao apresentado oportunamente, juntada de docnme�.tos ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;de usocapião, com fundamento ao artigo 550.do Co·
e os exames periciais que 8e fizerem necessarlos.

digo Civil e segundo o proc�sso estabeleCido n_? N.T.P,b. jaraguá do Sul, 10 de setembro de mil nc:
artigo 454 e seguintes do Codlgo ?e. Pro�e�so C!- veceíitos e quarenta e cinco (assinado) Paulo Medel'
vil; 2'. - E principio corrente no Direito Clv!1 brasl-

ros. 10.9.45 10'9.45 10.9.45, Coladas treis estampi
lei ro que aquele que por trinta anos, sem I�terrup- lhas estaduais sendo duas de dois cruzeiros, e uma

ção, nem oposição, possuir, como seu, um I�ovel, de um cruzeiro selo Taxa de Saude, devidamente IMPOSTO SOBRE TA
adquirir-lhe-a o dominio, independente de tItulo e inutilizadas e assinadas e datadas. Rol das lestemu- BACOS E DERIVADOS
boa fé, que no' caso se presumem, podendo' requerer nhas para a justificação previa: Leopold_? Jans.s�n, E SOBRE BEBIDAS AL-
ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe industrial, residente nesta cidade. Euclides Vieira COOLICAS.
servira d2 titulo para a transcrição no registro de Garcia, lavrador residente nesta, em Nereu Ramos.

De ordem do· snr. Co-imoveis (Cod. Ci v., art. 550). Neste caso te� decidi: OUo NarreI, lavrador, residente em Nereu Ramos.
d P· t:> d h letor torno publico quedo os juizes e tribunais o aiS, ao usocaplen e so A inicial levou do MM. Juiz o seguinte espac o:

110 c'orrente mez de Janei.cabe a prova de posse, contínua e pacifica no imc:- A como requer, designando o Sr. Escrivão dia e
_ Co- jn':11114:IIJI.jl1i'f1vel com animo de dono. por trinta anos. Os reqUl- hora para a Inquirição das testemunhas. arroladas. ro, �rreca�a se nesta

,§ªU Iml II I ijjtllil
sitos de justo titulo e boa fé são dispensados Em 14-9-1945 (assinado) A. Oliveira. Sentença _ Vis- letona, o Imposto aCI�a,(Clovis Bevilaqua, Cad. Civ., vol. 3; Sa Pereira, �a- tos' etc. Estando justificados a posse, com todos os refer�nte ao 1'

.. s.emes re ;'..g��=R�-:��:'
nual do Cod. Civ., pago 232)..: O p�az? de trmta I seus requisitos, determino que se proceda as n:ces- do vigente e:,er�lclo.

ue
anos exclue qualquer presunçao de ma .fe e nele. se sarias citações observado o disposto no art. 45D d_? _Os <;:°fntnbumtes q

ainclue o tempo decorrido, antes e depOIS do Codlgo Processo Civil. Em 25 de 12 de 1945. Ass. A 011- nao satis azerem seus p
_

Civil. Não é essencial que o possuidor do imovel veira. juiz de Direito. E para que cbegue ao conhe- garnen tos n� pra��fa:f�odurante aquele prazo, dispensado da prova da boa cimento dos interessados, certos ou incertos, e dos

I
cado, pc:derao sa

d F _

fé no regime do Codigo Civil, o· faça quanto aos confinantes do imovel, para contestarem o pedido nc: proxlmo mez � �Oe
anos anteriores a sua vigencia, si ela se presume ao

no prazo de des (10) dias contados da data da cita r,mo, �?mda multa e �'I
tempo do Codigo tambem é presumivel anteriormen- ção mandou passar o Dre�ente edital com o prazo Termina os os

_

supracl

te a ele. Basta o decurso de 30 anos para se con- de trinta (50) dias que' correrá da data da primeira !ados praso.s �erao e�!r�sumar u -usocapião, independente de titulo ou boa fé, publicação no "Dlario Oficial do Estado" de Santa Idas as certld 0;8 de IVI

que em tal caso se presumem. Mesmo na hipotese Catarina e outros de igual teor para serem afixados da� para a co rança exe-

de falta de prova de boa fé quanto a posse em tem-
na sede 'do juizo, no lugar de costume, e publica- cutlva.

.

po anterior ao Codigo, este teria aplicação porque, dos uma vez no Diario Oficial, e trez vezes no "Cor- Cole!o�Ia SElst�d�al Jd� Cadernos Escolares
como lei nova, aplica'se as prescrições em. Curso reio do Povo", na forma da lei. Dado e passado Ja�agua o u e a

(Acordãos do Sup. Trib. Fes., na Rev. de Dir., vol. nesta cidade de jaraguá do Sul, aos doze dias do nelro deH 1 r46d B88, p.ad. 540; do Trib. de Ap. do Rio Grande do
mez de. J'aneiro de mil novecentos e quarenta e seis e eo oro orges

o

b I d 19:t.2 escrivãoSul, nas äecisõ�s do Mesmo t.ri una, ano �. c.:' (1946.) Eu, NeY Franco, escrivão o subsC;,r�vi, ass .

.pag. 967; QQ Tnb de Ap. do RIO, no Arq. Judlclarlo, Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito. E::,tavam cola
vol. LVI, fasc. 4 5·.) Nestas condições, requerem a das estampilhas estadoais Jíum valor total de tres
V. Excia., que, -na forma do art. 455 e seguintes do cruzeiros inclusive o selo dá taxa de saude de um

Codigo de Processo Civil, se proceda em dia, hora cruzeiro.' Nadq mais n�m menos se continha no edí
e lugar designados, com ciencia pre.via ..do _sr. . I?:. tal acima transcrito,

-

com o teor do qual bem e f}el
Promotor Publico da Comarcll, a Jusflflcaçao 101110 mente fiz extrair a presente copia, e do que dou fe,
Iilis, com o depoimen!o das testem�nhas �ba!�o �r- 'jaraguá do Sul, 12-1-46.
roladas feito o que, Julgue V. Excla. a Justlflcaçao,
manda�do citar pE'ssoalmente os men_cionados con- NEY FRANCO - Escrivão

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO

CIRURGIA PARTOS, l\WLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocant�rio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOS x-
Diretor Médico do Hospital "Säo José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Edital "MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"

t UMA DOIINÇA ._vlUIMA
MUITO I"IItRIGO..... PARA A FA

",iLIA li: PAItA A RAÇA. COMO

UM 110M AUXIUAR NO TRATA,

MIDfTO DbIsE GItAND" Pl.AGELO
US" o

REUMATI....

ESCRÖFULAIt

tem semvre em stocke

TlP. AVENIDA

WATERMAN'S
A melhor �ntre as melhores das Canetas .Tinteiro

A�aba Ie reeeber: TlP. AVENIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fundade I1919 CORREIO DO POVO
- Diretor: ARTUR MÜLLER -

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL - QUINTA-FEIRA 51 DE Janeiro De 1946 STJ\., CATARINA N. 1.320
________________________• i �" _

AVISO

teressados providenciar a

retificação junto ao com

petente serviço de regis-
tro, pare a anotação e re-

C OSINH EI R Oconhecimento de sua ver-

dadeira nacionalidade, re-

tificação que os desligará PREOISA-SE DE
então das restrições antes
aludidas. UM BOM PARA PE-
Saúdo cordialmente a V. QUENO INTERNA

Elxciad·, com protestos de TO.
'

e eva. o ap_:êço e distinta EXIGEM-SE RE-

conslderaçao.. .
FERÊNOIAS.

(a) Edgar de Lima Pedreira

Corregedor Geral da Jus- TRATAR Á RUA

tíça." MAREOHAL DEO·

DORO, 520. NESTA.
2xl

Bens de
Proibo .termlnanremenre

aos meus vizinhos deixa
rem seus animais entrar

em meu terreno, porque
os mesmos estão causan

do grandes danos nas

plantações.
Não me responsabilí

so pelos preiuizos que
possern recair as pesso
as que desrespeitarem es

te aviso.
GUILHERME KÜEHNE

Rio Cerro I, 16-1-46.

(,

Estrangeiros
o sar, Dr. Juiz de Direito da .Comarca recebeu do sr. Dr.

Desembargador Corregedor Geral da Justiça o seguinte oficio:

"Solicito a V. EXcia'lque se digne de mandar poneses estão sujeitos ás
levar ao conhecimento restrições estabelecidas na

dos tabeliães e escrivães legislação alnda vigente,
de paz dessa comarca, no que toca á alienação
pare os devidos fins, que, ou oneração de bens e

- consoante o disposto direitos que lhes perten
no Dec. lei fedo n. 19.955, çam. Os súditos eustría

de 16 de novembro de cos, ou outros quaisquer,
1945, e deliberação da ficarão igualmenie presos

Agencia Especial de De- ás mesmas proibições, si

fesa Economica, anexa na carteira modêlo deze
ao Banco do Brasil, cria- nove, (carteira de esrran

da em substítulção á Co- geiro), de que fôr porta
missão de Defesa Econo- dor, constar a nacionali

mica, sómente os bens dade alemã, caso em que
dos súditos alemães e ia- incumbirá os próprios in-

Noitada Carnavalesca .. da Ass. Atlética Baepenoí
�

- CONVITE-
A Associação Atlética Baependi, tem a súbida honra de convi

dar os sócios e Exmas Famílias, pare o grandioso baile á FANTASIA'
que fará realisar em a noite de 2 de fevereiro proximo, com inicio à�
20,50 horas, nos amplos salões do Cine Buhr, abrilhantado pelo
JAZZ PERÚ.

Desde já a diretoria agradece pelo comparecimento de todos.

Nota: - A reserva de mêzas poderão ser feitas com o Diretor So
cial do Clube sr. Augusto Schmidt ou outro qualquermembro da diretoria.

. _9utrossim, a.diretoria avis� com antecedencia, que os snrs. que
ainda nao forem SOCIOS e que queiram tomar parte na grande noitada

c!1rnavalesca, deverão proc?�ar um dos membros da diretoria e adque
nr uma proposta, com o mmimo 48 horas antes do baile, preenchen
do-a em seguida, a-fim-de evitar qualquer divergencia com a comis

são de porta.

aTO- ABOR

,.
- -

.-

Falecimentos. No dia 25 - Ern Rio Cerro, com

do corrente, faleceu em a idade de 23 anos, fa

Ribeirão Grande do Nor- leceu o senhor Erich

te, neste mumcipio a Gustavo Konell.
exma. senhora Margari- Aniversarlos. Amanhã faz

da Bertoli Lenzi, esposa anos a senhorita Alice

do sr. Francisco Lenzi, Pedrí; Na mesma data
adiantado agricultor na- transcorre o natalicio da

quela localidade. menina Hiltrudes Voigt,
A extinta contava 66 filha do snr.: Francisco

anos de idade, deíxan- Alberto Voígt.
do, alem de 42 netos os No dia 2 o jovem An

seguintes filhos: Verdi tonio Mahfud, habil au

Francisco Lenzi, resi- xílíar da Empr. Frenzel.

dente nesta cidade, Dei- Tambem o dia 2, assí
flori Angelo Lenzi, Bru- nala o natalicio dos nos

no Lenzi, Maxinlei Len- sos trigemeos [aragua
zi e Giardini Luiz Lenzi, enses Lino, Mario e Fran

residentes em Ribeirão cisco que completarão
Grande do Norte, Alma, seu 7°. aniversario, filhos
casada com o senhor do snr. Francisco Alber

Erminio Demarchi, Afio- to Voigt e de sua espo

rita, casada com o se- sa dona Hedwig Voigt.
nhor Silverio Fernandes No dia 5, a senhora

de Oliveira; Palmira, ca- Ana Müller, esposa do

sada com o senhor Ota- snr. José Müller e o [o
vio Dana; Aliança, casa- vem Odorico B. Oliveira.
da com o senhor Ricar- Cinema -, Será apresenta
do Schiochet e GUio do Domingo nolCine ßuhr
Lenzi. um eletrisante .fllme que

O enterramento deu- nos mostra a ação da 5a.

se no cemíterío de Re=- coluna no Oceano Atlan

torcida, com um grande tico! Venham Ver um navio

acompanhamento. corsario em ação! Um filme

A enlutada família apre- que deve ser visto!

sentamos nossos pesa- O Corsario Fantasma com Ca-

meso role Landis.

HANS 'W" IELE - Jaragná do Sul

ESPORTES PORAOM

Espetacular vitoria 'do juvenil Flamengo
sobre o D. Pedro II de Corupá

Excursionando domin

go ultimo para a vizinha

vila de Oorupá, o Fla

mengo desta cidade al

cançou uma espetacular
vitoria sobre seu adver

sario o juvenil do D.
Pedro II. 7 tentos a O

foi a contagem, tendo
marcados os tentos dos

guapos rapazes do Fla-

mengo .

.
Manoel aos oito 'mí

nutos e por José aos,.:12
minutos da primeira fa
se. No tempo comple
mentar novamente Ma
noel voltou a marcar

mais 4 tentos e Antonio
marcou o ultimo tento

do prelio.
Da equipe vencedora

destacaram-se Manoel,
Antonio, Batista e Anguí
to.
A equipe vencedora

estava assim constituida:

Olasío, Batista e Cilo,
Anguito, Manoel e Jose,
Nelson, Agenor, Antonio,
Ho e Oswaldinho.

CAMPEONATO ESTADOAL

Tenho o grato prazer de comunicar aos amantes de bôa leitura que anexei

uma pequena,'mas bem sortida secção de LIVROS. Livros de aurores nacio

nais e estrangeiros. Romances, Biografias, Memórias, Contos Policiais, LI

VROS para creançes de todas idades. LIVROS de Aventuras-Viagens-Caçadas
e Explorações. Emfim, LIVROS para todos os gostos. Especial atenção dedi

carei as Coleções de: Artes e Oficios, Comerciaes, Industriaes, Direito, Medicina
Enclclopédias e Dicionarios. - Estou habilitado a fornecer qualquer livro pare pro�
fissionaes, reduzindo despesas e demoras pare os ínteressedos.

-_ RIDA lwJiL.<\_RE(jHAL 1FLORIll.NO PEIXOTO" 95
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Onde a Vida é um. Prazer

� norte do Paraná -

(Reproduções, AmpliaçÕes, Revelações e Copias)
Rollfilms 4, t/2x6, - 6x9, 7, 5xll.

-

..-

A suprema ambição do homem é ter o seu lar, viver feliz e com relativo conforto. Pois bem, tudo ......,..

_
isso e muito mais - fortuna, prosperidade e saude, se consegue no Norte do Paraná. �

........ !' terra roxa, recamada de «humus>, proporciona colheitas farta de café, algodão, cereais, legumes,

_ frutas,. hortaliças, legumes, uvas, etc., e sendo uma região liberta das serras, é muito apropriada para a industria =
pastoril. Assim

..
a pecua_ria tem tido apreciavel desenvolvimento e a criação de rezes; porcos, cabras, ovelhas, alem

.._ de aves domesticas, continua em alentador progresso.
A boa rêde de estradas de rodagem, conjugada com a estrada de ferro possibídta comunicações rapi

das para esta e .outras praças consumidoras dos referidos produtos Norte-Paranaens�s.
Para concretizar em fato as suas mais caras ambições, adquira terras roxas com facilidade de pagamento, da

, Co....panhia de Terras No_,te do Paraná

= Agencia Princ.ipal e Centro de Administração: LONDRINA· Sede: S. PAULO - Esesitorío: - Rua São Bento, 329-

...,.,.,..

8. andar - Caixa Postal 2771 - NOTA: Nenhum agente de venda està antorizado a r�ceber dinheiro em nome da

Companhia. - (Titulos registrados sob n. 12, de acordo com o decreto N. 3879 de 15-9-1938).

Para meI:�!�=:::r�aJ::.s ]080 ferrori no Hotel Centrol, �estH ci�o�e. �:r���a��}��iSado
W 1111111111111111111111111 ! 1111111111111 , II f I � I '11.llt

Maiuscula vitoria do Caxias
Derrotado o Palmeírus na

prorogação

Jogaram domingo ultí
mo em Blumenau, Caxias
e Palmeiras em disputa
do Campeonato Estadoal
de Futebol. A partida foi
muito díspujada, sendo

que o Palmeiras venceu

no tempo regulamentar
2x1. Na prorogação de
50 minutos o Caxias der
rotou seu antagonista
por 2xO. Com esta maí
uscula vitoria, o Caxias
credenciou-se para a

disputa final do titulo
maximo com o Avai de
Florianopolis.

Campeonato Sul Americano Extra

As equipes estavam
assim constituidas;
Brasileiros: Ari, Domin

gos � Norival, Procopio
(Ivan) Rui e Aleixo, Te
sourinha - Ziziuho -Leo
nídas - Ademir (Heleno)
Chico (Ademir).
Paraguaios: Garcia, Hu
e Casco, Marrín, Rami
rez e Garcia, Calonga -

Rolou, Sanchez - Beni
tez - Vilalba.
Apitou a partida o ar-

'

brito Argentino Bartolo
meu Mareias que teve

regular atuação.

Prefeitura MtJ
nicipal de

JaraguádoSul'Em prosseguimento ao

Sul Americano jogaram
na noite de Sabado, Bo
lívíanos e Paraguaios,
vencendo os ultimos por
4 tentos a 2. Jogaram De ordem do sr. Pre

tambem Argentinos e feito Municipal torno pu

Chilenos, vencendo os blico que durante' o mês

platinos por 5x1. de Janeiro arrecada-se na

Na noite de terça-feira Tesouraria da Prefeitura

fogaram Uruguaios e Municipal de Iaragué do

Bolivianos e Brasileiros Sul e na Intendencía de

e Paraguaios. Corupá, o imposto de Li-

Na primeira partida cença S. Automoveis, mo
venceram os Orientais tocicletas, bicicletas e car

pela alta contagem de
I

roças.
5 tentos a O, tentos con- Não satisfazendo o pa

quistados por Medina gamento no referido mês,
aos 30 segundos, 26 e ficará o contribuinte sujei-
30 minutos do 1. tempo. to á multa de 20% sobre

No tempo complementar o imposto no primeiro
novamente Medina mar- mês, sendo então feita a

cou aos 27 e 30 minutos. cobrança judicialmente.
Na segunda partida Tesouraria da Prefeitu-

Brasileiros e Paraguaios ra Municipal de Iaragué
dividiram entre si as do Sul, 5 de Janeiro de

honras da vitoria, empa- 1946.
tando por 1 tento a t.
Tentos estes marcados
por Vílalba para os gua-
ranis aos 31 minutos do
1. tempo e de Norival

para os brasileiros na

fase complementar. Na
nossa [equípe destacou
se o trio final, constitui
do por Ari, Domingos e

Noríval; jsendo que os

demais quasi nada pro
duziram.

f. VOSGERAU
Tesoureiro

REGULAi
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