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Na renovação da 18R•

seção de Retorcida, fo
ram contados 89 votos

para o P.S.D., 27 para a

U.D.N. e 22 para o P.R.P.

I�-MUDAS--I
FrutUeras e ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras,
Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.
Peçam catalogas Ilustrado

L E O P O L DOS E I D E L - Corupá
·--------,---------- 1

E:m Guara:miriDl
,

e assi:m!

Com referencia a no- menos adversarios poli
ta que demos no nume- ticos.
ro passado com o titulo A propria policia, que
acima, recebemos a vi- abri inquerito, adiantou
sita do snr. Lauro Zim- o snr. Lauro Zimmer
mermann, que nos veio mann, não poderá pro
explicar o que ali se var qualquer uso de ar

passou. ma de fogo �nas vibra-
Disse o nosso visitart- ções ali levadas a efei

te que acompanhou a to.
expansão e passeio fei- Ai fica a explicação
to na vila por um grupo do snr. Zimmermann,
de pessoas, mas que não que publicamos com a

houye tiros e nem dis- mesma �:disposição de

P.oslÇão de ofender, ou

I
esclarecimento côm que

sIque'r melindrar a quem acolhemos a queixa an

quer que seja, e muito tel'iormente recebida.

até Politica

to existe sobre o secreta

riado, parecendo que dos

atuais, apenas será con

servado o sr, Carlos Go
mes de Oliveira, que ocu
pa a peste do Interior,
justiça e Educação.

-x-

Para o Rio de Janeiro
viajaram os srs. Orlando
Brasi! e Aderbai Ramos
da Silva, que foram to

mar posse dos cargos de

deputados.
-x-

Administra�ão da Alemanha
o j im 'd e 5 t e a n o A Constituinte está Ii-

P d d d D d E d íd d 1
nalmenre organisada, pas

e i o. o epartamento e sta o as crutcrí a es mi itares sendo a discutir o-seu re-

gimento interno e a for
mação das comissões.
Até agora muitos dis

cursos e pouca produção.
ôe assim continuar, são

precisos mesmo de 6 a 7
mezes para elaborar a

nove consnruíção.
-x--

O ser. Getulio Vargas
parece que vai optar pela
senatoria do Rio Grande

Mais de 200 civis são do Sul, mas irá a São

empregados pelo Depar- Paulo agradecer os votos Está dificil de resolver

tamento da Guerra no ja- ali recebidos. o cargo da Interventoria

pão. O exercito necessita -x- paulista. Cada grupo tem

de 5.500 pelo menos. Ne- Deverá assumir ne pro- um candidato e, enquanto

cessltar-se-ão ainda cerca xlrna semana o cargo de isso, o sr. Macedo Soa

de mil ria zona de ocu- Interventor em nosso Es- res veí
"

ficando, como

pação estadunidense na tado, o sr. UdG Deeke. pessoa de codfiança do

Alemanha.
. I __ A__té__a_g_O_ra__n_�-d-a--ao.-c-e-r---G-e-n-e-r-a-I-D-u-t_ra_. __

Washington-(De Gwen e disse que o programa ser adotada. Mas, prova
Morgan, correspondente subordinado diretamente á velmente. a uníca "cen

da U. P.) - O Deparra- Casa Branca. No entanto trallzeção" a verificar-se

mento de Estado pediu até agora o assunto foi será o fortalecimente do

ao Departamento da Guer- objeto de troca de opiní- Comité Coordenador in

ra que continue na adrni- ões contraditorias e con- terno dos Departamentos
nlstraçêo da Alemanha fusas entre os Departa- de Estado, Guerra e Ma

ocupada até fins do cor- mentos da Guerrale Esta- rlnha, sob a direção do

rente ano. do. O exercito instou o primeiro.
O Departamento da Estado a encarregar-se da Somando-se á confusão

Guerra esperava abondo- admlntstração com a mal- atual está o fato de que
nar a adrnlnlstraçêo da or rapidez possível. O De- o Departamento de Esta
economia alemã e lirni- perremeuro de Estado ne- do, presentemente, tem

ter-se a exercer funções gou-se a que sua tarefa tres organismos conse

policiais depois de 1. de de traçar a politica fosse lheiros na questão da po
julho, em que a aurorida- ampliada até incluir a di- lítica de ocupação. Estes
de civil encarregar-se-ia reção de fato. Além disso são as divisões politicas
da admínlsrração. não lhe era interessante a do Departamento, com se-

Afirma-se que a trans- perspectiva de pedir ao ções alemã e Iaponesa; o

ferencia "teórica" da au- Congresso fundos adicio-
_

toridade possivelmente nais pera realizar esse

ocorrerá este verão, mas trabalho.
o Departamento da Guer- FDi discutida a criação
re terá de enfrentar uma do escritorio de assuntos

situação difícil, se não im- de Ocupação no Departa
possível, se limitar-se, ex mento de Estado ou da

clusivamente, à tarefa po- Guerra' sob a direção ge
licial. Fontes oficiais in- ral da Casa Branca. Mas
formadas disseram

. que a o projeto não avançou
verdadeira razão consrl- além da discussão.

c./ tuia ne indecisão dos al- Fontes bem informadas
tos círculos sobre o ou- disseram que o Depena
torgamento da responsa- mento da Guerra conti
bilídade á furura adminis- nuaré substituindo os ad

tração. mínísrradores militares
O exercito trata, atual- por civis, mas provavel

mente, de converter a ad- mente reterá as faculde

ministração alemã em "ci- des de adrnlnistração por
vil" pare preparar sua re- muito ternpo após o dia
tirada. A indecisão atual, 1'. de julho.

"
porém, impede o progra- A edminisrreção íepo-
ma de recrutamento dos nesa tambem está passen
admlnlsrradores civis do do para mãos dos civis,
exercito porque muitos mas o controle militar

personagens civis querem continuará por algum tem

saber primeiro por quem JlO.
vão trabalhar. Quanto á Alemanha, o

Trumen anunciou no Departamento de Estado
oatono passado o dia 1. continuará ajudando o De
de julho como data pare parramenro da Guerra no

a passagem da aurorída- recrutamento de admlnls
de de ocupação aos civis tradores civis e politica a

Serviço Militar
...

novo organismo de Inves
tigações e o Serviço Se
creto sob a direção do
coronel Alfred Mccormack,
com seções geograficas,
e o novo escritorio de
Politica e Segurança Eco

nomica, tambem organi
zado regionalmente.

.

III

I G. Rodolfo Fischer I_' Seguros em Geral -

Rúa Mal. Deodoro da Fonseca, 796 - Telefone. 53
II

.
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REVISTA
SEMANAL

De acordo com a comunicação da ·16a.

O. R., a. Junta do Alistamento Militar de
Jaraguá do Sul, os alistados da classe de

1923, não convocados, e toda a classe de
1924 podem requerer certificados de reser-

vísta de 3a. categoria.
'

caro a familia ...
"

-x-

Em Saco dos Limões,
FlorianopoIis, morreram

afogados dois menores de
9 e 8 anos.

O pequenos embarca
ram numa canoa e sai
ram mar afora, tendo a

embarcação virado.
-x -

Classes de 1923 e 1924

Uma firma fabricadora vistas poderiam ser aten-

de cosmertcos, fez gran- didos depois de volta-
de propaganda no Rio, de rem ao trabalho.

que as pessoas que fre- -x-

quentam as praias maritl- Afina! a Russia parece
mas são subsetiveis de que recuou na exigencia ESTADOcancer. no nariz e mesmo da retirada das forças bri- =========
pulmonar. fanicas da Grecia, deanre

Agora aparecem as pral- da firmeza da orientação
as cheias de pessoas com ingleza, que não temeu

o nariz coberto com mag- as ameaças nazistas e

nesia, vaselina ou outra tambem não se ernedron

pomada, dando ar pltores- tará das caretas sovieti

co e mesmo ridiculo aos caso

benhístqs. Os soldados ali conrl- -x-

O povo apelidou a mo- nuarão emquanto os in- Referindo-se a coação
da de "nariz branco". glezes quizerem. eleitoral, na renovação

-x- -x- das séccões eleltorees, es-
O orquideario da cida- O snr, General Eurico creve o "Diario da Tar-

de de Santos é um dos Gaspar Dutra confirmou de" de Florlanopolis:
maiores e rnais belos do em seus cargos os embai- "Em jaraguá, o tenente

Brasil. Ocupa uma exten- xadores do Brasil nos ex-prefeito, voltou a agir..
são de 24000 m2. e tem ,Estados Unidos, lnglater- Foi licenciado por quatro
cerca de 100.000 plantas. ra, Paraguai, Chile, e os dias da Força Policial

-x- demais paizes america- para trabalhar em Retor.
Continua o combate ao nos. cida, onde houve uma se-

jogo. Só a policia da ca- -x- ção renovada... O Iicen-

pital paulista identificou Mais uma greve esta- ciamento do tenente foi

já 4.000 profissionais do lou no Rio. Os ensacado- sob o pretexto de ir bus

fogo e fechou 150 casas res de sal, não ter:do re-

de tavolagem. cebido aumento, não tra-

-x- balharão. ternacional de Justiça de IA estatistica esclarece Como já vivemos mais Haia, por eleições con- mais ilustres tribunais do

que em São Paulo faltam que salgados, que des- juntas do Conselho de mundo, com o prestigio
cerca de 50 mil casas e cancern por algum tempo Segurança e Assembléia da cultura juridica na-

que era preciso construir -x- Geral de Organização cional. garantido em e-

dez mil predios para aten· Na costa do Alaska'l das Nações Unidas. A levado grau. Ainda não

der anualmente o cresCÍ- Estados Unidos, devido honra que o Brasil acaba tivera tempo o ministro

mento da população. forte tempestade sosso- de receber com a elei- Filadelfo de Azevedo de

-x...... brou o navio "Yukon" que ção de um jurista seu' repousar dos seus tI'aba·

Entraram em greve levava 580 passageiros, para ,participar do Tri- lhos no tribunal Federal

10.000 trabalhadores das dos quais pereceram 20 bunal Internacional de e dos da sua ação como

fabricas de tecidos no Rio pessoas, sendo os demais Justiça, de Haia, o que prefeito desta cidade, e

de janeiro. salvos pelos vapores que óra nos anuncia o telé- já o chamam as nações
-x- acudiram. grafo, recaiu particular- civilizadas para um pôs-

A greve dos bancarios -x- mente num mestre de to onde elas transferi-

continua. O snr. Ministro - Des-- nosso direito que muito ram algo de sua sobera-

da Fazenda declarou ao pacho de Londres infor- se tem distinguido pela nia. Nada mais honroso,
snr. 'Otavio Mangabeira, ma que o sr. José Fila- atuação de juiz. Estará portanto, e nada mais

leader da U. D. N. na As- delfo de Azevedo, ex- o Brasil, assim, magnifi- justo. do que êsse coroar

sembleia Constituinte,.que, prefeito do Distrito Fe- camente representado de uma existência devo

sobre o assunto
.

falára deral, foi escolhido para pelo ministro Filadelfo tada ao serviço das leis

aquele titular, que os gre- membro do Tribunal In- de Azevedo num dos e da justiça.

PELO=-===

Em Porto União pere
ceu afogado Ar.tur
Lenz natural de jaraguá
do Sul. O infeliz embar-
cou em uma canoa para·
passeio, tendo esta vira·

do, perecendo o tripulante.

/

Pediram exoneração os

Prefeitos de joinville e

ltalai, Lages e Florianopo
Ils.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a,�""""""""",,--.-----.-.--.- ...-.------.-.-....-_. .---.-.--.-----.--.-.-.-.--.---�. �m I �T � � I V I L I
II BANCO INÕUSTRiÃTcõiERc-iö·õii-cAiÃR-iNAs7A�-!1 Artur MüÚ", Oficial do

ii Fundado em 23 de fevereiro de 1935 ii Registro Civil do r" Distrito

ii CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 H da Comarca Taraguá do SuL

ii DEPEIDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ii Estado de Santa Catarina

ii �[�:::;a� AGENCIA: Jaraguá do Sul
\ ii Brasil.

Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 Faz saber que comparece-

Caçador E d T I f' "INCa" ram no cartorio exibindo os

Canoiahas
n. e egra ICO

Concordia Caixa Postal, 10 -Telefone, 7'/J documentos exigidos pela lei

Creseíuma MATRIZ: I TA JA í
afim de se habilitarem para

Curitiba
casai-se:

C itib
Faz todas as operações bancarias no Palz. como cobranças. descontos,

urítí anos empresllmoB. financiamentos mediante caução de tltulos comerciais.

florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, medianta

Gaspar
taxasmodicas.

Ibirama abona em C /Correntes os seguintes juros:
Indaial .

-

ii Ituporapga
" DISposiçãD, sem aviso, com retiradas livres

20/0 ii
ii jaragua -do Sul pare qualquer ímportencle ii
ii [oaçaba CDm AvisD de 50 días e retiradas livres ;:

ii joinville . de Cr$ 1.000,00 '/Joio Ii Jose Lourenço da Silva

11 t:��:a DepDsitDS PDpulares, com limite de e-s 50.000,60 II e Ana Woiczinski

ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 ii

ii O.rleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% 11 Ele, solteiro, lavrador,
ii Píratuba CDm AvisD de 100 dias 5% ii natural de Corupá domi-
n Porto União P F'

O ii

ii Rio de janeiro
raZD IXD de 6 meses 5 10 j! ciliado e residente neste

ii Rio Negrinho CDm Aviso de 120 dias 5 1/2% i! distrito, sendo filho legí-
ii Rio do Sul PrazD FixD de 12 meees 6% ii timo de André Lourenço
ii S. franc!sco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente ii da Silva e de Valentina
ii S. [oaquim A d ii
ii Taió ecanam ia é a base da prasperi ade li da Silva.

li Tijuca� Deposite as suas economias no li Ela, solteira, doméstí- De ordem do sr. Pre-

ii Tubarao Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. ii ca, natural de Serra AI- feito Municipal torno pu-

l! �[3:isr�nga HORARIO: Das 9,39 ãs 11,30 e das 14 ás 15 hDras li ta, domiciliada e residen- blico que durante o mês

ii Aos sábados das 9 às 11 horas ii te em Corupá, sendo Ii- de Fevereiro arrecade-se na

::
Ir

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a
lha legitima de João' Tesourari a da Prefei rura

,
Woiczinski e de Maria Municipal de Iaragué do

•

------,--.--- Nadrowski. Sul e na Inrendencia de

(@1:r1:r@@r®@?@@Jí@@r®@r®®1@®í@)@!@)@?@)®!@)@!@@Y@).�
Corupá, o imposto de u-

�� Edital n. 1964 de 7-2-46 cença -s. atividades Co-
merciais e Industriais,

� Tosse, Asmaf Brenquíte, Reuqutdãe, Resiriados e !®. José Ribeiro e Reinilda Engenho de Assucar, ta-

@) @ Schmitz boleras, placas etc.

� TODA§ A§ MOlLE§TIA§ DO ßPHRflHO RfSPIRHIÓRm Ç®. Ele, solteiro, comerci- ga���t�a��f�!��r1âoo���

�� Encontram alivio imediato com o. uso do �@) ante,
natural deste dis- ficará o contribuinte sujei

trito, onde é domiciliado to á multa de 20% sobre

I n C O In P a '!!!II a v e 1
· .

e residente a Estrada o Imposto no primeiro

.
.

."'- Jaraguá Esquerdo, sen- mês; sendo então feita a

� P�ilnrill d� Oogien P�lnl�Ol� � i� ��i��:�?blfh:':' ::����;Y;1r�i�mf���'�á
� Ç® Ela, solteira, domestí- do Sul, 3 de Fevereiro de

� O PEITORAL :MlA\.I§ (::ONHE(:)IDO NO BRA\.§IL @j ca, natural deste distrito 1946.

ê> @ onde é domiciliada e re- F. VOSGERAU

�@Á®@i®@)..@@.;@�W®��@j@�@j@@l®@)t ����ue�ra���:g� fn�:
Tesoureiro

legitima de Clemente
Schmitz e de Julia Sch
mitz.

Edital n. 1962 de 7-2-46

Copia de Edital rece

bida do Oficial do Re

gisto Civil de Corupá

�ã� �� m�I��r�� D
mai� �arat� �

I

f a rma c ia N
Bertolino Afonso Benrs dustrías é Profissões

O y a e Benjamina Klein

Dr. Wal�emiro Mazureehen
t:Ala DIE 1.'8:1

Rua Mal. Floriano n. 152 - J�RAGUÁ
Clínica geral medico - Cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-surtas

_ Indutoterrnia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização
- Raios Intra-vermelhos e azuts.

r

WATERMAN'S
A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro

Acaba ice receber: TlP. AVENIDA

Prefeitura MlI- Vende-se
nicipal de

daraguá doSul

Edital
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com- Edital n. 1965 de 7-2-46 Imposto

prando na

Ele, solteiro, lavrador, De ordem do snr. Co-

� de ROBETRO M. HORST domiciliado e residente letor, torno publico que

l \
neste distrito, sendo Ií- no corrente mez de Feverel-

, a que dispõe de maior lho de João Berns e de ro, arrecada-se nesta Co-
sortimento na praça e ofe- Maria WeiSe. letoria, o imposto acima,

� rece seus artigos á Ela, solteira, lavrado- referente ao 1-. semestre

preços vantajosos, ra, domiciliada e. resí- do vigente exercicio.

I Rua Mal. DeDdDrD, 30 • JARAGU4 dente neste distrito, sen- Os Contribuintes que

I' I ta\:1iS\ 1i=\\!.1i=\\ 1i=\\!.1i=\\�
do filha de Alberto An- não satisfazerem seus pa-

��� ��� tonio Klein e de Helena garnentos no preso mar

I l Kreich. cedo, poderão satlsfezel-o

I no proximo mez de Mar

E para que chegue ao co- ço, com a multa de 20%.
nhecimento de todos, mandei Terminados os suprací
passar o presente edital que tados presos serão extra

será publicado pela impren- idas as certidões de divi

sa e em cartório onde será das para a cobrança exe

afixado durante 15 dias, Si cutiva.

CAIXA POSTAL,11! alguem souber de algum im-

.
JARAGUÁ DO SUL I

_ pedimento acuse-o- para os

SANTA CATARINA � �:EDICAÇAO
AUXILI- fins legaes.

NO TRATAMENTO ARTUR MÜLLER OticiaI

siôdIßrnznr'J2zw?_red
"tIIlI ., "tIIlI ., - - "CI' -� DA SÍFILIS" _

IRGO
,
. �

---_-...---...._---

FRODUTO
'

Oft

Indastna dle . Calcados
G([})§c1l1l Jrmaos §:

.

Ao

i A propaganda atravez do
I anuncio é mais eficiente

! do que se julga, pera
I enuncíos prefira este

I Jornal.•
I

A Casa Real,
�._._,.._,,_,._..._,._._,.,_,,

����.-,._.��__.

ßI�uns poro foto�rDfiosli CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E. GARGANTA DO

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

ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

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

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

_ ..Ioinville -

::

AMIN
I.: U"A DOBNÇA .RAvI.....A
"UITO NRtGOM "AltA A rrA

MiLlA II "AltA A RAÇA. COMO

UM 110111 AUXIUAR NO TRATA

MaNTODtssII.IlAND. PLA"ELO
U •• o

seltcionado sortimento

I; I f]nllll:UIHI];HM Recebeu: TlP. AVENIDA

II
A sfPlu. _. A"RE8ENTA ao.

IHÚtoI__'UIAS, TAl. COMO:

IlIEUMAn....

EBcR6rrlJl.A8

EIII'INHM

P"fSTUU18

6L.c:mtM

II.CZEMM

I'I:ItIDM

DARTR08

MANCHAI!

possue um grande
sortimento

.

em arti

gos de couro:

SACOLAS - CARTEIRAS

CINTAS, etc.

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

��m�afl�ia �aGiOflal �� ���ur�� I�irafl�a·
AGENTE§ lLO(:)AIS

·A Comercial Ltda.
/ARAQUÁ DO SUL

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
COHHECICO HÁ GI ANOS ....

VIltNCIit__ 11M TODA ".A!'IT!!.
---------------�

Os delegados do Uru

guay no Conselho das

________ Nações Unidas, propos
que os criminosos de

guerra que estão sendo

julgados emNueremberg,
não fossem condenados a

morte, mas sim a prisão
perpetua, que alega, ser
a pena mais seyera com

a dignidade humana.

sobre

Coletoria Estadual de

[eragué do ôül 1 de Feve
reiro de 1946

Heleodoro Borges
escrivão

"MEDICAÇÃOAUXILIAR

NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"

FRACOS E AN�MlCOS I

Tometftl

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

J =_ ......

i<�:;·'·;;.?a� Resfri.d••
IH":',-,<-l i"�

1I:;..�j;:::!I
..

BronQuite.

���;�H tllcrofutOI!l.
";"::�:�,.;" i t
'ii�:ti� ConvalescertÇllI.
ViNHO CREOSOTADO

L� li: u!'>� �'ER""OOR DE �;AÚOJL
""�""",,,,,��

.

�I"""""""--

Um orlaio terreno pera
plantações diversas, todo

em marro e capoeíre, si

tuado junto a casa comer

cial de Klein Irmãos, fa
zendo num lado rumo pe
la estrada de Poço Gran
de até os fundos, sendo

•

t

onrno para seu governo
de estradas. E junto mais
uma casa de morada bem
confortavel com reparti
ções diversas.
Tratar com os proprie

tarios
KLEIN IRMÃOS

Gueramírírn - Est. Bananal
5-1

Vende-se
Um forno de cobre em

perfeito estado, no tama

nho de 20 latas.
Tratar com os proprie

rartos
KLEIN IRMÃOS

Guaramirim - Est. Bananal
5-1

In- fc;;;;i�"�;'p=�;;l

II ;�;�1:�=��:����: II
11 Cr$ 35,00 ·l!
:: ii
ii ii
ii DIR. RESPONSAVEL ii

II I R T U R M Ü L L EIl II
II Mario' Ta�:r�:d�RC. MeIID II
II GERÊNCIA: ii
t�,,",C,�,�!��a,!,=,����:J
Revista Semanal

J \

---x-

O sm. General- Alcio

Santo, que comandou

as forcas motorisadas

que obrigaram â renun

cia o snr. Getulio Var

gas, em 29 de outubro,
foi nomeado Chefe da
Casa Militar do Presi

d�nte do Republica
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J a ra 9 u á do Sul OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOO��
ao mes de .Janeiro de 1946 � Adolf Herm. Schultze �
- A R R E C A D A çÁO - 00 MARCENARIA EM GERAL 00

� 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00

I Mantem um estoque permanente de todas (JS tipos
de MobiliaS, especialmente para escritorio,

150,00
� INSTALAÇÕES COMPLETAS DE:

86.820,90 � Dormitarias

00 Salas de Tantar 00,150,00 00 Cópas Ij
��:�� llil MOVEIS A�ULSO:'::�S ,",tiM' outro' ICadeiras

Poltronas fixas e giratorias
00 Mesinhas de centro e para radio

I;
E entre muitos outros. a

Caixa Registradora marca "RECORD"
571,50 Afamada pela sua eticiencia, substitu

255,30 00 in��e�:doCa���:o._�egistradoras_ de

51,00 00

I700,00 m VENDE-SE CAIXÕES VASIOS
89.703,50 � _

_-;-;:7=5_.5-,-38-,--,-=-40_, 11 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 �
165.241,90

00 Jaraguó
do Sul ,Sta. Catarinai

ao mês de Janeiro de 1946 OO�OOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Prefeitura Municipal' de
Receita Orçamentaria, referenteBalancete da

Codigo
Geral

TITULOS TotalDo mêsAnterior

RECEITA ORDINARIA'
TRIBUTARIA

a) Impostos
IMPOSTO TERRITOI2IAL

IMPOSTO PREDIAL

Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença, '

Imposto sobre exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
Taxas de Expediente
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Publica

PATRIMONIAL

Renda Imobiliaria
Renda de Capitaes

RECEITAS DIVERSAS

Receita de Cemitérios

0.1 LI
0.12.1
0.t7.3
0.r8.3
0,25.2
0,27.3

#
'

150,00
86.820,90

150,00

458,00
526,80
20,00

1.21.4
1.22·4
1.23.4
1.24.1

2 010
2.02.0

571,504.12.0
RECEITA EXTRAORDINARIA

6. I 2.0 Cobrança da Divida Ativa
6.21.0 Multas
6.23.0 Eventuais

255,30
51,00
700,00

SOMA CR.$ 89.703,50
Saldo disponivel do Exercicio de 1945

Orçamentaria,
-

Balancete - da Despesa reíerente

Titulos DESPEZA ORÇAMENTARIACodigo
Local OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�'�oo CUIDADO ;00
OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0000000000000000000000000000000000000000

IERIGO!!
P Não deixe que: teu di:heiro se gaste,

�OO sern - saberes no que o empregastes.

0000,

I
0000
0000

I
I
0000
0000 _.-- Concede-se descontos especiais ---
000000 R. Pres Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL

Anterior I Do mês I Total-

21.846,00 21.846,009 3
9 31
9 31 1
9 34
9 34 1
9 34 2
9 4
9 44
9 44 1
9 44 2

" 9 8
9 84 --

9 84 1
9 84 1
9 84 3
9 84 4
9 84 5
9 9
9 94
9 94 1

T

9 94 2
9 94 3

Encargos Transitórios
Pessoal variavel

Para .admissão de estra-numerários
Despesas diversas

Constr. d. prsd. escol. e aquis.respec. terenos
Salário-familia

Premios d. seguros e indenizo por acidente
Despesas diversas

Seguro contra acidento de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

Subvenções, Contribuições eAuxilios
Despesas diversos

Departamento das Municipalidades
Contribuições ao LA.P.I. e I.A.P.E.T.C.
Contribuição a L.B.A.

Para cust.e emol. prev. p.Decrv-lei 93 d 1 442.
Subv. concedidas p. lei a diversas instit.

Diversos
Despesas diversas

Despesas imprevistas
Despesas policiais e iudiciarias
Aquisição de placas

Discriminação de Saldos
Na Tesouraria 23.336,90
Nos bancos 116.468,30

139.805,20

EDGAR PIAZERA

600,00 600,00

1.280,00 1.280,00

1.710,70 1.710,70

Aproveite bem o teu dinheiro, fazendo
----- tuas compras na ----

CASATOBIAS
seja quel for o artigo que necessitares,
nela o encontrarás pelo preço maís ba
---- rato da P R A ç A. ----

'1JfIIr" Não se esqueça __
Chapéus (os melhores); Guarda-chuva
(idem); Caserníras: Linhos; Camisas; Gra
vatas; Meias; Pijamas; etc... etc... (tudo
enfim), é encontrado na CASl TOBIAS, pe
los preços mais CAMARADAS da praça.

•

25.436,70
,

25.436,70
139.805,20
165.241,90

REMACLO O. SEÁRA
-,

Contador Prefeito
Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 6 de Fevereiro de 1946

lPrelenrrllll1ra M[llllIOln(Cn�21n
l.e((]lll1lenaertos JD)e§]p)21clliladl(Q)§

Dia, 29�1-46

pintura externa na sua casa ,á rua Cél, Emilio Jour-
dan n568� i���cÍlmeyer & Irmãos, requer vistoria p. l�il!!!!!m=!I=li!;!;;i!i!m=!!=m;;sm=E!j�'!l!!!Sll=Hl!!!!i!iij-II '

sua oficina recen-construida, idem. -

. . iii

F b
.

- (8' -

s Malári: S
.::

-.
57-Domingos Chi?din�, bras. requer lic. cons-!II ,., ff'!JS e;���ludism�a, U

rruír uma casa de medeíra, :dem.' ii � � M I it s Tr dei'::o
99-0Uo Hilbrecht, alemão, requer lie. construir !II a 81 a , eme I a III

121-Max WilheIm, alemão, requer, He. constru- duas casas de moradia, idem. I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - iii
ir uma casa em alvenaria de tijolo, c. requer. 139-Ferdinando Beyer, alemão, requer lic. cons- r!! III

129- Angelo Moretti, bras., requer transf. imp. truir uma de alvenaria, idem. iii , C A·· Bi
de um carro vendido a Herminio Morreti, idem. 140 - Rudolfo Frlrsch, hungere, requer llc, cons- IR' apsulas ntisezonlcas P.I

130 - Rodolfo Fritsch, hungaro, requer transf. truir 4 casas de moradia, idem. .
.

I-Ii i�
imp. de um carro de lavoura, vendido a Paulo Ho- Secretaria da Prefeitura Municipal de Jara-I,I! M inancora" !II
felmarin, idem. guà do Sul. Em 1-2,46.

, .'.. . "' III131 - Rodolfo Fritsch, hungaro, requer transf. _
Jose Pereira Lima - Secretario ::, Em Todas as Boas Farmaclas 1""':imp. de um carro de lavoura vendido a Frederico • MM MM ·OM MM M III

Víebrantz, idem: - Cole'gl·0 "BOIll Jesus" iii É um. produto dos Laboratorios MINANCORA;
132 - . Carlos Berthelsen, bras. requer rransf. III DI

imp. de um carro vendido a Adolfo Baeumle, idem.
I J O I N V I L -L E I

O � :- Joinville - Sta. Catarina- ,:�133 - Natal Pezzato, bras., requer
-

transf, imp. m II
de um carro comprado de Rosa RoselI, idem Este grande educandário de Joinville _ . .1=;_:I�li=iil!!!!i!illl!!!!i!ili�!;;;;;;;;;;;ii;;=!!!!!!!i!. 'i=!:=l�;

134- Leopoldo Hoefner, bras. requer baixa do é O único que no Norte do Estado
írnp, relativo a uma bicicleta, -idem.

135-Paulo A. Günrer, bras. requer transf. imp. mantem curso secundário completo,

terren01��mt���sd���;a�s�a�e�:�u��e��. p. esta-

com o�i�lo�êl���?:o:-e �}��:1��0)� Oole-

I-CliniCO �e OI�os, Ouui�os, nariz, 6afUDnto
belecer-se C. um Botequim, idem.

137- Lauríval Lavín, bras. requer transf. imp. Escola de Comércio Reconhecida Dr. Arn1linio Tavares
de um terreno comprado de Milda Gutz, idem. I Professor Catedratico de Biologia da Instittuto de Educação de Florianópolis

138-lnácio Luy, bras. requer transf, imp. terre- � Ex-Chefe czlos serviços cllnlcos e cirurgicos da espeCialidade no

.no comprado de Frederico Wackerhager, idem. - Otimas instalações grandes

laboratoriOS'1
Hospital de Caridade de Florianópolis.

.' • - Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.
Dia, 30-1-46. Campos desportivos e perfeita aparelhagem Ex·lnterno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

53-Alfredo Manske, bras. requer lic. construir para Educação Física. .

uma casa de madeíra, idem. Formado pela Faculdade de Medicina da

54':"::uermmlO Pavanello, bras., requer lic. cons- EXTERNATO E INTER�ATO _ Tratamento Otimo
- Universidade do Rio de Janeiro

truir um deposito de msdelre, idem.
_.. Peça_m _Pro_s!,_etos __ _

I 8L U M E NAU STA. CATARINA
55- Max Fiedler, bras. requer lic. executar uma = = = = =v= == = •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TELEFONE I. 39

Novo governo
·calarinense

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO,

Diretor: ARTUR MOLLE,R

STI\., CATARINA N. 1.32310 DE Fevereiro DÉ 1946
o sr. Interventor Udo Policia de Joinville, em

Deeke jâ constituio o cujo fôro militava atual

seu secretariado quê Ií- mente como advogado.
cou autorizada da se- Dr. Haroldo Pederneí

guinte maneira: Dr. Oar- ra, ex-diretor da Empre
los Gomes de Oliveira, sul e atual chefe do De

Secretario do Interior, partamento de Estradas

Justiça e Educação, que de Rodagem.
[á exerce ,esse cargo Os tres primeiros são

atualmente. E natural de formados em direito e o

Joinville, [â representou ultimo 'é engenheiro ci-

o estado na Camara Fe- vil.
.

deral, foi diretor do Ins- Notá-se na formação
tituto do Mate e diretor do novo governo a es

do Departamento das :Y.1u- colha de tecntcos para
nicipalidades. as respetívas pastas e

Dr. David Fereira Lí- gente nova, que certa

ma Filho, atualmente mente dará um grande
Procurador Fiscal e pro- impulso nos setores ad

fessor de Economia e Fí- ministrativos.

Pelo governo da Republica foram baixados os

decretos-leis seguintes:
- 8.311, de 24-1-46. Reduz para 2% a taxa so

bre o valor doe produtos de mandioca. -D. O. 26·1-46.
- 8.812, de 24-1-46. Dispõe da cornpetencle dos

Estados na físcalieação dos ovos. -D. O. 26-1-46.
- 8.816, de 24··1-46. Dispõe sobre isenção de se

Ios nos requerimentos e demals papeis apresenta
dos pera inscrição em exames e provas nos estabe

lecimentos de ensino oficiais ou oficialisados.
-- 8.821, de 24-1-46. Dispõe sobre acumulação de

aposentadorias e pensões.
- 8.807, de 24-1·46. Dispõe sobre a situação do

segurado ou associado que passa de uma institui

ção pare outra. - D. O. 25-1-46.
- 8.835, de 24-1-46. Altera dispositlvos da

Eleitoral. - D. O. 25-1-46.
- 20.471, de 23-1-46. Aprova o Regulamento do

Instituto do Pinho. -D. O ..25-1-46.
- 8.933, 26-1-46. Reorgenisa o Departamento Na

cional da Propriedade lndustrial. -D, O. 1-2-46.
- 8.935. Da nova redação ao decreto-lei n. 2.680,

.

que regularise o Conselho de Recursos da Proprie-

Empreza de Transportes
dade Industrie! e da outras providencias. -D.O. 1-2-46.

- 8.945, de 26-1-46. Regula exames no curso gi
nasial. - D. O. 1-2-46.

"FRENZEL" S' ti
- 20.489, de 24-1-46. Dá novo Regimento ao De-

. l�. pertamenro Adrnlnlstratlvo do Serviço Publico.-

D. O. 1·2-46.
- 20.504, de 24-1-46. Aprova o Regimento

Departamento Nacional de Produção Animal do

da Agricultura. -D. O. de 1-í>-46.
- 20.507, de 24-1-46. Aprova o Regimento do

Serviço de Expansão do Trigo. -D.O. 1-2-46.
- 8.920, de 26-1-46. Regula a situação perante o

serviço militar dos sacerdotes, ministros de qual
quer religião ou de membros de ordem religiosa.
D. O. de 29-1-46.
- 20.493, de 24-1-46. Aprova o Regulamento de

Diversões Publicas. - D. O 29,1-46.

•
- -
• Notas' Locais

Aniverssarios. Amanhã faz�mingos Sebirino; Paula,
anos o snr. Adolfo Em- f. de Bertoldo Linde

mendoerfer, industrial e mann; Edeltrudes, f. de

diretor da Fecularia Rio Afonso Dallmann.

Molha S. A.. Dia 12 o jo- Hontem realizaram-se

vem Carlos Fernandes os casamentos de Alitor

Neves e dia 13 o mení- Kreutzíeldt, com a se

no Marino Lenzi. nhorita Paula Benthin e

No dia 8 transcorreu a do sr. Oscar Oldenburg
data natalicia da senho- com a senhorita Walli

ra Hedwich esposa do Mathias.
Senhor Bertholdo Brunz. Cinema - Hoje será a

Registo Civil. No cartório do presentado no Cine Buhr

registo civil foram ins- um eletrizante filme da
critos os nascimentos United, intitulado Querer e

seguintes: Erica, f. de Vencer um filme que ficará

Adolfo Radke;Paulo Aloi- indelevelmente em sua

bisio, f. de João Silveira; memoria!!! A mais es

Elsina, f. de Erich Eber- tranha historia de amor

hardt, Otilia, f. de Do- que cinema lhes oferece!

Assembleia Geral Ordinaria

Ficam convocados os snrs. acionistas, para
se .reunírem em Assembleia geral ordinaria, a

realisar-se no dia 9 de março do cerreute. ano,
as 9 horas, na residencia do acionista sr. Germa

no Enke, ä rua Presidente Epitacio Pessoa, nesta

cidade de Jaraguá do Sul, a-fim de deliberarem

sobre a seguinte ordem do día:

a) - Leitura, exame, discussão e delibe

ração sobre o relatorio da Direto

ria, balanço geral, demonstração
da conta lucros e perdas, contas

da diretoria e parecer do Conselho
Fiscal.

b) - Eleição da Diretoria

c) - Elelção do Conselho Fiscal

d) - Assuntos diversos

Jaraguâ do Sul, 7 de Fevereiro de 1946

A Diretoria

EmprezadeTransportes
"FRENZEL" S/A.

AVISO

Acham-sé adisposição dos srs. acionistas,
na séde da sociedade, nesta cidade de Jaraguá
do Sul, os documentos de que se trata o art. 99,
do decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.

I
'

Jaraguâ do Sul 7 de Fevereiro de 1946

A Diretoria

EDITAL DE
PROTESTO
==========================�

Faço público que ache-se em meu cartório

pera ser protestada por falta de pagamento na data

do vencimento, duas Notas Promissorias, no valor

Decretos Novos•
- ..
•

nanças,
Dr Lucio Correa, ex- Escolha feliz a do sr.

Lei delegado Regional de Interventor Udo Deeke.

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

............
�-

.

Dro LUIZ DE SOUZ,A

ADVOGADO

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

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
............................................................ _

..

_
_

- _._ .

do 8x1
M. G. Rodolfo Fischer

====SEQUR,OS EM QER,AL===

'leGe
WI•••POR?l11
.,••• eVEII
v I !D II e I
.eIDII.IS .18S••15
aelBEIHfEI •• 1IR•••IRG

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 796 - TELEFONE, 53
distrito,sendo filha deFritz
Mueller e de Luíza Glatz
Mueller.
Edital n. 1966 de 8-2-46

Harry Laube e Alice
Pereira

Ele, brasileiro, soltei

ro, alfaiate, domiciliado
e residente neste distri

to, sendo filho de Leo

poldo Laube e de Ida
Laube.
Ela, brasileira, soltei

ra, domestica, domícílía-

I da e residente em Brus

que, sendo filha de Mar
celino Pereira e de Luí
sa Pereira.
Copia do Edital recebi

do de Brusque

Artur Müller, Oficial do

Registro Civil do r" Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.

Faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Manoel F. da Costa S. A.
Comércio & Industria

AVISO
Acham-sé á disposição dos Snrs. acionistas,

no escritorio desta sociedade, a Estrada Itapoeu
sinho, Jaraguá do Sul, os documentos a' que se

refere o art. 99, do decreto-lei n. 2.627, de 26 de

Setembro de 1940.

EDITAL N° 1965 de
. 8.2-46.'

ARNOLDO HORNBURG
E WANDA MÜLLER

Assembleia Geral OrdinariaEle, brasileiro, soltei- E para que chegue ao co-

ro, lavrador domiciliado nhecimento de todos, mandei

e residente neste distri- passar o presente edital que

to, sendo filho de Carlos será publicado pela impren
Hornburg e de Hilda sa e em cartório onde será

Geisler Hornburg. afixado dui ante 15 dias. Si

Ela, brasileira, solteí-: alguem souber de algum im

ra, lavradora, domícílía- pedimeato acuse-o para os

da e residente neste fins legaes.

São convocados os Snrs. acionistas desta so

ciedade a comparecerem á assembleia geral or

dinaria a realizar-se pelas 15 horas do dia !5 de

Março proximo, na sede social â Estrada Itapo
cusinho, Jaraguá do Sul, para deliberarem sobre

a seguinte ordem do dia.
'1. - Exame, discussão e aprovação das

contas da Diretoria, relativas ao

exercicio de 1945, notadamente,
relatorio, balanço, conta de Lucros

e Perdas e parecer do Conselho

Fiscal.
2. - Eleicão do Conselho Fiscal.

3. - Assunto de interesse social.

Jaraguâ do Sul, 31 de janeiro de 1946

Manoel F. da Costa· Diretor Presidente

João Lucio da Costa - Diretor Comercial

total de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeíros), em que é

devedor Siegfried Wensersky, e credor Eduardo Ma

chado de Oliveira, e como o devedor reside fóra

desta Comarca, pelo presente o intimo para no pra

zo legal efetuar o pagamento, ficando notificado do

protesto si não o fizer. .,.

Ieragué do Sul, 8 de Fevereiro de 1946.

GUILHERME H. EMMENDOERFER

Escrevente juramentado em exercicio.

(�Y,ÄO V/ROI:-
,) ....-G':lDA �çÂf
C�WETZEL INDUSTRIAL
JOJNVllLE

Iarando..se con (Ü) § abao

Virgem Especialidade
da Cl��o WE1fZEt liNJD)l[J§1fIITAl co JJollIDlvHlie

IfJG.GlIlla-11 .1111'8 IE BIIRIIIIG

(Marca Registrada)
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. . .
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