
A Cruz é um simbolo da nossa Pátria e ao cristianismo. O bom
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tão não apoia o comunismo e nem o facismo, porque os dois

seus inimigos, diferenciando, apen�s, nos .ccmínhes seguidos
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o movimento que culminou com o Presiden- tígio em nosso meio, sendo. candidato pela UDN,
te do Supremo Tribunal na 'Presídencía da Repu- nesta zona, para deputado federal.

'

blica, não teve outro fim do que dar aos brasíleí- Henrique Rupp ..Junior, é natural de Join

ros a liberdade mais absoluta na escolha de seus ville. Seu progenitor, era engenheiro de Emilio

candidatos para o pleito que terá lugar no dia 2 Jourdan, foi fundador do nosso municipio e que

de desembro, pondo fim a continuação do regi- aqui trabalhava na colonização. Sua meninice

men existente, visto no estrangeiro como especie passou-a nas matas bravias das margens do Ita-I que assumiram o compromisso da defeza
de ditadura. pocu, ao lado de seu velho pai Formou-se em . .

Q mundo, após a guerra de libertação feita direito, e passou a dedicar sua atividade na re- dos pontos mimmos do programa pro

especialmente pelas nações democráticas, não gião serrana e ultimamente em Florianopolis. pORtO pela L. E. C.

pode tolerar mais qualquer regimen onde o povo Conta com grande prestigio e elemento de .gran-
não tenha o direito de se manifestar. . de valor combativo e um carater impoluto.' E can-

Caiu o facismo, e foi extinto o nazismo, de- didato a Deputado pela UDN. pOLIT I'CA Pelo Estado
vendo chegartambem o dia em que desapareceráda Conego Tomás da Silva Fontes, é um .

face da terra o comunismo, e, enfim, todos esses catarinese, natural de Itajai. Sacerdote e orador

'"ismos" que. trouxeram ao mundo tanta desgraça sacro de grandes dotes. Foi secretario de D. Jai

e-que trazem no seu bojo o adio, a desarmonia me Camara, Arcebispo do Rio de Janeiro e é di

e a ruina das nações, seja qual for a mascara diretor da "Revista de Cultura", editada naquela
com que se apresentem para pegar os incautos. capital. Para os catolícos especialmente, não po-

A eleição de 2 de desembro, é a primeira dia a UDN. indicar candidato mais credenciado.

que se realiza depois de 1957, quando foi dado o Luiz de Souza, integra a chapa de deputa
golpe para evitar que:o paiz caísse ainda em dos do PRP. Advogado militante no município,
pejores mãos, as do comunismo ou integralismo. onde reside desde 1937. Radicou-se neste meio,

Por isso, nunca é demais alertar os eleitores contraindo casamento numa familia distinta e tra

na escolha dos que mereçam suas preferencias. dicional da terra. Pestenceu a antiga Ação Inte-

Sem desfazer dos demais, queremos lembrar gralista, passando, nestes anos de ditadura, um

alguns nomes, mais conhecidos nos nossos meios mao quarto de hora ... Isso o credencia no

seja por convivencia ou laços de amisade e aín- meio de seus antigos companheiros, aumentando

da por serviços prestados e seus graos de cultura. ainda mais a votação que terá entre os seus inu-

Os dois candidatos a Presidencia da Repu- meros amigos. Se dentro do seu partido houver

blíca, jà são conhecidos atraves a intensa propa- um eleito, certamente ninguem mais o merece

ganda que se tem feito. Tanto o Brigadeiro Edu- do que ele.
ardo Gomes, como o sr. General Gaspar Dutra, Vedo Fiuza, que pelo nome mais parece um

pertencem as nossas forças armadas, sendo díg- criminoso de guerra japonez do que um brasile i

nos da alta investidura. ro, é o candidato a Presídencia da Republica pe
Adolfo Konder, é candidato a Senador. Vem lo Partido Comunista. E natural do Rio Grande

do Partido Republicano, a velha agremiação que do Sul. Foi Prefeito de Petropolís, Estado do Rio,
deu a Sarna Catarina muitas glorias, não somente de onde foi exonerado pelo almirante Parreiras.
dentro do paiz mas tambem no cenario Interna- Mais tarde foi nomeado Diretor da Inspetoria
cional. Foi desse partido que. emergiram vultos Geral de Estradas de Rodagem, pelo sr. Getulio

como Lauro Mueller, Hercííio Luz, Felipe Schmídt, Vargas, do qual era amigo. A chapa de deputa
Pereira e Oliveira, Vitor Konder, para só falar dos do seu partido em Santa Catarina é constitui

nos que já não se contam no numero dos vivos. da dos srs. Alvaro Soares Ventura, Sebastião

Foi gevernador do Estado, Deputado, Senador e Vieira, Rita Avila Malheiros, dr. Edison Silveira

anteriormente pertencia ao quadro da diplomacia Swain, Germano Doner, Hipolito Pereira, dr. Se
Foi apeado do poder em 1950, com a revolução, verino Oliveira, José Mourão e Manoel Ribeiro.

para na prtmeira eleição seguinte derrotar seu A eles nem um voto em Jaraguá do Sul.

antagonista do Partido Liberal, não logrando tomar

o poder, porque foi traido por diversos deputados M�I'or de ue'leulos exporl!lC�oeleitos com o seu prestigio, que na hora da vota- U numero poro u u
ção bandearam para o lado do adversário.

. ��e e seu comp!lnheiro de chapa, Cor�nel Nova York - (S.I.H.) _ ..

,
nos anos de antes da

ArI�tIlIano R�mos, sao merecedores da consIde-1 Veículos e peças destes, guerra, a menos que as

raçao do eleitorado. urgentemente necessitados greves interrompam a pro
Nereu Ramos, C"lfC3; pelo PSD a sua elei- pera a melhoria do sis- dução.
ção em todos os cargos, E candidato a governa- tema de transporte do He- Segundo escalas de pro
dor em maio e agora figura no PSD nas cedulas rnisfério, estarão nos rner- duçäo, deverão ser fabrl

para Senador e Deputado. Está, quando em pouco cados exportadores em 'Cados, por volta de de

garantido numa cadeira de deputado. Foi elemen- princípios de 1946, em vo- zembro, cerca de 110.000

to de grande prestigio quando na oposição. Per- lumes maiores do que nos unidades mensalmente. '

deu grandemente quando no governo, especial- anos de pré-guerra, segun- A indústria autornobills

mente nos ultimos tempos, qiando os seus dele- do revele o "Journal of ti ca, segundo sugestão
gados nos munícípíos, arvorados em pequenos di Cornmerce", editado nesta governamental, concordou
tadores, deram por paus e por pedras. cidade: em estabelecer quotas pa-
Placido Olympio de Oliveira, tem toda Atribuindo a informa- ra produtos automobilísti-

a sua carreira de advogado e politico com base ção a representantes de cos, nos últimos quatro
no municipio de Joinville projetando-se nos mu- companhias exportadoras mêses de 1945, enquanto

nicipios visinhos. Teve a influencia decisiva na de veículos, o aludido a produção de autornovels,

creação do municipio e comarca de Jaraguá, as- jornal disse. ademais, que para o mercado civil, está
sim como na construção do nosso grupo escolar. a exportação de veículos sendo reinicíada em vir

Já foi Secretario de Estado, exercendo uma serie e perres pera montagem tude da reconversão das

de outros cargos publicos. demonstrando capaci- no exterior, seria feita 50 tarefas de guerra pera as

dade e probidade Conta com elementos de pres- apor cento a mais do que de paz.

A [unta Nacional da Liga Eleitoral
Católica recomenda ao sufrágio do eleito
rado católico os nomes de

EDUARDO GOMES

EURICO GASPAR DUTRA

Furam nomeados os se

O Partido Trabalhista guínres prefeitos: Ioinvil
Brasileiro, pelos seus Pre· Ie, maior Antonio Martins

sldentes Baeta Neves e dos Santos e Wenzel Kahl

ôegadas Viana, declarou hofer pera Serra Alta e

que essa agremiação deu Leopoldo Klug para Tim

liberdade na votação ao bó.

cargo de Presidente da Em visita aos porros
Republica. do sul do país, estiveram

em Florianopolis os con

tra torpedeiros "Mariz e

Barros", "ßaependf", "Ber
tioga" e os caça-subma
rinos "Gueiba", "Guapo
ré", "Iaraí", e "Jurema".

-x-

O caso de Rodeio, on

de perdeu a vida o snr.

Silvio Tornbosí, pessoa
ali estimada, continua a

causar grande indignação
a população.

A recepção ao Briga- O auror do assassinato

deiro Eduardo Gomes em foi o motorista da comi

Florianopolis, constírulo a tiva do snr, Nereu Ramos,
maior homenagem que já de nome Nlcomedas Silva,
se prestou a uma pessoa rnals conhecido pela al-

em Santa Catarina. cunha de "Mesinho".

Mais de 20 mil pesso- A vitima era casada e

as o receberam na cidade é pai de 2 filhos, sendo

e 300 automovels o ecorn- irmão dos freis Norberto e

panheram do campo de Clemente Tombosi, da Or-

aviação dem Franciscana.

O snr, Interventor Luiz Para presidir o inque-
Gallotti màndou visita-lo, rito foi designado o snr.

e o Brigadeiro foi depois Tenente Manoel Clemente

a palacio retribuir a visita. de Souza.

'Tambem o sr. Arcebis-a--v-e-n-e-r-an-d""'a-s-e-fi-h-o-ra-ex:
po Metropollrano, lhe fez clamou:
uma visita por intermedio - Nunca se viu coisa

de Monsenhor Harry Bau- assim aqui em nossa ter
er e Conego Frederico re. Só mesmo o sr. Brí
Hobold. gadeiro, poderia merecer

- O snr. Eduardo 00- tanto!

rnes, acompanhado do Dr. Nisso, esbaforido, ehe
Adolfo Konder, CeI. Aris- gou um garotinho que ví
tillano Ramos e Dr. Hen- nhe- correndo na preren
rique Rupp Junior, esteve são infantil de . acornpa
fazendo suas orações na nhar o automóvel do fu
Catedral Metropolitana, no turo Presidente:

regresso pela manhã, ao - Porque você correu

passar por Saco dos Lí- tanto, perguntou-lhe o li
mões em demanda da Ba- berrador.

se, o Brigadeiro desern- - Eu queria conhecer o
barcou na residencia da Brigadeiro, o explicou o

Exrna. Sra. Viuva Espe- rapazinho.
zirn, indo pessoalmente' O Brigadeiro comovido
cumprimenta-Ia. abraçou o seu jovem' e
Com làgrirna nos olhos, valoroso patriciosinho.

-x-

Tarnbern os líderes do
Partido de Representação
Popular, em declarações
feitas, consideram boas
ambas as candidaturas mi

litares, adiantando que, a

decisão de apoiar o gene�
ral, apenas foi tornadapor
que esse obtivera maioria
de votos na convenção
que resolveu o caso.

DevelDos·

de
dar a nossos filhos, í o Brasil que

',sem.

recebelDos
'"

faci�D1o!nossos
•

paIS, sem c o Dlun i s m·O'-··e
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Funcionários da Ad
ministração Americana
revelaram a quantidade
de material militar en

viada aos países latino
americanos, de acordo
com a lei de Emprésti
mo e Arrendamento, du
rante a 'guerra.
Anteriormente, os da

dos relativos ao Emprés
timo e Arrendamento
constituem segredo mili
tar cuidadosamente guar
dàdo e jamais foram in
cluidos nos relatórios ofi
ciais e periódicos envia
dos ao Congresso pelo
Presidente.

O total, desde '0 inicio
da vigência da Lei de
Empréstimo e Arrenda-

1188- Alfredo Frankowiak-bras, requer licença mênto, em março de
construir um mausoléo na sepultura de Ernesto Zernke, 1941, até o dia 1. de ju·
inhumado no cemitério municipal de Corupa. Como Ih d 1 5 f

.

do. e 94, 01 e .•.

reque�'187 Fausto Zenghelini-bras. requer licença
2ó2.762.000 de dólares pa-
ra todas as dezoito repú

mandar demolir seu predio sito a Av Gctulio Vargas blicas americanas que
Idem. receberam material de

1186-Augusto Woehl, requer licença construir acordo com o menciona
um rnausoléo na sepultura de Emilie e Daniel Fischer, do programa.
Adolf, Anna e Augut Woehl Soares todos removidos O Brasil recebeu mais
do cemitério da comunidade Carolice pera o mu- da metade do material
nicipal de Corupà. Idem. enviado a todas as repú-

1184- Rodolfo Hofmann-bras. requer baixa do blicas, seguindo-lhe Gua
imp. que esta sujeito s. bicicleta, vendido a Guído l temala, Chile, México e
Hofmann. Idem.

;

Perú, Em todos os casos

1185-Rodolfo Hofmann-bras. requer transf. imp .

I'
.

de uma bicicleta vendido a Willy' Koetzler. Idem _

os suprímentos se ImI

taram a materiais exclu-
1126-Mathias Ponstein-bras. requer licença cons- sivamente militares ou

truir um mausoléo na sepultura de Theresa Madel
para uso militar.

Ponsteim, inhumada no cemiterio municipal sito á O total em dólares, pa-
estrada jaraguá. Idem. ra cada uma das repú-

Dia 14-XI-45 blicas pode ser visto na

lista seguinte:
Brasil 154.286.000
Guatemala 21.089.000
Chile 20.663 000

�-----------------

México 20.313.000
Perú 13.996.000
Uruguai 5.617.000
Colômbia 5.285.000
As demais receberam

importancias inferiores a
essa.

Relação dos ReqlJerimentos
Despachados

Dia 6-XI-45

REVISTA
SEMANAL

1158 -Irmãos Bortolinl-bras. requer ílcença para
estabelecer-se á estrada Irapocusinho, com pequena
olaria. Como requer:

1159 - Eduardo Kellermann-bras, requer transf.

imp. terreno vendido á Edmundo Bruch. com a arca

de 84.550 mt2. sito a estrada Itapocu. Idem.
1161- Ricardo Winhler-bras. requer transf. imp.

terreno vendido a
. Emílio Krueger com a area de

140.810 mt2. sito á estr. Rio da Luz, (Macuco Peque-
no. Idem. .

1165 - José Scheuer-hungaro, requer trensf. ímp.
de um 'carro de lavoura, vendido a Francisco
Scheuer. Idem.

1164 - José Salal-ßrasl. requer transf. imp.
terreno vendido á Willy Gessner, com a area de
256.300 mt2 sito a estr Garibaldi. Idem.

I

1165 José Schuer-hungaro, requer transf, imp.
terreno com a erea de 207.210 mt2 sito a estrada
Ríb. das Pedras, vendido a loêo Gerscher

Dia 7-XI-45

1167-Comrecio e Industrie Germano Stein,requer
consentimento pera a colocação de uma bomba p.

Gasolina, a ser instalada em frente terreno snr. OUo
Hillbrecht. Como requer, pago os emolumentos cons

tantes da Resolução n. 8 de 2-3-45.
1168- Ricardo Oeschler, bras. requer transf imp.

de um carro de lavoura de um animal, vendio a

Augusto Benz. Como Requer.

(continua)
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O· 'J;Nat"!::Falha II .1Capsulas Antisezonicas �I_I! Minancora" mI Em Todas as Boas Farmacias ii

I É um produto dos Laboratorios MINANC0RA ii
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t;:sportes
Terá lugar hoje no

campo do Operario F.C.,
de Itapocusinho, um

grande torneio pebolis ..

tico.
No qual tomarão par-

te S. D. Guarany e E.

C'ITupinambá, (locais) e

E. C. Caxias de Rio do
Cerro.
Para a equipe vence

dora, será oferecida uma

lindissima taça.
Pelo nosso ver, o Gua

rani, ficará com a taça.

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"
FRACOS E AN�"'ICOS I

Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

IlIpIIpit_ .. -=
To••••
Re.Fri.d••
Bronquite.
EscroFulo••

Conv.l.sc.�.
VINHO CREOSOTADO

-

É UM GERADOR DE SAÚDII.

MENÀGOL'
REGULAI

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

de algum artigo.

1"lve"s· CHAPEOS, CAMISA, GRAVATA,lUl • 1 BOM CORTE DE CASEMIRA,
== 1 PAR DE MEIAS, etc, etc.

Após lembrar-se do que lhe íalta
V. S. dirá:-!

"Onde comprarei" um artigo bom,
igual ao melhor, e um pouco mais

barato ?? ?"

I;

Cavalheiro! ,

A resposta que V . ô. encontra é esta:

x= compr�rxeconomia = 'C'ß�ß-I08IßS
artiqo bom U

Tudo o que eu quizer, qualquer artigo para
homem, senhora ou criança, encontra-se à
venda na CASA-TOBIAS, pelos menores pre

ços da praça, alem de grandes abatimentos especiais.

CASA-TOBIAS R. Prs. Epita�io Pessoa, 652
, ..Jaragua do Sul

_T�e;_dO_:-I ��r�ais-�al�a�os-Lati�i�IOS
BANI;;IA - FECULA - CONSERVAS :.rAPIOCA - ETC.,

Para exportar; -PREFIRAM:

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

Telegramas L E I .C A M _- Telefone 23/1598

Contas rapidas, preços reaes do mercado e amplos informes bancarios

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

II BANCO INDUSTRIA E COMERCIO II( S. CATABINAS/A.l!
!! Fundado em 23 de fevereiro de 1935

ii

I
..cAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000�ooo,00

11 DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

H �[�:;::n��á AGENCIA: Jaraguá do Sul
ii Brusgue Rua CeI. Emilio [ourdan, 115

H Caçador End. Telegraflee "INCO"
.. Canoinhas Caixa Postal, 1O-Telefone, 73

Concordia
Cresciuma :MlATRIZ: I TA JA Í
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. c�mo cobro;rnça�. deseontcs,
Curitibanos empresümos. financiamentos mediante cauçao de titulo!, comer�lals...

Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, medíonte
taxas-modicQs.

Gaspar
lbirarna Abona em C /Correntes os seguintes juros:
Indaial A Disposição, sern aviso, com retiradas livres
Ituporanga I

.

t
.

jaraguá do Sul pera qua quer Impor ancra

[oaçaba 'Com Aviso de 30 dias e retiradas livres

joinville de Cr$ 1.000,00 5°Ía
Laguna Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M .

�!t�: dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
Orleans e subsequentes a p. dé Cr$ 5,00 A%
Pi ra tuba Com Aviso de 100 dlas 5% ii

Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%
Rio de Janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
Rio Negrinho
Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

t!Óaquim A econom i,a é a base da prosperidade
Tijucas Deposite as suas economias no i:::;
Tubarão Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA.
Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas
Videira Aos sábados das 9 às 11 horas

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indí- pensáveis' para harrno
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de d - mitorio- e. salas de

jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrado- da melhor i bricação
tapetes de diversõs padrões, tapetes c.mgoliurn, passadei-as, espelho e co.chõe..

---- ACEITA.MOS ENCOMENDAS, PARA O MENOU PIII\ZI) P'" 1\ ----

Exposição, vendas E' escritorio, á R .'VIa!. Deodoro da ti 11 >: j - Fone '>2
'

Oficina á R. Mareche I Deodoro da 1'";.0nseca, 136. - DO:') U L 1:1:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::13
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Partido de Representação Popular A Pedidos .

Esclarerimenlo Necessario
I Associação Atlética Baependi

Delegacia de Policia de Jaraguá do S�I
PORTARIA

Oswaldo Buch, delegado auxiliar de policia do

municipio de Iaragué do Sul, Estado de ôra. Catarina.

Tendo em vlsra a reelisação das eleições no

dia 2 de desembro deste ano, fica proibida a venda

de bebidas elcoolícas das 6 as 18 horas, em todo o

territorio deste municipio.,
Iaragua do Sul, 22 de Novembro de 1946

OSWALDO BUCH -:- Delegado de Policia

ção da sociedade, a índis- Com referencia a nota intitulada "Quem avi

solubilidade santidade do sa amigo é", publicada neste jornal em sua edi

matrimônio, o levanta- ção de 22 do corrente e assinada "alguns socíos",

mento não apenas material, na qual, em termos insidiosos ataca-se esta, Dire

mas principalmente rnoral toria, tem a mesma por bem lembrar o disposto

e espiritual do povo, a na letra "b", do artigo n. �9. dos Estatutos desta

união continental das duas sociedade, que diz o seguinte: "Desde a data de

Ãméricas, bastiões da ci- sua admissão assiste aos socios o direito de: Re

vllízaçäo ocidental, e prin- querer ao Presidente convocações extraordinarias

cipalmente a defesa das de Ass.embleia G�ral, mediante apres�ntação. do

tradições cristãs da Iami- requerlmento assmado. por 10 (dez) SOCIOS eíetívos,

lia brasileira devem nes- .quítes com a tesouraria, na qual venha expres

te momento: forma'r um samenIe indicado o motivo da: convo.cação.
núcleo de concepção ao Isto posto,. pede-se :;tos sígnatarios da nota

redor do qual gravite o em questao, s.ela o reíerído documento apresen

futuro próspero do nosso tado em a noíte de 26 do corrente, as 20 . horas,

amado Brasil. na sede social do clube, por ocasião da reunião

(a) Padre PONCIAHO S. SANTOS lordinaria
semanal da Diretoria.

,

R· d
-

J
.

7 d N I
Jaraguá do Sul, 25 de novembro de 1945

10 e aneiro, e 0-

vembro de 1945. A Diretoria

Afim de evitar confu

sões, tão írequentemenre
.na hora presente, levo ao

conhecimento do público
que o meu' pedido de de
missão do Conselho Na
cional do PARTIDO DE
REPRESENTAÇÃO PO
PULAR, em nada contra

diz o meu apoio, que flr
memente ,p7esto ao seu

programa politico-social.
Da nora publicada na

imprensa, assim como foi
publicada, poderia nascer

a idéia de que tivesse ha
vido um choque de con

cepções e de atitudes Pe
lo contràrlo, as linhas
mestras do programa do
P.R.D. contêm, em germe
a estrutura de um perfeito
Estado Cristão.' É
assim que, sern ser do
Conselho, continúo dando
meu inteiro apoio ao Par
tido que objetiva com tan

ta segurança o engrande
cimento futuro do Brasil.

Quanto ao meu pedido
de demissão prendeu-se
apenes a um impasse en

tre o regimento dos esta
tutos e o imperativo de
uma atitude metafisica.

É assim que continúo
afirmando que as teses
consubstanciadas no pro
grama do P.R.P., como

sejam a liberdade da pes
'soa humana, a democra
cia efetiva, isto é, em fun-

li�erdHde freitoralEDITAL
Seções elelroraes e me

sas receptoras. O Doutor

Ary Pereira Oliveira, Juiz
eleitoral da 17a. zona elei
toral. _FAZ saber qne fo
ram feitas as modifica-

ções e alterações abaixo,
na constituição nas me

zas receptoras desta zona:
6a.seção

Cldadet- Grupo Esco
lar Divina Providencia, sa
Ia José Boiteux. Presiden
te: Altíno Pereira, 1. me

sario Leopoldo João Grub
ba e 2. mesario Romeu
Bastos.

12. seção r-

Barra do Rio Cerro:
Armazem Weege-Iado di
reito. Presidente: João da
Silva Neves, 1. mesarlo
Alexandre Hacke e 2. me
sarlo José Ersching.

15a. seção
Barra do Rio Cerro:

Casa Rubini. Presidente
Arnoldo ôchulz, 1. mesa
rio Alfredo Stahl e 2. me
sarlo Faustino Rubini.

16a. 'seção
GaribaldL-Escola Esta

doal. Presidente Fidelis

Wolf, 1. mesario Dorval
Marcatto e 2. mesarío
Hans Breithaupt.

1Ta. seção
Garibeldí> Salão de Ir

mãos Wolf. Presidente
Curr ôlewerr, 1. mesario
Heriberto Werner e 2. rne
sario Bruno Wolf.

21 seção
lrepocustnho> Salão Jo

ão Pessoa. Presidente: Au
gusto ôchmídr, 1. mesa

rio Lother Carlos Ernes
to Sonnenhold e 2. mesa

rio Walter Carlos Hertel.

22a. seção
Corupà:- Grupo Escolar

Tereza Ramos-sala 3. Pre
sidente: Oswaldo Duarte.
1. mesarío Alfredo Lange
e 2. mesarlo Lauro Car
los Blunk.
Os cidadãos nomeados

ficam convocados a inte

grar e ínsralar as mesas

receptoras, no dia 2 de
dezembro vindouro, as 7

Telegrama do sr. Inter
ventor Federal, pera esta
Prefeitura:

Palacio Fpolís 194-112-
21-15,50.

Prefeito Municipal
Iaragué do ôul

20M-Esta interventoria,
rnais uma vez, afirma que
posição governo em face

pleito eleltoral é de imper
tubavel isenção e inalte
revel imparcialidade. As

sim, deveis com todos
vossos auxiliares manter

vos atitude de irrepreensi
vel neutralídade diante par
tidos �oliticos disputam
eleições não sendo adrnis

sível, nehum gesto, pala
vra QU ação que possa

comprometer esse índes
viavel diretriz traçada meu

discurso pOSSE'.Tudo quan
to for dito ou feito em

contrário a esta') determi

nações por quem quer que
seja consrlruirà explora
ção ou embuste que de
verá ser desautorlzado
com exibição este telegra
ma qual deverá ser afixa
do em logares públicos
séde esse munlcipio e dis
tritos.

�C:b.�·a ��c:::n���oria frC��;;;;;i;�=d;;=P;;�=�
��i�� 1�r!aa�P����id���ef������:t�tt�� L�fz S3� .;:::1.::::" Ave. Getulio Vargas • 350 ':::;':.�::'Souza: Presidente - Geraldo Marquardt: Vice-Pre-

Telefone N' 39 • C. Postal, 19

sidente - Ari C. Fruet: 1. Secretário - Antonio J. JARAGU4 DO SUL

Zimmermann: 2. dito - Guilherme Neitzel: 1. Te- H Estado de Santa Catarina ii

soureiro - Erich Sprung: 2. dito - Walter C. Her- li ii

tel: Conselho Fiscal - Augusto Schmídt, Joaquim li ASSIIUTURA ANUAL ii
Piazera, Jorge Ersching, Julio Maffezzolli e Wal-

Il
Cr$ 25,00

'.'.
ter Weller.

Diretor Social - Augusto Sehmidt: Diretor H DIR. RESPONSAVEL H

Geral de Esportes - Walter C. Hertel: Diretor de ii A R T U R M Ü L LER !l
Sede ,e Bibliotecario - Amadeu Mahíud: Diretor g ii

do Patrimonio - Mario Mahíud: Seção do Futebol !l REDATOR 11
Julio Z. Ramos e Jorge Ersching - Seção de BO-I H

Mario Tavares da C. Mello H
la ao Cesto - Willy Sonnenhohl: Seção de 'I'enís - 11 ii
Dr. Francisco Cardoso Jor .•e Guilherme Schulz: ii GERÊNC IA: ii
Seção de Ginastica - Hermann Schulz: Seção de ii

ß flomerCI'�1 ltd�.
ii

Voley - Walter Weller: Seção de Atletismo - A- ii IJ U Uu ii
xel G. Boss.

.

ii II
Gratos e Ielíz gestão é o que desejamos. "::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::.,� t� I � T � L I � I L

Artur Müller, Oticial 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 os

documentos exigidos pela lei
afim Je se habilitarem para

casai-se:

Saudações
as) - bUlZ GALLOTTI
Interventor Federal

Prefeitura Municipal de
Ieragué do Sul, em 21 de
novembro de 1945.

REMACLO O. SEÁRA
Prefeito MunicipalEdital N. 1936 de 22·11-451

Eugenio Lindemann e

1J:lvira Mueller

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
filho de Frederico Lin
demann e. de Emma Lin
deman.

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
filha de de Fritz Mueller
e de Luiza Mueller.

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde -erá
atixado dui ante I 5 dias. Si

aJguem souber de algum im

pedimento acuse o para os

tins Jegaes.
ARTUR MÜLLER-Olicial

horas nos lugares desig
nados.
Dado e passado nesta

cidade de Iaragué do Sul,
aos dezenove dias do mez

de Novembro do ano de
mil novecentos e quaren
ta e cinco.

.

Eu, Ney Franco escri

vão, o subscrevi.-

Ary Pereira Oliveira -

juiz eleitoral da 17a zona.

,

ERAMOS SEIS
Luz e Sombra

Gina

r- O Romance de Tereza Bernard

(Éa historia de ulT\a lT\ulher para todas as

mulheres do mundo.)
.

Varios membros da delegação Japonesa que foi enviada a Manilha

para tratar da rendição incondicional do imperio níponico fotografados jun
to com o gen. C. A. Wílloughbí, do estado maior do gen. :MaCarthur. S.I.H.

I
' fi

�1j'!'!'C'!'!'LJ'!'!'NI'!'!'CA"""!"""DE"""!"""OL'!'!'H'!'!'O'!'!'S!!'!'!'-�'''!''''v'!'!'ID�O''!'!S!!''''_'!'!'NA�R'!'!'IZ''''''!''''''E'''!!G'!'!'A'!'!'RG'!'!'A'!'!'NT'!'!'A''''''!''''''DO�H 'J uizo E Ie ito ra I .

II DR. SADALLA AMIN li
::

::

ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ !!

ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» _(ANTIGO HOTEL WEIS H

ii
,HORARIO: l�-l�':�:::�I;o:

marcada: 2-4. ii

I Encontrareis na TIPOGRAFIA AVEHIDA I
O Dr. juiz Eleitoral convoca os _ ônrs. Presi

dentes de Mesas Eleitorais e respetívos Mesários,
residentes no distrito da ôéde, para uma reunião no

Edificio do Forum, ás 10 horas do dia 29 do corrente.

Para Idêntica reunião, que será reallsada no

Salão Koerner, em Corupé, ás 10 horas do dia 50
do corrente, ficam convocados os ôrs Presidentes e

M esérios residentes no segundo distrito.

Hemorróidas e Varizes
Tratamento sem operação
Para varizes (nas pernas) e hemorr6idas inter

nas, use via bucal. Para hemorroidas externas,
use a pomada e tome juntamente o liquido.
Não encontrando em Formados e Drogarias,
pe�o paro o Caixa Postal J874 - São Paulo.

-

CUNJU:-TOS PARA:

LESSMANN LTDA. lJ D C
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füHRIC 4' DE MOVEIS - cARPINT RI - SERRßRIAS PROPRInS

LUS 1'1)A.çÃO I:SPECIAL TUDO SOB

ENCO'1f';,,'DA E SERVIÇ0 GARANTIDO

Qualquel ser- í�} de carpintaria
Movei� '�e [s1' lo Moderno

___�----....It ,_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO· DO POVO _A Pedidos.Lc;
IFundado

1919

CAIXA POSTAL,19

TELEFONE N. 39 Dr. Placido Olímpio de Oliveira

- Diretor: ARTUR MÜLLER - O dr. Placido Olimpio pode-se considerar
como filho de Jaraguá. Parte de sua' infancia

aqui passou. Quando Promotor de Joinville
dedicava especial carinho- aos assuntos de Ja
raguá e mais tarde iniciando sua vida politica
emprestou os melhores de seus esforços ao

Jaraguá, tanto assim que assumíndo o cargo
de Prefeito de Joinville, tratou logo de

I solu
cionar os casos mais urgentes desta então

vila, tais como debelando o impaludismo que
num surto violento assolou o então distrito.

_

Mais tarde, ocupando a Secretaria do Interior
e Justiça, promoveu a emancipação politica:
administrativa e judiciaria de Jaragué, elevan
do nossa terra a Municipio e Comarca, con

tra interesses da Associação' Comercial de
Joinville. Promoveu ainda a construção do Gru
po Escolar Abdon Batista. Isso em dois anos

na Secretaria do Interior. Jaraguá portanto
não deve esquecer o nome desse homem pu
blico que agora é candidato da UDN a uma

cadeira de deputado federal.
Será um dever de gratidão dos [aragua

enses votar no seu nome:

Para Deputado Federal:

Dr. PLACIDO OLIMPIO DE OLI�EIRA
Muitos Eleitores

ANO XXVI - JA.RA.GUÁ DO SUL - DOMINGO, 25 DB Novembro DB 1945 N. 1.305- STI\., CA.TA.RINA.

A IPedido J ·
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• Notas Locais •
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o P. R. P.
Rio

Tiro de Guerra. Pelo que-es- Pincegher; Quiliano de rtarnos informados, o snr. Souza com Benardina Car
Prefeito Remaclo ôeära valho; ôezenando de Bor

telegrafou a Inspetoria Ge- ba com Catarina Borges;
ral do Tiro de Guerra, José Gonçalves da Cruz
oferecendo facilidades pa- com Antonia Flor da Sil
ra ser instalado um Tiro va; Francisco Morbis com

rieste municipio no proxi- Paulina ôtephaní.

Falaram tambem o sr.
mo ano. Festa de Formatura. Reali-

Mees e outros. Termina- Louvavel atitude que sar-se-hé, no dia 28 do
da toda a falação, come- vem facilitar aos nossos corrente, a solenidade da

çaram os oradores a j�vens .a. prestação do ser- formatura dos cornplernen
ouvir

-

aquilo .que não ViÇO Militar. taristes do ano -de 1945:

queriam. Os colonos co- Registo Civil. No cartõrio dos Grupos Escolares

meçaram a dizer que do registo civil foram ins- "Divina Providencia" e Iquem quizesse casa no- critos os seguintes nasci- "São Luiz", doe quais são

va, fosse construir com mentos: Adernar, L de Jo- paraninfos os srs. Mario
o seu suor, que queriam sé Gonçalves; Leonardo, Tavares da Cunha Mello
saber onde estava o di- f. de Carlos Burger; Leo- e Dr. Arquimedes Dantas
nheiro e, afinal, a ses-. nor, L de André Theíla- respetivamente. Ás 7 ho�
são teve de ser encer- ker; Osma�, f.

.

de ras terá lugar a misse em

rada porque a gritaria Osmar .Wa.mbler! Ehs?, L ação de graças, no qua!
e o barulho era enorme, de Benlarnln St�m; Remal- serão ouvidos os côros

tendo os propagandístas d�,. f. de Francisco �ans- daqueles educandários e

de sairem pela porta a- tem, Ottomar Frederico, f. as 7,50 a colação de grau
íora sem dizer boa noí- de Arthur Neumann. e sessão litero-musical.

te, porque a "cobra ia
- N? m�smo cart?rio Aniversarios. Fez anos no

fumar". foram �nscrltos os obitos dia 18; a senhorita Vanny
Hoje os colonos, es- de Ioão Fontana, d� 6.1

I
Raduenz, Hoje pesse a da

pecialmente os de orí- a�os, residente e.m Rlbel-

gem ��angek� que
MO Gmnd� M�naSoares

��������������������--��--�������-

mais sofreram por cau- de 3.5 anos, r�sldente nes-t

sa do integralismo, que-
ta Cidade; Jo.ao ôarler, de

rem continuar na paz
77 anos, residente a es

que vem desfrutando a tra�a. Iaragué; Teresi�ha
8 anos sem odios entre Steilem. de 2 anos, filha

si, ma� sim em comple- de João ôteileín
A

e Erico

ta harmonia. Foi o inte- ôchuerz, de 1 mes, f. de

gralismo que nos apon-
Ernesto ôchuetz;

tou ao Brasil como quín- Casamentos. Hontem, na

ta colunas, pelo que sala. das audlencles, foram
tanto sofremos quando realisaríos os segulnres ce

apenas pensav�mos que
sarnentos: Emilio Uber,
com a senhorita Tecla
Richard; Paulino Rosa da
Silva, com Adelina Kuss;
Alfonso ltner, com Irma

Ieroskewícs; Arnaldo dos
Santos Bastos, com Alvi
na Pellis; Venicio Carlini,
com a senhorita Clara

em
, aerro

O Partido de Repre
sentação . Popular em

propaganda, em Rio Cer
ro I, no dia 21 do cor

reute, embarcou em um

"bonde errado", como

jamais poderá embarcar.
Tinham os chefes do

referido partido mandado
convite ao povo desta
localidade a fim de com

parecerem a uma reu

nião no Salão Raduenz.
O povo, porem, com a

curiosa ideia de saber
do que ia ser tratado
reuniu-se em massa no

local. As 20 e meia ho
ras apareceu o carro

que conduzía os propa
gandistas.
" A primeira cara que
foi vísta foi a do sr.

Bhlers, o-qual assombrou
o povo, mais de 7 anos

os seus antigos "compa
nheiros" não o viam.
Acompanharam-no o

Dr. Souza, Mees, Leopol
do Gerent, Jorge Heise
e um outro cidadão que
ninguem conheceu.
Aberta a sessão pelo

dr. Souza, bastaram duas
palavras .para todos sa

berem do que se trata
va. Logo depois falou o

sr. Ehlers, o dissertou
abertamente sobre o fa
lecido partido integra
lista, pensando que com

isso poderá novamente
iludir os pobres colonos
vitimas de todos os tem

pos e individuos; mas

macaco velho que cai
uma ves do galho seco

não trepará no mesmo

pela segunda. O mesmo

se dá com a população
daqui, que' pagou men

salidades, subscreveu
emprestimos, serviu de
isca para arranjar mui
to dinheiro que se des
tinava a 'familia do sau

doso Strelow, mas que
a mesma não recebeu.
Agora volta a ver se

ainda vive a vaca leite
ra, mas ela não dá mais
nem um pingo para ama

mentar bezerros já bem
criados. Disse o orador

que o Brasil podia ser

comparado
com um predio, predio
esse construido de ma

deira podre, o qual deve
ser uemolído e recons

truido, reconstrução es

sa que o partido P. R. P.
ia Iazer
Pois sim!

ta natalicia da senhora L. Vieira. No dia 26 faz
Selma Bruhns, esposa do anos a exma. senhora Ber
nosso amigo Erico B�u- ra Lessrnann esposa do
huns, da senhora carolina . .

' ..

Freiberger, esposa do snr.1 industrial Er.nesto Le�s-
Engelbett Freiberger, e da I

mann e no dia 27, o )0-

senhora professora Odila vem Julio Ferreira Filho.

estavamos servindo o

Pais iludidos pelos falsos
profetas.
Sirva de lição. Aqui

em Rio Cerro somente
se tolera os partidos
U.D.N. e P.S.D., nada de
verde e nem de verme-

lho.
.

.

com a 'chapo dos preços baixos da

CASA TOBIAS
Rua Preso Epitacio Pessoa N. 652 - JARAGUÁ DO SUL

Vende-se
um carrro

em boas condições
com uma.parelha
de cavalos, dois pa
res de preparos e

uma maquina de
cortar ração, tudo em

perfeito estabo.
Tratar com Willy Heinz,
Fabrica de cadeiras.

Corupá

J. SCHREINERAgradecimento
e Convite

fi. f. "ß�don 8olisto" t OFEnECE

MILHO
IHMHRflinHOr
:=Iel- . �L�i�ros Novos

fAQ A F A -I Infantis

Convida-se as autori
dades, Srs. pais e o po
vo em geral para visi
tar a exposição de tra
balhos, deste estabeleci
mento, que se achá aber-]
ta do día 25 a 27 do
corrente e festa de en

cerramento, que se rea

lizará dia 27 as 16,50
horas.
Jaraguá do Sul, 23-11-45

A' Diretora
Leonor de Souza Neves

Levamos ao conhecimento dos parentes e

amigos o passamento, no dia 16 do corrente, aos
78 anos de idade, do nosso querido esposo, pai,
sogro e avo

João Satler
-

Agredecemos aos que acompanharam a sua

enfermidade e ultimos días, enviaram flores e o

levaram a ultima morada, especialmente ao rev.

Padre Vígarío Alberto Iacobs pela encomenda
çêo do corpo e assistencia espiritual que lhe deu.

Convidamos para Missa, que por alma des

se ente querido, mandaremos celebrar no día 26
do corrente, na capela de Barra do Cerro, des
de ja agradecendo por esse éro de piedade cristã.

Ieragué do Sul, 18 de Novembro de 1945.,

Viuva Mafia Dalpíaz Salier e família

Os doze trabalhos de Hercules

CINEMA 1 o leão de Nemeia
2 A hidra de Lema
3 A corça de pés de bronze
4 O javali de Erimanto
5 As cavalariças de Augias
6 As aves do Lago Estinfale
7 Q touro de Creta
8 Os cavalos de Diomedes
9 O cinto de Hipolita
10 Os bois de Gerião
11 O· pomo das Hesperides
12 Hércules Cérbero

Hoje a noite será apre
sentado o melhor drarna
de Ceci! B. DeMilIe todo
em THECNICOLOR com

os melhores astros de

Holywoud. Não percam
esse maravilhoso filme,
hoje a noite no Cine Bhur

VENDAVAL -DE IPA][XÖE§

QUEIJO
PARMEZÃO
(Mineiro legitimo)

V. S. encontrará na Casa Real
Defronte o Cíne-Buhr Recebeu a Tipografia Avenida

U

(()) s 2llb 2l (Q)

Virgem Especialidade
(Marca Registrada)

s�ßÃ� 'f'RefA,
•••

ESPECIALIDADE'

:'-�ÃO !)EVE FALTAR EM OASA ALGUMA!
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