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REVISTA
SEMANAL

de navios ingleses, deno
minados de "pequenos na
vios" desenvolveu uma

magnífica atuação na ba
talha da Europa. O Almi
rantado Britânico �revelou
recentemente que esses mí-

As ditaduras estão vi- nusculos navios - lanchas

vendo os seus mais amar- torpedeiras, lanchas ca

gos dias. Na Espanha se nhão e lanchas. a motor

faz uma grande ginastica I �as forças .costelras - rea

para conservar Franco no llzarem mars de 800 ope

poder. rações, afundando durante

Em Portugal houve uma lIs. mesmas �e�ca. de ?�O
tentativa de revolução pa- unídades .do unrmgo, Mals

ra derrubar a Salazar e de 1.200 ;,torpedos foram

na Argentina a revolta disparados, .

conrra �a:-,ios
popular contra o regimen do adversarI(� e obJetlv�s

Pierre Level foi conde- de Ferrel continua. em terra. Trinta e dOIS

nado a morte pelo Tríbu- Depois das prisões em aviões alemães foram der-
b d "navi

nal Especlel francez. íDe- messe dos políticos e es- ru..a os por esses, -

pois de longo e sensaclo- tudantes, alguns dos quais os .. Durante toda a guer

nal julgamento. o juri con- foram mortos, o vlce-pre- re, perderam:se apenas

denou o colaboracionista sidente CeI. Peron e o 170 embarcações desse ge

como traidor da patria. chefe de policia foram nero, inferiores e 120 to-

Recebendo na prisão a obrigados a renunciar aos �ela�as. cada" uma. Esse.s
noticia, o condenado de- cargos. navlozIn�o.s .

eram temi-

clarou que já esperava
- dos pelo InI1!:lgo que os

por isso e que não pedia r Na guerra que acabou at�ca�a de .rlJol com � sua

clemencia. de findar-se, uma classe evraçao, pois conhecia a

Fracassou a conferen
cia dos Chanceleres dás
cinco graudes potencias
que se realísava em Lon-
dres. _

Bevin, ministro do Ex
terior da Inglaterra, falan
do na Camara dos Co
muns, declarou que o fra
casso da reunião foi devi
do a intransigencia russa.

A BOMBA ATôMICA

e o destino da humanidade

Em 2 de dezembro
Eleições para Presidente da Republica,

Conselheiros, Deputados, Governador
e Asse.mbleia Legislativa

Em 20 dias,
a Constituição Estadual

_---.----

o snr. Presidente da

Republica baixou um

decreto-lei mandando
realizar em 2 de dezem

bro, não somente as elei

ções do Presidente da

Republica, Conselheiros
e Deputados, mas. tam
bem as de Governado
res e assembleias legis-

sua eficiencia e poder des
trutivo. Os comboios ale
mães que cruzavam o ca

nal da Mancha repetidas
vezes foram golpeados
mortalmente pelos "peque
nos navios" britânicos. A
essas unidades, estava

ainda confiada a tarefa de

lançar milhares de minas

pera interferir na navega
ção inimiga no canal e

ao longo da costa norue

guesa. (C.E.C)
Aproxima-se o momento em que o homem terà nas mãos o poder de

destruir totalmente, em poucos instantes, o que tanto custou para construir Si é que Hitler ainda

embora possua tambem novas forças benéficas que até agora só existiam vive, não obstante '0 seu

nos mundos fantasticos de Wells. misterioso desapereclmen-
O poder destruidor da bomba atômica, assombrou os espíritos mais to e o montão de cada

renitentes. Essa revelação dos segredos da natureza, misericordiosamente veres carbonizados encon

negada á humanidade durante tanto tempo deverá despertar - segundo, pa- tredos sob a Chancelaria

lavras do sr. Churchil - as mais serias reflexões no espirito e na cons- do Reich, em Berlim, por

ciencia de todos os seres humanos dotados de razão e de bom senso. certo, deve sentir o ron-

É dificil apreciar em seu justo valor, o efeito que essa descoberta dar impiedoso do espec

terá sobre a filosofia ou sobre a futura direção da humanidade em cuja tro de Mussolini, seu par

historia se vislumbra nitidamente um supremo desafio. Adquirimos novas ceiro do "eixo" fatídico

fontes de poder material, aprofundamos ainda mais o conhecimento do que foi justiçado publica
mundo fisico e descobrimos elementos, de cuja existencia nada sabíamos. mente pelos patriotas Ha

Os valores morais, entretanto, ainda persistem e o destino da humanidade Ilanos. Hitler conseguiu
dependerá da forma pela qual soubemos aplicar esses valores.

.

convencer Mussolini de

Afirmar ingenuamente, sem maior reflexão, que a existencia da que entrasse na guerra,
bomba atomica significa o fim das guerras, é tão pueril como perigoso.

.

não obstante todos os con-

Quando a pólvora substituiu os arcos e Hexas, nossos antepassados 'selhos e avisos da Ingla
pensaram da mesma maneira, mas em pouco se desiludiram. O homem tem terra, e hoje que Mussoli

agora, em suas mãos, a chave do futuro. A paz já não depende da fixação ni perarnbula em espírito
exata de fronteiras, nem da posse de fortalezas estrategicamente situadas, sobre a rerre, por certo

nem de teorias ou táticas militares e navais. deve estar acabrunhado

Não tem mais nenhuma relação com que os estadistas chamam ,.0 pelo seu mau passo e de-

BALANÇO DO PODERIO INTERNACIONAL". selar vingar-se daquele
Estamos, sem a menor duvida, no limiar de uma nova éra. Não sa- que decretou sua perdi

bemos de quantos aspéctos pode revestir-se a utilização da energia atômi- ção. E verdade que não é

ca, nem a maneira pela qual poderá influir sobre nossas vidas. A estrutu- só o espectro de Musso

ra economica da civilização atual, sofrerá, certamente, modificaÇões revo- Iini que ronda Adolf Hit

lucionarias. ler, mas o de milhões de
Assim como aprendemos a nos destruir reciprocamente, dever,emos milhões de criaturas ea

aprender a viver juntos e em paz. Falhar nesse objetivo será fechar as crificadas criminosamente

portas da misericordia sobre a humanidade, atingi-lo será abrir magnificos
I
pelos alemães comanda

horizontes ao progresso material e moral' entre todos os povos.
' dos pelo "íuehrer" que suo

Nota da Se,mana'
- João de Barros -

res de Estados diversos, hoje talves esteja con

vencido que o melhor teria sido, desde o inicio,
o afastamento desses estorvos prejudiciais a sua

propria campanha pàrtidária Porque todos se

acham, agora, por qualquer capricho ou máo so

nho do sr. Getulio Vargas, á mercê de se verein
desempregado's da noite para o dia. E na mesma

situação se· encontram os prefeitoR municipais, aI.
guns pelas suas atitudes, maos enteados da nossa

terra, com endumentarias vistosas, em certos dias
de cabala, para impressionar ...

A continuismo, que pleiteia a Constitúinte,
continua em atividade. E isso prejudica, evidente
mente, a politica situacionista do nosso' Estado.
Podemos afirmar tal, com razões de sobra. O sr.

Getulio Vargàs, na nossa e na opinião tipicamen
te oficial, conta com uma grande maioria de sim

patias em S. Catarina. Os que tem oportunidade
de percorrer os varios municipios catarinenses,
apenas em missão de, pesquizas politicas, sabem
disso perfeitamente. E que,'por muitos anos, amor

daçada a opinião politica oposicionista, só se

cuidou em apregoar as boas qualidades do Chefe
da Nação, como um idolo que exigia devoção
continua. Os seus representantes, neste Estado,
forçaram essa amizade., Hoje. quando ha necessi
dade, por parte désses mesmos representantes,
de se fortalecer o candido saido das mesmas ro

dinhas getulianas, cujos chefes foram criados e

mantidos por complacencia do mesmo dr. Getulio
Vargas, torna-se evidente que nada mais é possi
vel se fazer para apagar esse prestigio. E o P. S.
D. que. de principiq, se julgou fortalecido com o

prestigio que lhe emprestavam varios intervento-

lativas.
Estabelece o decreto

que, os governadores e

interventores, candida
tos, deverão deixar os

cargos até 30 dias antes
da data marcada para a

eleição, ou seja em 2
de novembro,
Em seu art. 2', o refe

rido diploma determina
que, dentro de 30 días
da data do decreto, 10
do corrente, os governa
dores ou interventores,
deverão outorgar a Car-
ta Constitucional. Em São Paulo ha fi

Entramos assim, antes candidatos ao posto de

que se esperava, em um gcvernador: Fernando Cos- .

regimen constitucional, ta, pelo P . .s.D.; Julio Pres

para livremente eleger tes, pela U.D.N.; Adernar

os candidatos do povo, de Barros, pelo Partido

aos postos governamen- Progressista e Marrey [u
tais. nior pelo Partido Sindica-

Teremos, para votação ILsta. e o Dr
..
Telles pelo

5 cédulas: para Presiden PartIdo AgrarI? .

te, conselheiros, deputa- .0 sr..Washington �u�z
dos, governad.or e con- fOI convIdado. pera figu
gresso legíslattvo poden I

rarcomo candídaro-a COI1'-'

do-se dar o caso' de ser selheíro. pelo Partido Re

eieito, num Estado, para I
publicano Nacional, na

presidente o candidato quele Estado

de um partido e para
governador ou outros nambuco, 71.897.000; Ba
cargos, os de outro: hla, 54.591.000; Rio de
------.---- Janeiro, 36.229.000, igual

ao Paraná. Segue-se San
ta Catarina, ein 90• lugar
com 23.999.000 de cruzei
ros.

É pera o nosso Estado
um indice eloquente de
progresso.

cumbiram de fome e so

frimentos nos tenebrosos

campos de concentração.

Os navios da Marinha
de Guerra do Brasil que
faziam o patrulhamento do
Atlantico, entre Natal e Da
kar, tiveram ordem de re

colher-se aos respetivos
portos, por estar encerra

da a missão que lhes fora
atribuida.

O Coronel Marques Por
to, chefe do serviço de
saúde da F.E,B., infor
mou que 86% dos doen
tes da Força Expedicio
naría recuperaram a saú
de.
Passaram por :aquele

serviço 10.536 soldados,
dos quals 9.137 foram re

cuperados.
Reglsrrarem-se ã casos

de tifo; doenças dos or

gãos respiratorios 81; he

patite infeciosa, 40; mala
ria, 41; doenças' venereas,
912; trenchoot (pé de trin

cheira) 183.

São Paulo arrecadou em

1944, 711.518.000 de cru

zeiros de imposto sobre
a renda. Distrito Federal,
667.931.000; Minas Gerais,
111.350.000; Rio Grande
do' Sul, 116.912.000; Per-

POLITICA
.

Agitam-se os meios po
Iiticos para um incremento
da campanha das elei

ções em nosso Estado.
O Dr. Aderbel Ramos

da Silva peregrina na U
nha Sul e o snr. Irineu
Bornhansen pelo vale do
Irelei. \

As eleições estão as

portas e nada está orga
nísado. É preciso esco

lher os candidatos e apa
síguar os mels exaltados
que acham que estão sen

do "degolados".
Na zona da Linha São

Francisco ,dois primos pa
rece que vão disputar uma
cadeira: pelo P.S.D. o Dr.
Carlos Gomes jie Olivei
ra e pzla U. D. N. o Dr.
Placido Olimpio de Oli
veira.
Meu Deus, como dá Oll

veira neste Estado!
Aliás, o Dr. Carlos Go

mes, parece que é o uni
co candidato "carioca"
que se salva dentro do

partido situacionista, pois
existe forte corrente em

escolher os nomes que
dentro dele vivem o ano

inteiro, que digamos, é

justo que sejam aproveita
dos.
Com o diretor do Ins

tituto de Matte será apli
cada a exepção a regra.

o Juiz Elmano Cruz,
do Rio de Janeiro, conce
deu mandado de seguran
ça ao Jornal "Díarlo Ca
rioca", que estava impe
dido de circular por ter

o Departamento Nacional
de Informações negado
augrnento de quota de pa
pel com isenção de im

postos.

Deixará Recife no dia 15
do cerreute uma esqua
dra de 20 navis de guer
ra do Brasil, que dispen
sada do patrulhamento dos
mares recolhe-se ao por
to do Rio de janeiro.

O Brasil possuia 9 e

meio milhões de alfabeti
sados de mais de 18 anos

em 1940.
,

A proporção de alfabe
tisados era no Distrito Fe
deral de 80,72%; Rio Gran
de 61,66; São Paulo,
56,92 e Santa Catarina
53,00%. Os demais esta
dos tem percentagem in
ferior.

Pelo esforço comum elevamos a 6.923 o numero de elei

tores rio municipio. É� preeiso, agora, que até 23 de No

vembro todos retirem os seus titulos, para cumprir o

dever cívico do votol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CHACARA
Vende-se uma, com 15

metros de frente por 790 de fundos, sita no centro
• da vila de Guararnirlrn..

Tratar com o proprietarlo - ACYLINO DA COSTA
I t a p o c u s i n h o 3i

________________________________� 3
Como limpar os objétos de fragmentadas com um e esfrega-se com um paporcelana - Para limpar ob- pedaço de alho .e [un- no macio.

jétos de louça de porce- tam-se rapidamente ta- Cuidado com os vestidos delana esmaltada' ou pinta- zendo pressão. enteites de metal- Os vesti-da, usa-se com sucesso
P I'

..

d dos guarnecídos com fios
uma mistura de parafina ara Impar as JOlas e ouro
e sabão em pó.

.

e prata - As joias de ouro metálicos ao serem guar
ou prata exigem uma dados devem ter esses

Processo para' colar objétos limpeza de vez em en- enfeites revestidos de pa
de' biscuit - Para colar as quando. Para isso usá-se pel de seda preto, o que
peças dos objétos de biS-j agua quente com algu- evitará que os mesmos

cuit, untam-se as partes mas gotas de amoniaco se oxidem.
Para remover as manchas de

agua dos vestidos de seda
As gotas de agua que
caem nos vestidos novos
são removidas facilmen,
te, molhando-se a man
em agua limpa e expon
do-se o vestido de seda
ao vapor d'agua. Si de
pois dessa operação, a
seda perder o seu bri
lho, aplica-se um pano
humido e passá-se com
um ferro quente.

� ijU� a� dom d� Ga�a
u���m s.a��rll'I Clin,ic8 �e OI�os, Ouui�os, noriz, fioroonlo

Dr. Arnaínio Tavares
Professor Caledralico de Biologia do Inslittulo de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe alas serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sansan. na Rio de Janeiro.

Ex-Interno, por concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

Empregada

dade e realizou súa gran
deza com a colaboração
valiosa dos elementos re-
sultantes desse caldea- Bater-se-à pela defeza
mento. da família, assegurados o

Tornou-se, assim, den- reconhecimento da valida
tro das fronteiras nacio- de do casamento religio
nais, uma' unidade espírl- so e da indissolubilidade
tual, que, através de to- do vinculo conjugal e a

dos os tempos e não obs- outorga dos meios de que
tante todas as vicissitudes possern carecer os chefes
se manifestou inalteravel da sociedade familiar pa-! /_ ,

,_ � � �I
e hoje se apresenta despi- re educar, alimentar e as'
da de preconceitos de sistir a prole. por processos racionais,
qualquer natureza. Pleiteará a esslarencla estimulada a lmlgração,Inadmissivel e portanto espiritual ás corporações na conformidade dos in
condenavel, será todo e militares e nos estabeleci- teresses nacíonaís.
qualquer procedimento, �ento� hosptrelerese pe-] A efetivação des ses
que direta ou indiretamen- nírenctarros: respeitadas deslderatos superará' to
te possa provocar a rup- a� cr,:_nças de todos os das as possibilidades dos
tura dessa unidade e ve- cldadãos.

, que pretendam, ostensiva
nha a comprometer a per- Propugnaré 'para que e sobreptlciernente, embair
petuação desse parrímo- s�Jam racíonallzadas as os brasileiros pare arras
nio sagrado, que nos foi leis do trabalho e de pre- tá-los ao seio de movi
legado pelos nossos an- videncía s?cial, insp.ira�as mentos desagregadores,
tepessados: nos preceitos da justiça onde viriam a servir os
As paixões humanas, social e �o� principios da proposttos incon.essaveis,

nobres ou malsãs, são ordem cnsre, tanto pare. dos totalítarismos de to
contingentes, e as ideolo- os trabalhadores das clda- dos os matizes e assim
gias políticas, efemeras des quanto pare os que transviados contribuiriam
A Pátria, porem, é eterna mour�j'am nos ca�pos. pare afastar o Brasil' do
Necesserío é, :por isso, DefIne-�e o Partl.do. pe- caminho largo e luminoso

preservar - contra as a- Ia pluralldad.e sindical, que lhe foi traçado pelos
meaças de desagregação, sem ,monopolIo estatal, e Designios Eternos.
todos os perigos de des- pela ampliação do ambi-
membramento, todas tiS to de competencia da Jus- 5-�reserv�ção do pre.stiglo
influencias exoticas, to- tiça do Trabalho, tornan- Internacional do BraSil:
das as infiltrações enve- do-a rapida e facil. Conseguiu o Brasil -
nenadoras - as bases so

.

Manifes�a-�e .ainda. a fa- pelo trabalho ingente dos
bre que se assenta a per- vor do_ prInCipIO da. pre- seus filhos e pelo sacrifi
sonalidade nacional, com �erya.çao da proprI�d�de' cio de muitas gerações,
a força e a energia do In_dlvl?ual, com as IImlta-

com a colaboração dos
seu passado, a vida e a çoes Impostas pelo bem

que, vindos de outras ter
pujança do seu Presente, comum, tendo com� fun-

ras se integraram na co
a esperança e o esplen- damento a.�utonomla pes munhão nacional, e agorador do seu Futuro. soai e familiar.

. com bravura, a galhardiaPor tudo isso, sejam Reco�hec� a necesslda-
e o heroismo das forçascondenados e proscrttos, de da flxaçao do homem Expedicionarias, que co

com ardor patriotico, em- �a terra,. dand.o-se-Ihe efe· briram de gloria a ban
bora com espirito cristão, tl.va asslsrencla e propor- deira da Pátria nos cam
todas as ideologias que clOnando-se-lhe os recur- de luta da Europa, nos
possam vir a comprome- sos de que carecer para céus e nos mares do
te'r a unidade espiritual e q�e possa �Ievar o �eu Velho Continente - uma
por em perigo mortal a mvel d�. Vida, torna�lo posição invejavel, que o
grandeza e o futuro do c?mpatIvel pela sua dlg- eleva ao plano das gran-Brasil. mdade de pessoa humana

,Julga necessario seja, - conclue na 6· pagina -

4-Engrandecimento Moral, In-
-'-- _

telectual e Economico da ��������������������
Ração: !i CLINICA DE OLHOS _ OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO

Propõe o Partido incen ii DR. SADALLA AMIN
tivar, promover e realizar ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS
em amplos moldes a edu- H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ
cação do Povo Brasileiro
de maneira a capacità-Io H «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

para maiores e mais altos �:.�:.' HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

destinos; a deligenciar pa- • .Joinville _

1
ra que sejam proporcio- ii I

nados sólidos alicerces á
sua economia, tornando-o ..
apto para a conquista de

O W I�
'.

M hsuas proprias riquezas, � r a emlro azurec enmaioria delas ainda inex- •

pioradas.
Combaterá toda e qual-

quer tendencia de mono

polio educativo, :defenden
do a liberdade do ensino
religioso facultativo nas

escolas, respeitada a cren

ça de cada um.

Iii. "'�'
7_)-, �Natur!:aaFalha
MENAGOL

REGULAI

Formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio dé Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

A Pedidos

PROG�AMA

de Móveis

Jorge"
Especialidade em ce

dei ras de palha tipo rus

tico, marca INDIGENA
Artigo confortável, ele

gante, acabamento esme

rado, qualidade superíor e '

preço módico.
Peçam informações e

fotograflas a

f1chi/es Sant'f1nna
CORUPÁ - (ex-Hansa)

Santa Ceterlna
End. Tel. "Indígena"
Agente em Iaragué do Sul

Schulz & Cia. Ltda
Rua CeI. Procopio Comes

de Oliveira, 99
C. Postal, 12

Fabrica

"SãoPartido �-e Representação Popular
P. R. P.

leis justas, e sábias- que autonomia do Poder [udí
reconheçam e garantam ciario como supremo in
todas as liberdades indi- rerprete e aplicador das
viduais - o exercicio das leis.
atividades lmprescindlveís Considera o Partido
á integral :realização da como elementos funda
natureza humana. mentais da Democracia:
O homem não é uma o direito de livrei maní

simples "peça" do meca- festação do pensamento
nismo do, Estado" que, de viva voz ou através
absorvendo-o na sua rra- dos modernes merodos
ma necessariamente o mu- tecnícos de divulgação e

Por isso que o ho- tila, e, portanto, c deshu- irradiação: o direito de
mem como .Jndice biolö- menlsa. Mas, creatura de locomoção sem constran
gi co", tem aspirações le- Deus, substencía índlvi- gimenro de qualquer es

gitimas na Terra e, como dual completa, de nature- pecie, dentro do territdrio
"centelha da luz eterna", za intelectual e senhor de nacional; o direito de as

aspirações superiores no suas ações auronorno no soclação, quer pera fins
.Infinito, é que o Estado sentido autentico do vo- políticos, quer pare eco

não pode ter sobre a pes- cábulo, é a base e o fun- nornicos ou culturais; o

soa humana direitos abso- damerrro da sociedade, e direito de critica aos atos
lutos. Mesmo porque não consequentemente, tem di- governamentais; o di
é ele - como ensina A- reito aa respeito e à pro- reito de exercicio de to
ristóteles -

" principio ", reção do Estado. das as atividades; a líber
nem .flrn" mas apenas I Nessa ordem de ideias, I dade religiosa e de cultos.
"meio". Sua "função todas as leis que atenta- Sustentando o principio
primordial', é garantir a rem centra sua natureza da igualdade dos seres

cada homem, como ser ou violarem seus direitos humanos, empenhar-se-há
animal substancial e ra- imprescritiveis não são o Partido, pare que as leis
cional, a realização de leis, mas negações da Lei a todos favoreçam e obri-

. sua natureza, tanto no
- conforme a lição irnor- guem igualmente, sern

plano espiritual, quanto no ral ,�o "Mestre das Esco- distinções de raç,as, de
intelectual e economico, las . castas, de classes, de par-
sempre na medida do 2 C tidos e crenças religiosas
"bem. comum".

- onsagração da nemocracia
a-Unidade organica da P-atria.Dal decorre o dever do Propugna o Partido por

Estado' de ampara-lo e um sistema politlco, cuja Produto da fusão de
estimulá-lo, dando-lhes forma de Governo seja raças oriundas de tres
oportunidades para paten- republicana e federativa, continentes, plasmou a
tear suas virtudes criado- assegurada a independen- Nação Brasileira sua uni
ras e concorrendo para cia e harmonia dos poderes, ----------
que possa ver realizadas garantido o exercicio da
suas legitimas necessida- coisa publica aos manda
des.

'

tarios do povo, eleitos
Assim, para que possa por tempo limitado pelo

o homem atingir ás reali- sufragio universal direto
dades, que o 'Creador lhe e secreto, respeitada a

destinou, deve o· Estado representação das mino
assegurar-lhe um meio de rias e reconhecida a plena

-
.

O PARTIDO DE RE-
PRESENTAÇÃO POPU
LAR oferece ao exame e
á apreciação do povo bra
sileiro, seu programa, ba
seado nos principios car
dlais inscritos no artigo 2
dos seus Estatutos.

l-Reconhecimento e proclama
ção dos direitos fundamen
tais da pessoa humana :

Para familla distinta de São
Paulo, preclso,se de uma

baa empregada... Informa

ções na loja do snr.

INACIO LEUTPRECHT

(S. I. H.f:" A DELEGAÇÃO DE RENDIÇÃO JAPONESA LOGO DEPOIS DE
OHEGAR AO AEROPORTO DE NICHOLS, NAS FILIPINAS O OFICIAL TAPO
NES COM ESPORAS, À DIREITA, E O CHEFE DA DELEGÀÇÃO. É O TENEN
TE CORONEL KAWARE TAKASHIRO, SUB-CHEFE DO ESTADO MAIOR DO
IMPERIO NIPONICO Woto do Serviço de Informações do Hemisfério)

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

- Raios Inira-vermelhos e azuis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Já em pleno período
de reconversão, os pai
ses europeus que foram
ocupados durante mui
tos anos pelos alemães
tem, agora, diante de sí,
o dilleil problema de e

liminar os males feitos
aos jovens durante o

longo período de manda
to que os nazistas impu
zeram pelas forças das
armas.

As escolas controladas
pelos alemães ensina
vam que a democracia
era, em toda a sua ple
nitude, imensamente es

tupída e despida de for
ças, e que os povos in
feriores - os não arianos
deveriam ser duramente
tratados.
Ainda está em nossa

memória os quadros das
tropas alemãs desfilando
pelas ruas, em vistosos
e elegantes uniformes e

acompanhadas de ban
das militares que execu

tavam músicas patrióti
cas e... animadoras. Os
jovens viam seus pró
prios pais temerosos e

incertos, enquanto os go
vernantes nazistas agiam
como deuses e faziam ]!E!DmWA�
convites. para que todos De ordem do sr. Pre-
se juntassem a eles e

participassem dos bene- feito Municipal torno pu

íícíos da cultura e do blico que durante o mês
poder nazista. Para per- de Outubro, arrecada-se

pétua honra dos países na Tesouraria da Prefei

conquistados da Europa, tura Municipal de Jara-
<::::=>

apenas u'a minoria mui- guá do Sul e na lnten-
As pretensões russas um totalitarismo ainda que tornaria a Italia uma sos. to pequena de jovens a- dencia de Corupá, o im-

sobre os paises venci- mais medieval que o Ias- simples colonia de Mos- É sem dúvida uma ati- poiou calorosamente os posto Predial, relativo ao

dos nesta ültíma guerra, cismo ou o nazismo. cou. E si juntassemos a tude que reperecute por crueis e arrogantes na- 20 Semestre.
provocaram em toda a Conciente do seu vas- essa reivindicação as ou- todo o mundo, a tentati- zistas, de tão triste me- Não satisfazendo o pa
Humanidade antes de to poderio armado, esta- tras da Inglaterra e dos va britânica de reerguer mória. Apesar disso, po- gamento no referido mês,
surpresa um verdadeiro belecido em sólidas ba- Estados Unidos e por úl- a Italia do cáos a que rém serão necessários ficará o contribuinte su

movimento de hilaridade, ses em quasi todos os timo da França? Teria- foi atirada fora Mussoli- anos de vida Iamílíar e jeito á multa de 200(0 s�
tal o absurdo argumento paises da Europa, Mos- mos que transrormar to- ni. Depois de haver sí- muita sabedoria por par- bre o imposto no primei
apresentado.

.

cou espera tirar o màxí- dos os italianos em es- do ferida traiçoeiramente te das autoridades edu- ro mês, sendo então Iei-
A Russia é uma nação .mo partido da atual situa- cravos para que em vá- pela Italia Fascista, a cacionais, para eliminar ta a cobrança judicial

que surgiu nesta guerra ção de fraqueza em que rios séculos de trabalho Grã Bretanha ao invés as nações perversas in- men te.
como uma verdadeira a- se apresenta a Europa. pudessem indenisar a de fazer como a Russia troduzidas nas mentes Tesouraria da Praíeitu
meaça á paz depois. de E por isso começa por Russia das Iantastícas extorquindo-lhe os pró- dos jovens que ficaram ra Municipal de Jaraguá
haver' durante muitos apresentar á Italia uma destruições e perdas de prios meios de subsis- sujeitos aos regulamen- do Sul, 3 de Outubro de

anos. ameaçado a estru-I sêrie de reivindicações que se queixam os rus- tencia, presta-se a pro- tos e as ordens nazistas. 1945.
tura politica de numero-

Á porcionar-lhe auxilio e Não é esse o único as-
. França Vosgerausos paises. Entretanto, é

. amparo. pecto do problemas dos TesoureirojU�O��qM es�be�-EMPRESACONSTRUTORA UNIVERSAL����.�����--�--��������-çamos um parentese pa-

E
A

S I B I d EI ··d d S Ara salvar a responsabili- Comunica a seus amigos e clientes que. ten- mpresa u rasi eira e etrící a e ; .
dade do povo russo nes- do sido assinado o Decreto que regularisou a sela
sa dúbia politica de Mos-

gern de seus rirulos, encontram-se novamente à dis
cou. O povo russo, a posição dos mesmos, em todas as nossas Agenciasexemplo do italiano e a- e com os nossos inspetores os titulos do nossolemão sob o jugo de Mus- plano UNIVERSAL "H".
solini e Hitler, vive hoje Esses títulos são sujeitos ao selo federal de
submetido a uma mais Cr$ 4,00, além do de Educação, atualmente de Cr$ 0,40.forte e tiranica opressão Jaraguá do Sul, 29 de Setembro de 1945.por parte de Stalin. Na
Russia, o que existe é eRICO BRUHNS - Agente

- Olreter: ARTUR MOLLER -

CAIXA POSTAL, 19

TELEFONE H. 39 da juventude
jovens que permanece
ram durante muito tem

po sob domínio nazista.
Durante anos, foi um de
ver patriotico encorajar
a resistência á lei e á
ordem estabelecidos pe
los senhores nazistas.
Desconfiar dosíuncíoná
rios e

. proíessores
.

no- .

meados pelos nazistas
tornou-se um dever. A

sabotagem dos serviços
püblícos, a declaração
de falsidade e a pratica
de toda espécie de frau
de e violencia foram de
talhes essenciais da luta

para reconquista da li
berdade.
É muito natural que as

mentes jovens encontrem
dificuldades para fazer
discriminações e se ajus
tarem á uma completa
mudanca de situação. Os
vigorosos instintos dos

povos libertados de
monstrar-se-ão com o

tempo, mas a melhor so
lucão será uma renova- .

çäo da vida familiar e

da prática cotidiana das
virtudes cristão, que tão
alto eleva o ser humano.

N. 1.295&ABADO, 15 DE Outubro DE 194� .

- STl\, CATARINAANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL

Hemorróidas e Varizes
..

Substituindo o canhão pelo
---arado----

despertou a atenção '<los
jornais. Num editorial.,
comentando-o, "New
York Herald Tribure" dis
se: "O Presidente agirá
bem se puder acalentar
a imitação de seu simbo
lismo encourajador; é
mistér que nos mêses
vindouros se trabalhe efi
cazmente, seja nos cam

pos, na indústria ou na

legislação." (S:I.H.)

Tratamento sem operação
Para varizes (nas pernas) e hemorróidas inter
nas, use via bucal. Para hemorróidas externas.
use a pomada e tome juntamente o 'líquido.
Não encontrando em formadas e Drogarias,
J;'eça para a Caixa Postal 1874 - São Paulo.

Simr>ohzando a trans
formação de seu País e

do mundo, da guerra pa
ra a paz � e a esperança

.

da manutenção desta - o

presidente Truman subs
tituiu uOm pequeno mode
lo de canhão,que se encon

trava sobre sua mesa, na

Casa Branca, antes da
rendicão do Japão, por
um pequeno modelo de
arado.
Em seus dias.de juven

tude, o sr. Truman co

nheceu intimamente, por
uso pessoal, tanto as ar

mas de guerra como as

ferramentas da agricultu
ra. Cresceu empunhando
um arado, em uma Iazen
da no Estado ctt Missou
ri e serviu na artilharia
norte-americana, em Fran
ça, durante a primeira
guerra mundial.
Esse gesto simples do

Presidente, em mudar o

ornamento de uma mesa,

1I11111
Uan avião ean chaanas

fI ineriuel norocldcde de

Estofaria Cruzeiro

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmonisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de
jantar 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. ----

Exposição, vendas e escrlrorio, á R. Mal. Deodoro da Foriseca, 519 - Fone 22
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca; 156. - J A R A G U Á DOS U L

Ve-se na gravura um

avião norte-america
no incendiado pelos
japoneses, conse

guindo o piloto ater
rizar a tempo de ser

socorrido na base
de um porta-aviões.

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

.ARA a meSIA BII_Slwa 11IIGlilla
..IHrIEIH�1 !iM Isw.e,"�

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Vol ts, 50 ciclos.

.

aI'A!!lllle, BI NllI!!tn�ie
I BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.
com valvula elevadora aéionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profundidade.

- Artliga)§ IE�etrlic([}§ IDar21 ij �21r
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS,

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉh'RICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a '1.ualquer

pedido de instalação de luz e força .

CONTRA CaSPA,•ITIDLI R
'111111:111
l\Í1[21�21§ �� lE§t21�� �e §aullltffi ([at21rÜilll21,

VmNDF_}"§E NA TIPOG:R.AUFIA AVENIDA

GUEDA DOS CA-

BELOS E �U�AIS

nfECçÕES DO

�3URO CABELUDO.
T_ÖNj�O�-<)\�I�KR.
"p'OR _ _El�CEL�ClA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Procure a conhecida

��:::::@f:f:f:f:'ã::::E.��s.::::::::::::::::::::lli:::r:::�:::::f::::����
..

..

�l Banco Popular e Agrícola �l
g Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU g
..

..

H 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 ��
:: Depositos com juros- ci disposição-(sem limite) retirada livre .' . 2%::
.. í disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
..

com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%
H Dep. ínlcial Cr$50.000,00 cjretírades sem. s/aviso Cr$ 20;000,00 . 4%

:: Depositos com aviso-Ret. diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas
:: m/aviso prévio de 30 dies 4'/.; 60 días 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dias 6'/.
:: Dep. a prazo fiXo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/.
:: Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada.
.. Dep. populares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com retí

:: radas semanais sem evlso até Cr$ 1.000,00 5'/ .

.. Dep. Iimitados·(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com a::::::::::;;;;;':::::!:::::::::::::::::::::::::::::;:::::'. ,,------ _

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

d P I I:: Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ·orrelo O OYO Engenho de Arroz
g retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. �� I

::1'
Fazitodas as operações bancarias, COrT'lO seJarT'l: cobranças, descontos,.. Ave. Getulio Vargas . 350

I VI-leia,Goulart&CI-a.:: passes, deposltos erT'l contas correntes, deposltos de valores, etc. etc... Telefone N' 39 _ C. Postal, 19

H MANTEM CORR�SPOND�NTES DIRET�S EM TODAS �S PRAÇAS DO PAIZ
::l JARAGU4 DO SUL •

11 Serviço atencIoso e rápido m 11 Estado de Santa Catarina ii I
Rua Benjamin Constant, 328

11iI::.::.::.::..:::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::'::'::'::'::"::'::'::2::'::'::::::::::::::'::::!!!ii! li ASSIl\lATURA Al\TU'L
_
OFERECE

_

.wr AwI� � ... ...._._.. * " + 'ii;iiiii :: I 11 l' -11,

Fa�ai��Xm���:!!� II DI:r:'S�O::�EL
Im-Ihuerels , balhdOS finobs de aperfei- 11 A R T UR M Ü L LER

_ I O
"- çoa ° aca amento, tem H

C se t
.. REDATOR

On1prar- mpre em es oque a II Mario Tavares da C. Mello iiiiIa .... I_I__'

Barato? . . .

Casa Real ii GERÊNCIA: II
�

defronte o Oin�e Buhr II H Comercial lt�8. II - ßssinem este
CASA SO N IS � ����� t.� )}

'- � �®r@)®r@)®r@)�-;;-;;n®Y@)®Y@)@r@)@)! FRACO�!.::.. ICOS I

Que, nã� elst� fazendo �IQUI�AÇÃO, ti9 {@
.

-

@) VINHO CREOSOTADO

porque nao e epoca fazer liquidação, mas @ Tosse Asma Bronquite Rouquidão Resfriados e �
.. S I L V E I R A ••

que, apesar da constante alta. nos preços �
" "

@j ....... -,.-=
da Merca�;;'�:d:i��lim:���e;�i�:.or preços

, � 'lI'ODU AI§ l\)JOLES'lI'!lAS DO ßPßRflH� Rf8PIRßIÓRIO C@ !::;::�..
Poupe seu dinheiro, comprando �.

•

Encontram alivio imediato co_m o uso do �@) BronQuit••

FAZENDAS E ARMARINHOS na E.croFulo••
.

eA. a I. m g s I n c o m. p a p a v e 1
. .

Convel.sc.n�.. _

Populares :
� Pl!ilOfül dI! nogieo Pl!loll!Ol1! I �I:"H�=��

.

� O PEITORAL MAI§)�ONHE�IDO NO BRA§)JIL � = AILIBS[JN� =

�@Ã®@).@@).@@;..@@).@�@)..@@).@@.i@@J.®@.;.®�Jr para letegraítas
,.

. .

� IIEeE_11

Posto Rubini _FAU�!J�?Et��BINI
� !��::,:��,�,����Rua Marechal Deodoro, 158 í! ii

Oficina Autorizada ««FORD:.:. 1.'.1: ColoMoEoN�ToO ::11::Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Oombustivel e

.

Accessorioa II ii
Lubrificação, Solda autogênia e ca_rga de baterias. ii AOABA DE ii
Carvão e Lenha para Gasogênio II. RECEBER ii
Si v_ S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão, ii Eng e n h o ii

��ea����;'�;li��o��: h��:i. �!�:�:io:�� en':P��:�n��� II L I��:! a II
e elétromecânica

�� tL,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ß

IRGO
�ã� �� m�I��r�� �

rnai� �arat� �
_ ...�

FRODUTO 011

Ili1l1ldllUl§tfR2l
die Calcados

: (G(Ü)§cllil Krm21(Ü)§ §: Ao
CAIXA POSTAL, 11

JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA �vJI!IA. "f'!!l:.d"""- OI.,., -- wJftn :!15. "f'!!l:. �

,

., e-. e-IiW__ !iVêí-1Q

I

��r�ai� - �al�arro� - Laticinlo�Tendo:-

I

BANHA - FECULA - CONSERVAS - TAPIOCA - ETC.,

Para exportar; -PREFIRAM:

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

Telegramas L E I C A M _- Telefone 23/1598
Contas rapidas, preços reaes do mercado e amplos informes bancarios

-

DE Ia,
AMARELINHO e

AMARELÃO

, ..

"Medicação auxiliar

jornnl no tratamento da
sífilis"

Quereis cotnprar barato?

Procure a LOjü dI! [ülCüdol de D a n te S chiochet

AVENIDA GETULIO VARGAS - 26 (Antiga Peters)

Calçados das melhores fábricas I
Preços baratis.itno& ! ! !

�l!nhDril! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em

sua casa o Açucar de Baunilha ß os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Produtos da ICeM. 5A•. Blsomenas:
'.

r Sobremesa deliciosa'? PUDIM MEDEIROS!Alameda Rio Branco � Caixa Postal, 47
-

,

-
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PAG.5 J!RAGUÁ DO SUL, - SABADO, 13-tO - t945
- CORREIO DO POVO -

o "Correio do Povo" nos esportes por A.D.M. I
Bomsucesso 3 X Acarai 2
Conforme foi anuncia

do realizou-se na tarde
de domingo dia 30 de
setembro- na praça de
esportes da S. D. Acarai
o prelio amistoso entre
o Bomsucesso da vizinha
cidade de Joinville e o

Acàrai desta cidade.
Venceu o primeiro pe

la contagem de 3X2. Vi
toria justa, pois os alví
rubros visitantes condu
ziram-se melhor do que
os locais no decorrer da
partida. Influenciou no

resultado da partida a

má atuação dos dois go
leiros que poderiam per
feitamente defender as

bolas que passaram.
As 15,30 sob o trilar

do apito do sr. Otto
Schroeder entraram as

equipes assim constitui
das:

BOMSUCESSO

Orlando; Ziege e Ranque;
Barbosa, Amauri e Ca
xambú; Floriano, P. H,
Nicacio, Chinez e Rato.

ACARAI
Joãozinho; Lucindo, Kra
se (Faustino): Vitor, O
restes e Nunes; Arduino,
Leopoldo, Faustino, (Etti)
Etti, (Armandus) Arman
dus e Lourenço.
Tirado o tost a sorte foi
favoravel aos locais, ca
bendo a saida aos vísí
tantes. Saem estes por
intermedio de Nicacio
que dà a Chinez, rebate
Nunes indo ao ataque os

locais sem lograr mar-I da inevitavelmente lX1.1 sem ímportancía termí
caso Equilibra-se a par- Animados com este ten- na a la. fase.
tida. Aos 42 minutos Ar- to atacam novamente os Após o descanso vol
duino recebe de Etti e exercendo forte pressão tam as equipes. Notá-se
invade a area acossada contra o arco de João- um leve dominio dos
por Ranque, mas mesmo zinho que aos 24 mínu- visitantes que aos 13 mi
assim desferre o chute tos é novamente venci- nutos conseguem marcar

que apesar de fraco pas- do por Livinus num lan- o ultimo tento da tarde
sa por entre os pés de ce infeliz. 2xl pró Bom- por intermedio de Flo
Or1ando e aninha-se nas sucesso. Os locais não riano. Pouco depois João
redes. lxO pró Acarai. se contentam com este zinho pratica espetacu
Dão a saida os visitan- resultado, reagem forte lar defesa agarrando
tes indo ao ataque que- mas nada conseguem, um tiro do ponteiro es

rendo tirar a desvanta- pois Ziege e Ranque de- querdo dos visitantes.
gem do placard. Conse- fendem tudo. Somente Após o 3. goal dos visí
guem seu intento aos 19 aos 41 minutos é que tantes notam-sé muitas
minutos de luta. Chinez conseguem empatar des- trocas de ponta-pés en

chuta e Joãozinho agar- ta feita por Etti que re- tre Nunes e Chinez prin
ra soltando a pelota, que cebendo a pelota de Ar- cipalmente. E assim com

fica para Floriano que duino põe-a na rede. E alguns lances ainda ter
vem na corrida e emen- com mais alguns lances mina o prelio com a ví-

toríadosvísitantesporôxä

TREINANDO FERIDOS GYfeR�:O:ct�Sc���ID�e�
cisão do Conselho Na
cional de Esporte pedi
mosjaos clubes em ge
ral �Que substituam os

apelidos dos jogadores
pelos sobrenomes

Soldados norte-americanos que perderam pernas
ou braços estão sendo treinados no manejo de au- GUSTAVO WENGRATH
tomoveis, num hospltal em Washington. S,I.H. Rio Novo - Corupá

AVISO
O abaixo firmado, declara
que não se responsabillse
pelo que possa acontecer
aos animais de seus ví

sinhos, que constantemen
te invadem suas plantações
adiantando que, desta de
ta em diante irà cobrar os
danos que lhe causarem

ditos animais.

Artur Müller, Oficial do
< R egistro Civil do 10 Distrito
da Comarca Taraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece'
ram no cartorio exibindo GS

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para
casai-Se:

Edital n, 1905 de 6-10-45.

Apolinário Martins e

Santinha Abelino.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente rieste distrito, no

lugar Estrada Francisco
de Paula, sendo filho legi
timo dos lavradores José
Jacob Martins e de Sabi-
na Klein.

'

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, no
lugar Itapocusinho, sendo

"MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SfFlLlS"
�----------���

t UMA IIOIINÇA .ltAvfAI_
MUITO _IIIMA PARA A "A·
MluA • PAlItA A 1ltAÇA. COMO
UM 110M AUXlUAR NO TRATA
.....-re ...... !tANDIE Pl.AIIELO

u•••

II. sfJrlu. _ APftII:SI:NTA 110.

INOM.__MA8. TAl. OOMO:

IllDlMATI....

DCR6..1A.418
_NHAII

Pl8TUf,.A8
0&..c:aaI

l.CZDIA8
....IDAII

.AftTIt..

JIANCHA8
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filha legitima dos lavra
dores José Abelino e de
Cecilia Buccio Abelino.

Edital ri. 1906 de 6-10-45.

Cópia recebida do ofi
ciai do registo civil de Ar
rozeira, neste estado.

Victor Bernardes Emen
dörfer e Célia Celita Lenzi.
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciário, domiciliado e

residente neste neste dis
trito, no lugar Estrada Ja
raguà, sendo filho legiti
mo dos lavradores Jacob
Emendörfer, e de Maria
Peiler Emendörfer.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente em Arrozeira,
sendo filha legitima de
Armando Lenzi e de Ar
melína Lenzi.

Meditando curto espaço de tempo,
V. S. lembra-se que tem necessidade
de algum artigo. ,

-lilue"s' CHAPEOS, CAMISA,
GRAVATA,

U • 1 BOM CORTE DE CASEMIRA,
== 1 PAR DE MEIAS, etc, etc.

Após lembrar-se do que lhe falta

V. S. dirá:-I

"Onde comprarei um artigo
igual ao melhor, e um pouco
barato???" ,

bom,
mais

Cavalheiro!
A resposta que V. S. encontra é esta:

X= compr�rxeconomia = CRSR-IO 81 RS
artigo bom

'Tudo o que eu quizer, qualquer artigo par?
homem, senhora ou criança, encontra-se a

venda na CASA-TOBIAS, pelos menores �r�
ços da praça, alem de grandes abatimentos espeCIaIS.

CASA-TOBIAS R. Prs. Epitaeio Pessoa, 652

, Jaraguá do Sul

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOPA

Edital n. 1907 de 10-10-45

Evaristo Aldrovandi e

Emtlíe Bassaní.
Ele, braeilelre solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente nesre distrito, no

lugar Rio Molha, sendo
filho legitimo de Antenor
Aldrovandi e de 'Angela
Aldrovandi.
Ela, brasileira, 'solteira,

lavradora, domiciliada s

residente neste distrito, no
lugar Rio Molha, sendo
filha legitima dos lavra
dores Pio Bassani e de

,

Luíza Níchelettí Baseanl.

Vermifuga suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

'SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
ME o n. 1',2, , e 4

'; ,
Proteja a saúde de seus tilhos e � s�a p:opr.a.
Evitará muitas doenças e poupara dinheiro em

remedias

Compre hoje mesmo uma l..OMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto ias Laboratorios Minancora

jOINVILLE

AVISOq::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::.::::::p

1:1: �����A���_USI�J!�·����J���t�A��!:�I��!�;!�
ii

�r��:nga�á AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque I Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

�:��1��as End. Telegraftee "INCa"
Concordia Caixa Postal, 10 -Telefone, 73
Cresciuma MATRIZ: I T A JA t
Curitiba
Curitibanos
florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul

ii Joaçaba
ii Joinville
ii Laguna
ii Lages
II Mafra
ii Orleans
ii Piratuba
ii Porto União
ii Rio de Janeiro
ii Rio Negrinho
ii Rio do Sul
ii S. Francisco do Sul Os iuros são pagos ou capitalizados semestralmente

II ��!6aquim A economia é a base da prosperidade
li Tijucas Deposite as suas economias no

li Tubarão Banco Inc/ustrja e Comercio c/e Santa Catarina SIA. MAPASii U!us�anga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas •

d:::�:�:::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��::��::���:���::�::��::�:�::��:��::::::::::::::::::::::::::::::::::::ÊlI ;::�:_:: ::n:p•�::::

Fica terminantemente
proibido passar e caçar
em meus terrenos porque
estão sendo c aus a dos

grandes furtos de madei
ra n.os meus terrenos, que
ficam em Duas Mamas,

ltapocusinho., qo}ltr�. os
infratores agirei judicial
mente.

Duas Mamas, 28-9-45

ANIBAL TOMAZZELLI

Faz todas as operações bancarias no Palz, como cobranças. desco�tos,
empreslimos. financiamentos mediante caução de titulo!, comer'�lals,
passes, ete., aceitando documentos e valores em custodia, mediante

taxasmodicQs.

Abona em C /Correntes os seguintes juros:
A Disposição, sern aviso, com retiradas livres

pare qualquer importancia
Com Aviso de 30 dies e retiradas livres

de Cr$ 1.000,00 3°io
Depositas Populares, com limite de Cr$ õO.OOO,M

dep, iniciais a partir de Cr$ 20,00
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

Com Aviso de 100 dies 5%
Prazo Fixo de 6 meses 5%
Com Aviso de 120 días 5 1/2%
Prazo Fixo de 12 meses 6%

Vende-se
Por preço de .ocasião
uma [unta de �OIS, com

cinco anos de Idade ape
nas servindo para qual
qu�r serviço. '- Infor

mações com o sr. Alber

to Murara - Estr. Retor
cida . Nereu Ramos.

EM JOINVILL E
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÖES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA. VISCONDB DE TA.UNA.Y N. 185

E nara que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde será
afixado durante 15 dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legaes.
ARTUR MÜLLER-Olicial

A t e n ç ã à ! I "';;;:='i:ui;'==;;i";'ou;�'=
Responsabilisarei civ!l e criminalmente a quem ...

A D V O G s: D � 210 _ Tel. 34
entrar sem meu consentimento ou causar qualquer Escritorio : Mal. Decdoro da Fonsec ,

dano na checara de minha propriedade, sita na vila Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

de Guaramirim. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.":

3x2
[aragué do Sul, 25-9-45

ACYLINO DA COSTA

�om�annia �acion'al �� ���uro� I�iran�a
AGENTE§ LOUAIS "

A Comercial Ltda•

IARAQuA DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Voltam Expedícionarios...os
III (Art. 2 - II das Dispo
sições Transitorias),
A primeira convenção

Estadual se reunirá na

Capital do Estado. dentro
do prazo de 4 meses a

partir da data da primeira
Convenção Na c i o n a l,
constituindo-a o Diretorio
Estadual Provísorio e os

delegados dos municipios
em 'que o Partido jj hou
ver sido instalado (err.: 3
III - das Disposições
Transtrortas).
Compete á Convenção

Estadual, eleger o Con
selho Estadual e 1) Díre
retorio Estadual e esco

lher o condidato do Par
tido ao govêrno do Esta
do. (ert. 31 - II - III).
Aprovados em 26 de

setembro de 1945.

lução do Partido, a Con
venção Nacional delibera
rá por 2/3 de votos do total
de seus componentes, de
vendo no mesmo ato decidir
sobre o destino do parrímo
nio social e escolher os

orgãos que,executarão as

deliberações tomadas.artôê
O Partido de Represen

tação Popular será conhe
cido pela clcla "P. R. P."
(arr. 69).
Na reunião em que fo

rem aprovados os presen
tes Estatutos, será funda
do um Dírerorlo Nacional
Provtsorio, constituido

por um Presidente, umôe
cretarlo Geral e um Con
sultor juridico. com man

dato até a primeira Con
venção, Nacional.
Art. 1 das Disposições

Transtroríes).
A primeira' Convenção

Nacional se reunírê no

Rio de Janeiro, dentro de
40 días, a contar da apro
vação dos presentes Es
tatutos, constituindo-a o

Diretorio Nacional Provi
sorio e os Delegados dos
Estados em que o Partido

já houver sido instalado.
Art. 2 - III das Dispo- Anunciem neste

sições Transírories).
Compete á Convenção Semanario

Nacional eleger o conse-,lho Nacional c o Direto-
• • • •

rio Nacional e escolher o

I
®Y@) ®!@ ®Y@) ®Y@)

cand.idato. do Partid� à Cure seus males e poupe
Presidencla da RepublIca seu bom dinheiro com-

(Art. 11 -:- II :- III,. . prando na
O Dlrerorio Nacional

Provisorio promoverá a f
·

Ninstalação do Partido nos a r m a c I a o v a
Estados, no Distrito Fede- ,..

ral e nos territorlos, Ia- de ROBERTO ltI. HORST
zendo realizar em cada

qual, a eleição, pelos as

sociados que houverem
ingressado no Partido de
um Direrorio Estadual
Provi'sorio, com mandato
até a realização da pri
meira Convenção Esradu-

plano municipal: 1) o Di
retorio Municipal; 2) o Di
retorio Distrital (art, 90).

-------- Constituem a Conven-
ção Nacional: I-O Con
selho Nacional; lI-O Di
retorio Nacional; III-Os
Delegados Estaduais, sen

do '1 por Estado, 1 pelo
Distrito Federal e 1 por
Territorio que tenha re

presentação no Ieglslatívo
federal (arr. 10).
O Conselho Nacional

compõe-sede 12 membros
eleitos pela Convenção
Nacional, com o mandato
de 3 anos, renovando-se
anualmente pelo terço (art.
15). ,

O Diretorio Nacional
compõe-se de 1 Presiden
re, um l' e um 2' vice-P.
1 Secretario Geral e um

Consultor juridico, eleitos
pela Convenção Nacional
com mandato de 3 anos

(art, 19).
Constituem a Conven

ção Estadual: I-O Con
selho Estadual; lI-O Di
retorio Estadual; III-Os
Delegados Municipais, em
numero que será fixado

pera cada Estado, pelo
Conselho Nacional, por
proposta do Secretario Ge
ral, encaminhada pelo Di-

deveres em face da lei. rerorio Nacional (art, 30)
III-A afirmação da uni- O Conselho Esredoal com-

o
dade organlce da Perríe, põe-se de 9 membros, elei

que se eternisará pelo en-
tos pela Convenção Esta-

- conclusão· d I d t d
tendimento e esforço con-

uar, com o man a o e

civil de duração ilimitada, Iugado de todos os cída- 3 anos, renovando-se anu

com séde ria Capital da .dãos, sern distinção de
alrnanre pelo terço (art.34)

Republica e ação em todo raças ou de classes;
O Dírerorio Estadual

o territorio nacional, fun- IV-O engrandecimento compõe-se de um Presi

dado em 26 de setembro rnoral, intelectual e econo- dente, um vice-Presidente;

de t945 tem por finalidades mico da Nação, garantida
um Secretario e um Con

essenciais parrlçipar dos a educação de todos, me-
sulror juridico, eleitos pe

atos destinados a cons- lhorla das condições de Ia Convenção Estadual,

tituir os poderes politicos vida dos trabalhadores e
com mandato de 3 anos,

da Nação, estudar e de- o amparo dos elementos (arr. 35).

bater ou problemas bra- produtores;
O !>iretorio Municip�1

sileiros e, dentro das nor- V-O combate contra cornpoe-se de um. Presi

mas que a lei prescreve, todas as ideologias tota-,
dente. u!ll Secr�tarIo e um

fazer a propaganda das litarias, inimigas da dig- Teso�relro, eleItos. pelos

ideias constantes do seu nidade do homem, da so' a�soclados�do Partl�O_, �e
programa (art. 1.0). berania nacional e da har-

sídentes "o MUnIClplO,

O programa que o Par- monta entre os povos -

com o mandato de 3 anos

fi d L';" -d
-

tido se propõe realizar, (arr, '2.0). (arr. 49).. I rilo ß tQUI ílOilD
tem como fundamentos: São associados do Par- T�ndo eI? ":Ista a ex- a: le-
I-O conceito esplritu- tido os brasileiros que, t�âs�o �errItorIa\ e _a deJ-

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

alista de vida, preserva- estando na posse dos seus
SI a. e.. e popu açao .

o durante 60 dias
vel com o respeito .das direitos politicos, adotem MU.nICIPIO,. ,?odera.o Dlr�
tradições religiosas. do o programa partidario e tono. Mun�cIP.al .

criar DI-

povo e das bases indes- se inscrevam perante
retoríos

_

Dtstrtreís, que �e
t·

.

d f '1' b
.

ual uer do
- cornporao de um Presí-

tru iveis a arm Ia rast- q q s seus orgaos dente um Secretario e um
letra e com o repudio de (arr, 8.°). T

'.
(t 54)

t d h I I' I
-

fõ::.a-
-

di
. esourelro ar. .

o a e qua quer egls açao u o ?rg�os Ingentes Os membros do Direto-
inspiradas em doutrinas IdoNPartlldo.. rio Distrital serão nome-

materialistas; - o p an� nacIO.nal: 1) ados pelo Diretorto Muni-
Este Partido, que se II-A defeza dos atribu- a Convençao Na�lOna.l; 2) 'cipal e terão o mandato

forma pela iniciativa de tos inerentes á personali- o C?nsel�o Na�IOnal, 3) de 3 anos (art. 55).
'

brasileiros que colocam dade hUrilana e, conse- o DlretorIo NaCIOnal; 11- Compete ao Presl'dente
P t d

.. N I E d I 1)
Linhos para vestidos

sua atria acima de- tudo, quentemen e, os prmcl- o p ano_ sta ua: a do' Diretorio Nacional re-

encerra seu manifestocom pios democraticos, de Ii- Convençao Estadual; 2) o presentar o Partido ativa
C O R TIN A DOS

dois compromissos sole- berdade e justiça e de G�>nsel�o Estadu�l; 3) o
ou passivamente, j�dicial L a m é

nes, que assume perante igualdade de direitos e DlretorIo Estadual, III-No ou extra judicialmente, em TERNOS FEITOS L i non

seus concidadãos: J

'F f di.
torto o territorio nacional, Tob r a I c o VOAL cl 15°/0 de desconto

1-Incentivar cada vez
. (art. 22,- I). \

mais no Espirito e no co-

es a e greja
Compete ao Presidente Brins, Riscados, Casemiras, Linh o s, Albene,

ração do Povo o culto Chapéos, Camisas, Pijamas, Capas e Blusas p.

�: :k0��Oá� �o���fil�: .

. �;�:�r���a%a:!:t��,;:l:': ��ti'g��S e"x;�t��tO::�a��y:.ca�m e100,: d�e���
madas do Paiz _ guardas ciaI ou extra judicialmen-
indormidas de sua sobe-I te, no territorio estadual
rania e defensoras inde- __ IS..... leRRelBllt __ (artigo 41 - I).
fectiveis da dignidade da Compete á Convenção
Patria. -- -----<�- Nacional reformar os Es-
2-Propugnar por todos No dia 21 de outubro, na Igreja de SÃO tatudos e o programa Par-

os meios ao seu alcance WENDELINO, li estrada Schroeder, distrito de tidario, por proposta do
- pela doutrinação, pela Guará-Mirim, terá lugar a tradicional· festa do Oonselho Nacional (art.l1
palavra es:::rita e falada, padroeiro.

.

_ IV).
pela atuação dos seus re- Compete á Convenção
presentatJtes no Parlamen- Haverá leilão de prendas, churrascada, rifas, etc. Nacional dissolver o Par-
to - para que seia pro- Convida-se o publico para essa festividade tido e dar destino ao seu

mulgdada a nova Constitui
em beneficio do templo. patrimonio (art 11 - V)

ção o Brasil em nome I A' Para resolver a disso-
de DEUS e se instaure em

comIssão

nossa terra um EstadG
Democraticó, cujas leis
sejam informadas dos es

piritos cristãos de LIBER
DADE E JUSTIÇA.
Aprovado em reun'ão

de 26 de setemb. de 1945.

Extrato dos Estatutos

Diretorio Nacional Provisorio:
Professor Dr. Adaucto
de Alencar Fernandes,
Presidente.
Dr. H. da Motta Barce

los, Secretario Geral.
Dr. Francisco Correa de
Figueiredo, .Consultor
juridico

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4

@l®�@l® @;.@

DE 10 DE SETE:\1BRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO

Com grandes descontos de 10%, 15% e 20%.

Estão chegando a seus

,
lares os expedicionarios
licenciados e que tanto
honraram o Brasil no

campo de luta na Italia.
Esta semana aqui che

garam Carlos Fredgríco
Vasel, filho do sr. Curt
Vasel, e que servia em

uma companhia de mor

teiros, Germano Karger,
filho do sr. João Karger
e Luiz Koch, de Gari
baldi.

De Corupá visitou-nos
o expedicionario João
Hauck.

CARLOS F. VflSEL 5ERMflno KflR5ER

Sedas, brinquedos.
PERFUMES
Artigos de inverno

CASACOS DE LÃ (p/senhoras)
Lãs em metro para casaco

com 20% de desconto

RISCADINHOS

*"'*****,�,� *** ** ****,�*,�,�* *

Em Itapocusínho o Esporte Clube Aliança, ofereceu a seus

expedicionaríos no salão Trapp, á estrada Schroeder, um

grnnde fe�tival. Chegaram ali os «pracinhas»: Oswaldo
Kanzler, filho de Wenceslau Kanzler; Alberto Zilz, filho
de Oscar Zilz; Alfredo Behnke, filho de Alberto Behnke:
Leonario Veloso, filho de Ponciano Veloso e Paulo do�

Santos.

A todos "Correio do Povo" apresenta boas vindas.

Lumier
TRICOLINE

Aproveitem o grande desconto

durante estes dois meses. isto é,
comprarmuito pl pouco dinheiro

Casa ERICO BHURNS
Rua Cei. Emilio .Jourdan, 62

JARAGUA DO SUL

OOOOOOOO�OOOOOO�iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

IEIrIille§tr� lC§§m21illlIDl
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

OO���OO��OOOOOOOO�OO

Partirro rr� R��r����ta�ãn Po�ular
des potências contempora,
neas,

Cumpre a todos os bra
sileiros - nesta hore de
angustias universal, de a

preensões e inquietudes, e
de Incertesas pare todos
os povqs - apoiar sern

reservas e prestigiar com

todo o entusiasmo a tra
dição politica de solida
riedade continental, que
os hossos estadistas do
Passado realizaram, que
aos homens do Presente
cumpre continuar e as ge
rações do Futuro bendirão.
O Brasil, pare ser res-

I peitado no concerto da
America e para merecer

a confiança das Nações
tem que cumprir os com

promissos que assumiu
em defeza da preservação
da Paz e do principio de
livre determinação dos
povos.

6-Profissão de Fê

O Partido de Represen
tação Popular, sociedade

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES.
C O C E I R A 5,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL
. I'

-: DE :-
'

JARAGUÁ DO SUL

Relação dos ReqlJerimentos
Despachados

Em 10 - 9 - 45

957-Hriberto Werner-bras. requer transf. imposto
terreno adquirido em Asta Pública, com a area de
24.000 mt2. situado á estrada Jaraguä Alto. idem.

958-José Floriani-bras. requer traust. imp. terre

no vendido á João Morretti, com a area de 2.275

mt2. sito á estr. Nova Hansa. Como requer.
959-Daniél Satler-bras. requer traust. imp. terre

no vendido a Leopoldo Witkowsky, com á area de

25.000 mtr2. sito á estrada Jaraguá. Como requer.

960-Willi Heinecke-bras. requer transf. imp. ter

reno vendido à Artur Dallmanri, com á area de

125.000 mrt2. sito a estr. Três Rios do Norte. Idem.

961-José Olska-brae. requer transf. imp. terreno

vendido à Hilda Schuh com a area de 50.000 mtr.

Poço da Anta. Gomo requer.
962-Vicente Seveguaní-bras. requer transf. imp.
terreno comprado do': Domínio Dona Francisca,
com a area de 100.000 mts2. sito a estrada Itapo
cusínho. Idem idem idem.
963-Ema Bartel-bras. requer licença p. mandar

fazer diversos concertos nas sepulturas de Gertru

des, Rudolfo, Leopoldo, Frederico e Maria Bartei,
inhumados no 'cemitério municipal desta cidade.

Como requer.
964-0tto Manske, bras. requer licença para man

dar construir um mausoléo na sepultura de Erica

Manske, inhumada no cemitério municipal, sito á

estrada ItapocúHansa. Como requer.
965-Ernesto Lessmann-bras. requer licença para
mandar construir um mausoléo nas sepulturas de

Alfredo Lessmanu e Guilherme Lessmann, inhu

mados no cemitério municipal, desta cidade. Idem.
966-Deodoro Coelho-bras. requer transl. imposto
terreno vendido á Vitoria Casati, com a area de

710 rntrs2..sito a estrada Retorcida. Como requer.

em 14-9-1945.

972- Florencio Cezar Picinini - bras. requer transf.

imp. de uma barbearia vendida á Felix Becker Jor.
estabelecido a rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem

973-Bruno Keske-bras. requer baixa dos impostos
que está sujeito s/ Alfaiataria, por não desejar
continuar com esse oficio. Como requer.

em 10-9-45.

Balancete da Despeza Orçamentaria, reíerente ao mes de Agosto de 1945

Codigo
Local

"

5 2
5 24
5 24 1

6
6 4
6 41
6 41 1
6 9
6 90
6 90 1
6 91

'

6 91 1
8
8 O
s 00
8 00 1
8 01
8 01 1

8 i

8 11
8 11 1
8 15
8 13 1
8 14
8 14 1
8 2

8 21
8 21 1
8 25
8 25 1
8 24
8 24 1
8-5
8 50
8 50 1
8 54
8541
8 8

• 8 84
8 84 1
8 84 2
8"84 5
8 R4 4
9
9 2
9 25
9 24 1
9 3
9 51
9 31 1
954
9 34 1/

9542
9 4

9 44
9 44 1
9 44 2
9 8

9 84
9 84 1
9 84 2
9 84 5
9 84 4

9 84 5
9 9
9 94
9 94 1
9 94 2
9 94 3

Do mes Total

DESPEZA ORÇAMENTARIA
er:YitlLlos Anteri�r

FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Despezas diversas

Aluguel do prédio e agua para um servente de labo-

rataria do D. I. P. O. A. (Serviço Federal)
.

1.050,00
SERVIÇOS INDUSTRIAIS '

INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

Pessoal variavel
Operarios da fabrica de tubos e cimento

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo

Zelador do Cemiterio - Padrão C
Pessoal varíavel

Operarios do serviço de cemiterios
SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA
ADMINISTRACÃO SUPERIOR

Pessoal fixo
Auxiliar Tecnico - Padrão K

Pessoal varlavel
Gratificação ao engenheiro para exame

e aprovação de plantas
CONSTRUÇÃO E CONSEVAÇÃO DE
LOGRADOUROS PUBLICOS

Pessoal' variável
Operarios do serviço de ruas, praças e jardins

Material de consumo ,

Para o serviço de ruas praças e jardins
Despezas diversas

Combustivel p. transp. do pessoal e material

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE RODOVIAS

Pessoal variavel
Opereríos do serviço de estradas e pontes

Material de consumo

Para o serviço de estradas e pontes
Despesas diversas

Combusrlvel p. o transp. do pessoal e 'material

SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA
Pessoal variavel

1 cocheiro
Despesas diversas

Forragem pera o serviço de limpeza publica
ILUMINAÇÃO PUBLICA

Despesas diversas

Iluminação publica da cidade

" "de Corupá
" "de Retorcida

'Energia para motores, etc ...
ENCARGOS DIVERSOS
INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES

Despesas diversas
Restituição de impostos e taxas de exerciclos encerrados

ENCARGOS TRANSITORIOS
Pessoal variavel

Para admissão de extra-numerários
Desresas diversas

Construção de predios escolares e aquisição
dos respectivos terrenos 4.100,00

SaIário-familia _
12.176,00

PREMIaS DE SEGUROS E INDENIZAÇOES
POR ACIDENTE

Despesas diversas
Seguro centra acidente de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveís

SUBVENÇÕES, CONTRI'BUlÇÕES E
AUXILIaS

Despesas diversas
Departamento das Municipalidades
Contribuições ao I. A. P. I. e I. A. P. E. T. C.
Contribuições á L. B. A.
Para custas e emolumentos previsto pelo
Decreto-Lei 95 de '1-4-1942
Subvenções concedidas por lei a div. instituições

DIVERSOS

Despesas diversas
Despezas imprevistas
Despesas poltetals e judiciarias
Aquisição de placas
Crédito Especial Decr. N. 158

1.950,00 500,00 2.250;00

160,00 1.200,00

1.200,00 200,00 1.400.00

5.010,00 780,00 5.850,00

2.450,00 350,00 2.800,00

29.857,00 163,00 '50.000,00

15.055,60 113,80 1�.167,40

1.149,801.149,80

92.370,70 92.370,70

Contadoria da Preteítura

55.552,40 428-Walter Hertel-bras. requer alvarà de HABI
TE-SE para s/ casa sito á rua Mal.' Deodoro da

9.472,<?0 Fonseca n' 41)5. Como requer. _

460-Bruno Mahnke- bras. requer, Alvará de HA
BITE·SE para alugar

2.000,00 uma casa de que é co

proprietário, sito a rua

500,00 Presidente Ep. Pessoa
n' 798. Idem idem idem,
705 - Maria Longo, bras.
requer Alvará de HABI
TE-RE, para sua casa

n' 433, sito à rua Mal.
Deodoro da Fonseca, nes
ta cidade. Idem idem.
745-Edmundo Spliter-bras. requer Alvará de HA

BITE-SE, para s/ casa s/no sita a estrada Itapocú.
769-Bauer & Schultze firma bras. requer Alvará
de HABIE-SE, para sua casa n' 739, sito a rua

Mal. Deodoro da Fonseca. Como requer.
2.700;00 784-Alberto Klug-bras. requer Alvará de HABI

TE-SE, para alugar sua casa n. 50, á rua Quintino
Bocaiuva n/cidade. Como requer,

8.670,00 785-Procopio Pereira Lima Junior-co-proprietarlo
14.096,00 bras. requer Alvará de HABITE-SE, para o pré

dio sito á estrada Itapooü-Hansa sona sub urbana.
822-Faustino P. Rubini-bras. requer Alvará de
HABITE-SE para a sala do prédio n' 136 á rua

Mal. Deodoro da Fonseca. Como requer.
1.710,70 823- -Artur Kanzler-bras. requer Alvará de HABI

TE-SE, para s/casa sita á rua Pres E. Pessôa. Idem.
841-Alice Stüve-brasileira, requer licença para
construir um mausoléo na sepultura de Augusto
Stüve, inhumado no cerniterio municipal. Idem.
843 - Erwino Vogel-bras. requer licença para cons

truir um mausoléo na sepultura de Germano Vo

gel inhumado no cemitério rnun. á estr. Itapocusi-
nho. Como requer

2.940,00 844-Paulo Hübner-bras. requer licença p.
/

cons

truir um rnausoléo na sepultura de Carlito Hüb

ner, inhumado no cemiterio muno com a inscrição
4.02560 4.570,50 anexa. Como requer.
414,00 414;00 872 - Oscar Dornbusch-bras. requer licença p. cons-

2.500,00 2.500,00 truir um xiqueiro p. nos fundos de s/propriedade

___9..;.0..;0..;1�,5..;0 ......9_.0_0_1;.;,_50 para criação de suínos. Como requer.

405.882,80 32.529,40 436.212201895 - AI�erto Haffermann-bras .. re_quer licença para

272799'4 construir um xiqueiro para crraçao de sumos nos
. , o

Iundos de si terreno sito a rua Domingos R. No-

709.011,60 va n/ cidade. Como requer.
896-Nestor Gonçalves da Luz-bras. requer licença
construir nos fundos de s/ propriedade um xiquei-
1'0, para engordar um ou dois porcos, sito á rua

Mal, Deodoro da Fonseca. Como requer.

898-Virgílio Voltolini-bras. requer licença para
.. construir uma casa de madeirá, destinado para mo-

..' radia, no terreno do sr. Paulo Voltolini, á estrada

Munlcipal de Ieragué do Sul, 13 de setembro de 1945. Rib. Cavalo Como requer.
899-Walter Müller-alemão, requer licença p. cons

ieonlàas C. Herbster truír um xiqueiro nos fundos do terreno da- s/no á

rua Mal. Deodoro da Fonseca assinando o respecti
vo termo de compromisso. Idem idem.

52.357,40 1.195,00

.9.472,00

� Corto�ores �e }li
ui�ro - omericanos

1.600,00 400,00

100,00\

- Artígo extra

Cr$ 50,00
Y. S. encontrará na�- Casa Real-
�

,

400,00

6.423,00
2.784,60
510,50
185,oQ

963,50
464,10
46,60
25,50

7.586,50
5.248,70
557.10
210,50

2.100,00 600,00

4.570,00
1.920,00

1.710,70,

12.288,00
1.200,50
175,40

240,50
51,50

12.288,00
1.440,80
206,70

2.520,00 420,00

546,90

Discriminação de saldos

Na Tesouraria
Nos Bancos

70.031,10
202.768,50

272.799,40

Edgar Piazera
Contador

VISTO:
Prefeitó Municipal
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Registo Civil
No cataria do registo

civil foram inscritos os
nascimentos de Alida f.
de Luiz Pavanelo; José
f. de Daniel Schewinski;
Iracira f. de José Titz;
Iracema, f. de Walter -------
Foerster; Irene f. de
Henrique Manoel Perei
ra; Irma, f. de Ernesto
Haerchen; Tarcila, f. de
Andreas Pinter; Reinal
do, f. de Ricardo Bau
mann; Maria do Carmo,
f. de Jardina do Amaral;
Ingo, f. de Vitor Imroth;
Anete, f. de Alvaro Gon
çalves; Cella f. de Vitor
Witkowski; José Alecio,
f de Artur Cardoso; Ma-OOOOOOOOOOOOoooooooo�ooooooooooOOooooOOoo ria Rosalia, f. de Pedro00 Adolt Herm. $chultze ;00
Julião Ignacío Junior; Jo-

00 sé, f. de Adolfo Trentini;
00 MARCENARIA EM GERAL

.

Regina, f. de Eugenio Fo-

; O ó
.

"CIMO" d d
.

d � gel; Veno, f. de Alfredoterece m vers e to OS OS hpos a
� Volkmann; Arnoldo, f. deCIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 Hugo Ziele; Cristina, f.00 _ 00 de Arlindo Schiochet; Ma-

00 INSTALAÇOES �O.MPLETAS DE: 00 ria Luiza, f. de Germano
00 Dormitorios 00 Demarehí; Fredemar, f.
� Salas, de Tantar � de Bruno Doege; Loni f.w::s Copas zes de Alberto Holz.00 Escritorios 1- No mesmo cartório ío-00 Moveis rusticos e outros. ram Inserttos os obitos
00 .

de Teresa Reck Richter,
00 MOVEIS AVULSOS COMO: � casada com o sr. Rudol-
� Cadeiras

;� fo Richter. Contava 42
� Poltronas tixas e giratorias anos de idade e éra. Ii-00 Mesinhas de centro e para radio lha do sr.Domingos Reck,00 E entre muitos outros. a 00 residia em São Paulo
00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00 e aqui estava em visita
00 Afamada pela sua eticiencia, substite 00 a seus parentes. Pedro

00 indo as Caixas Registradoras du � Anacleto, de 45 anos, re-

00 elev�usto.------�-- 00 sidente em Nereu Ramos.

00 RUA RIO BRA.CO, 964 - TELEPONE, 75 00

; Jaraguá do SU.' Sta. Catarina �
OOOOOO�OOOOOOooOOlooOOooooOO�OO

Locais . Enlaces matrimoniais Marcatto e Senhora e
No dia 10 realisou-se por parte da noiva o sr.

o enlace matrimonial da Werner Wiese e senhora.
senhoríto Olivia Chiodi- - Ern Corupá reali
ni, dileta filha do casal zar-se-a dia 17 o enlace
Caetano-Maria Chiodini, matrimonial da senhori
com o senhor Vitorio, ta Odete Moritz, filha da
Pradi, do comercio des- Vva. Otilia Moritz com o
ta praça.

-

sr. Guílherme Hillbrecht
Testemunharam o ato filho do sr. Otto Hillbre

no civil os snrs. Augus- cht comerciante naquela
to Puttjet e senhora e o praça.
sr. Alberto Marangoni e

-Na sala das audienciassenhora.
.
- Hoje, a tarde, tera realísar-se-hão hoje

lugar o casamento da mais os seguintes casa

senhorita Juta Breithaupt mentos: Harry Mueller
estimada filha do sr. Ar- com a senhorita Helene
tur Breitaupt e dona Borchers; Rudi Hornburg

com a senhorita HildaPaula Erna Breithaupt, Jordan,' Mathias Schneícom o sr. Dorval Marcat-
to, jovem industrial e [i- der com a senhorita Lau-
lho do sr. João Marcatto ra Flor; Adolfo Schnei
e doua Cristina Marcatto. der com a senhoríta Ro-
São padrinhos no ato salina. Flor; Silvio Borto

civil por 'parte da noiva lini, com a senhorita
os snr. Artur Breithaupt Ana Mathedi, filha do sr.

e senhora e por parte do Colorindo Mathedi e

noivo o sr. Seme Mattar Amélia Sarti Mathedi;
e senhora Werner Siewerdt com a

O áto religioso terá lu- senhorita Irene Fischer;
gar na Igreja Matriz, Humbe!to Pa�sch. com a

sendo padrinhos por par-
senhoríta Alice Gartz e

te do noivo o sr. João .Man�el FI�r com a se-
nhoríta Hílda Koehler,
filha do sr. Francisco e
Ana Koehler.

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

Desafio. Pelo que esta
mos informados, dentro
em breve, o Clube Hipico
vai ter mais uma tarde
turfistica.
Entre os páreos sensa

cionais está o desafio en
tre o cavalo "Pingo" do
sr. Andre Pavanelo, e a

potranca "Andorinha" do
sr.ManoeIF. da Costa, com
o premio de Cr$ 500,00
para o vencedor. Os dois
animais são desconheci
dos em Jaraguá do Sul.

Festa da Primavera. A festa
da Primavera, realisada
no sabado ultimo e em
beneficio do Preventorio
dos filhos dos Iazaros,
rendeu o liquido de
4.250 cruzeiros,

Dr. Ilrminio Tavares. No d i a 9
do corrente passou a da
ta natalícia do sr. Dr.
Arrninio Tavares, concei
tuado medico residente
em Blumenau.
Ao aniversariante nos

sos cumprimentos.

t- AGRADECIMENTO
Levamos ao conhecimento de nos

sos amigos e parentes que o bom Deus
chamou ao seu Reino, no dia 22 de Setem
bro deste ano, a nossa extremada
mãe e avó

'. Augusta Küster Mathias
na idade de 64 anos.

Agradecemos a todos que nos consola
ram neste transe, enviaram flores e acompa
nharam o enterro, especialmente ao sr. Pastor
Schneider pelas sentidas palavras e orações
que proferiu.

ERN�STO DAIIEL MATHJAS, FILHOS E NETOS.

CINE- BUHR apresentará ho
je e amanhã um grande
filme da \ Paramont, inti
tulado "O anjo da meia-noite"

nheíros do submarino ale
mão que, a pequena dis
tancia distancia metralha
ram os naufragos do naSerão julgados como via "Antonico", torpedeásenhorita criminosos de guerra o do nas costas do Brasil.comandante e dois mari-

Aniverssarios. Dia 8, dona
Frida Thiem, esposa do
sr. Osvaldo Thiem; e a
senhorita Irene Ziemamm
filha do sr. Alfredo Zie
mamm.

A data de 11 do cor
rente assinalou lo natali
cio do er. Manoel F. da
Costa, diretor-presidente
da sociedade anonima
que traz o seu nome e

pessoa de grande desta
que social no muncipio.
Ao aniversariante, um

bom amigo desta folha,
o nossos votos de muitas
felicidades.
Na- mesma data fize

ram anos o sr. Amadeu
Mahfud e a menina Mar
git Horst.

Dia 14 a

Anita Voigt.
Dia 15 passa a data

natalícia da exma. senho
ra Teresa Schmitt Sting
hen, esposa do industrial
Juliano Stinghen, pro
prietario da fabrica de
moveis "Cruzeiro". desta
praça.
Na mesma data a me

nina Leonor Tomazelli. I00 00

EUGENIO S/EDSCHLAG
E SENHORA

Comunicam aos parentes
e pessoas amigas o nascimen
to c/e seu fi/ho, ocorrido em

6 c/o corrente.

Haroldo Schneider

Acompanhado de seu
irmãoHerbert Schneider,
visitou as oficinas deste
jornal o sargento expe
dicionario Haroldo Sch
neider.
Visita pela qual ficamos
muito gratos.

Grande Balle em Garibaldi

Convida-se o pOVO em

geral pera o baile do dia
20 do vigente que se rea
lizará no Salão Wolf. em

homenagem ao bravo sol
dado expedicionario LUIZ
KOCH. '

Terá boa musica.
Garibaldi, 10-10-45.

Trtbcmel de
Apelação

--------0--------

P I E t d Do exmo: snr. Deserne o s a o bargador
-

Medeiros Fi-

Temos sobre a nossa lho, dignissi�o presi
mesa mais um numero dente _dO Tribunal de
da revista «O Vale do I Apelação, �ecebemos,
Itajai», que tanto símpa- �m agradeClm.ento as

tia vem recebendo no J�stas reterencías que
Estado. Iizemos

. aquela alta
Como de costume, c?_rte de J�stlça,.por oc�-

tambem este numero é SIa� do 54.: alllvers�rlO
altamente ilustrado e

de Instalação, oseguínte
com grande numero de telegrama:

.

materia para 1eitura. «N. 244. SIqce!3:mente
-x- gr�to pela. notícía d�

Em Blumenau, cerca qUlllqu.agesimo ,9.uarto apl
de 1.000 operarios da versa�lO da lllstalaç_ao
Empresa Garcia decla- do TrIb�nal de Ap�laçao.
rarara-se em greve, pleí- Saud�çoes ?Ordiais. (a)
teando 50% de aumento MedeIros. FIlho - �resl-
nos ordenados. dente 'I'ríb. Apelação.»

Serão julgados como

criminosos de guerra.

Quando ainda era secretário de Estado e como

representante d�s Estados Unidos. o_sr. I?dward
R. Stettinius assina a carta das Nações Unidas no

ato de encerramento da Conferencia de São Fran
cisco. Ao seu lado encontra-se o Presidente
Truman. (Serviço de Informações do Hemisferio)

�om�allnia fla�iollal U� ���llrO� I�irall�a
AGENTE§ LO(jAI§

A Comercial Ltda.
IARAouA DO SUL

Outra vez!
A TIPOGRAFIA AVENIDA

RECEBEU ALBUNS PARA FOTOORAFIAS
,
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Dr. Alvaro Batalha - MliÉDj[�O
CIRURGIA. PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

E

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- RAIOS )(-

Diretor Médico do Hospital "ão . José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_!_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

(Q) s 21 � � (()) (Marca Registrada)

Virgem cEspecialidade
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.
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