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Embarcará amanhã pa
ra o Rio de Janeiro, o

rev, Irmão Celestino De

piné, ilustrado diretor
do Grupo Escolar "São
Luiz".
Durante seis anos de

dicou-se esse educador
no arduo trabalho es

colar do estabelecimen
to que em boa hora lhe
foi confiado e que é um.

orgulho para
'

nossa ci-
dade. I

Indo agora continuar
sua brilhante obra edu
cativa em outro

.
sector

da nossa Pátria, pode
levar a certeza de que
deixou no seio de seus

inumeros alunos, uma

grande saudade, e nos

pais destes, eterna gra.
tidão.
Ao rev. Irmão éeles

tino, tambem nós . dese

jamos todas as felicida
des.

- Sta. Oatarina - N. 1.308Sabado, 8 de Dezembro de 1945

Revista SemanalAS
o general Canrobert Pe- fabricação de bombas atô

rleira da. Gosta, que está mlcas, visto ja haver eu

re'spôndendo pelo expedi- ficiente em stock. Trabe
ente da Pasta da Guerra, lhavarn nas diversas fabri
assinou a seguinte ordem ces 125.000.
do dia : -x--

"Tenho o prazer rrans- A nova máquina de le-
mitir, em nome do Exmo .. ver roupas e que dentro
ôr, Presidente da Repú- em breve estará em plena
blica, os agradecimentos produção na Grä-Breta
do govêrno aos cornan- nhe é automática e muito
dantes das regiões milita- se assemelha a um apa
res, do L' Corpo de Ca- relho de rádio.
valaria e da Defesa de Segundo apregoa-se a

Costa, aos diretores e ehe- mesma poderá lavar qua
fes das repartições e esta- tro quilos de roupas em

belecimentos do Exército 40 minutos. Tudo quanto
pela maneira altamente pa- a dona de casa teré de
triótica, com que soube- fazer é meter as roupas
rarn harmonlzar os deve- sujas na máquina, adicio
res do militar e do clda- ner sabão em pó e dar
dão, contribuindo, com is- uma volra a um interruptor.
so, pera que as eleições
do dia dO:6 do corrente se
realizassem democrata
mente em todo, Território
Nacional. Êste agradeci
mento deve extender-se a

todos militares e funcio
nários civis do Ministério
da Guerra, que concorre- ----'------.---------�-

rarn, cada um, na sua es

fera de ação regulamen
tar e de acôrdo com os

direitos expressos em lei,
pera que o Exército, cor

respondesse à confortado
ra confiança que nêle de
positam pera com a Na
ção, nesta jornada civica
de importancia decisiva
para os destinos do Brasil.

-x-

Foi assinado decreto,
revertendo as fileiras do
exercito o general João de
Mendonça Lima e os co

roneis Felinto Müller e

Alberto Paes, visto terem
cessados es motivos pe
Jos quaís se achavam
agregados.
:1' -x-

.' Está a passeio no Rio
o cientista americano pro
fessor Coolidie, um dos
que euxíberem as pesquí
zes da bomba atômica.

-x-

Os Estados Unidos es

tão dispensando operarios
que estavam ocupados na

lho Aliado de Controle
Alemanha, chamando a

atenção para o fato de

que, apesar da derrota
do Reich e das decisões
da Conferencia de Ber
lim, continuam a existir,
na zona britanica, uni
dades das forças arma
das alemães e autorida
des militares e aéreas
do antigo Reich".
O memorandum con

tem uma lista de tres
grupos de exercito ale
mães, com um efetivo
superior a cem mil ho
mens, e cita locais on

de ainda ha quarteis ge
nerais da Luftwaffe, ad
ministrações militares e

destacamentos de tropas
satélites.

A emissora Russa divulgou
os detalhes de um des
pacho . de Berlim, no

qual se lê que "um me

morandum soviético foi
apresentado ao Conse-

RECEBEU
Tip AVENIDA

'o gen.GoisMonteiro Ulti:ma
e o momenío Hora

I
o snr general Gois

Monteiro, concedeu uma

'entrevísta a "Folha Ca
rioca", da qual extrai
mos o seguinte trecho:
-·"0 Exercito Nacional
ao tomar parte prepon
derante nos'acontecímen
tos de 29 de outubro, es
tava, como se mantem
agora equidistante das
facções politicas, garan
tindo tão sómente a pós
se do candidato livre
mente eleito n� urnas,
limpas e honestas de
acordo com a vontade
soberana do povo. Frí
zando, mais adiante, com
referencia aos generais
afirmou: - Não ha gene
rais facistas em nosso

País. mas, sim, ANTI
COMUNISTAS Termi
nando esta sua longa en
trevista teceu outras on-

Eslados oulra
Alagoas 5 139
Amazonas 2.470
Bahia 1 7.994
Ceará 99.609
E. Santo 3.685

O General Gaspar Du- Goiàs 994
tra venceu o Brigadeiro Maranhão 6.615
com a votação do PSD M. Grossa ) 509
e PRP. M. Gerais 75.589
I

Pará 4.613
O sr. Adolfo Konder Paraiba 4.483

teve para Senador 1.824 Paraná 68.705
votos e o sr. Nereu Ra- Pernambuco 22.240
mos 1.703 Na chapa de Piauí 8.450
de�utados está em prí- R. de Janeiro 12.782
melro lugar o PRP com R. G. Norte 6.802

Fínalízando o Ministro 1.925 votos; segue-se o R. G. Sul 75.893
da Guerra diz: - EM PO- PSD com 1851 e a UDß S. Catarina' 20.769
LITI:CA NÃO SOU CU- com 1536.' S. Paulo 168.571
�ICO.. SOl! éIRURGI-1 Como vemos, o PSD Sergipe 4.416
AO ... Esta fOI! em resu- perdeu as eleições para

TERRITORIOS
mo, a entrevísta conce- senador e deputados D. Federal 17.881
dida a Folha pelo gene-

.

P. Porã 2.528
ral Góis Monteiro, o res No proximo numero Iguaçu '530
ponsavel diréto pela qué- daremos o quadro deta- Acre 558
da de dois governos. lhado das votações. Amapá 499

I

Condecorando um Herói

EbEl�õE5
Fantasias - os resultados

Assim é que, o D. N. I.,
anunciava, dia 6, que a

votação até ali apurada
era de 161.000 para o

general Dutra e 131.000
O snr. Ministro Falcão, para o Brigadeiro.

Presidente do Superior O Brigadeiro continua
Tribunal Eleitoral, decla- na vanguarda, com 60%,
rou serem fantasticos os no Distrito Federal, en

resultados dados pelos quanto o General leva
jornaes referentes asapu- igual vantagem em São
rações. De agora em Paulo e Rio Grande do
diante diariamente aque- Sul.
le orgão dará os resul- Espera-se que as apu
tados, de acordo com as rações estejam termina

informações que for re- das em todo o Brasil,
cebendo. ' ainda antes do Natal.

Em tempo de guerra
mentira como terra. É
tambem de se aplicar o

proverbio' ás 'eleições.

o presidente Truman quando condecorava o

General Wainwright, na Casa Branca em Washing
ton, com a medalha de Honra do Congresso.

(Serviço de Informações do Hemisferio)

Hontem as 23 horas
terminou a apuração das
eleições neste munící
pio.

----------

Pelo Estado

síderações todas elas
dando positiva impres
são que o País estréia
definitivamente o cami
nho da ordem legal e do
trabalho honesto - cujo
objetivo é a paz interna.
Considerando a nossa

situação em face a Poli
tica Internacional disse

que o nosso desenvolvi
mento deve ser em to
dos os sentidos e em to
dos os ramos de ativi
dades.

Para o Rio de Janeiro
viajaram os srs. Adolfo
Konder, Ivens de Arau
jo e José Mueller.Alguns Resultados

-

�

Em Joinville, Brigadeiro 2320, Gaspar Dutra
5.499. Senadores: Adolfo Konder 2.670, Nereu Ra
mos 1.115. P.R.P, 151 e Partido Comunista 57.

Em Blumenau, Brigadeiro 5.820, Gaspar Du
tra 4.186. Senadores: Adolfo Konder, 4.160, Ne
reu Ramos, 1.615. P. R. P. 215 e P. Comunista 46.
, Em' Petropolis, Estado do Rio, Brigadeiro
8.224, Dutra 6.275; Fiuza 5.263, P.R.P, 812.

Em Santa Catarina, Brigadeiro 31.416, Dutra
52.420. Não se tem ainda os resultados da chapa
de senadores e deputados.

I

No Paraná, Brigadeiro 18.750, Dutra 26.840. Posição das classes
P.R.P. 2.160. d

.

O Brigadeiro continua a ter vantagens no conserva oras no

Distrito Federal e Minas Geraes. pleito eleitoral
o ultimo. resultado no Brasil (incerto), Bri-

gadeiro 527.451 - Dutra 915.060 - Fiuza 140.750.
EM JARAGUÁ DO SUL

Numa reunião da As-

A U.N.D. venceu o P.S.D. no primeiro dístrí- socíação Comercial, o

sr.' João Daudt de
. Olí

to e este aquele e o P.R.P�em Corupá.
Foi anulada por conter 7 envelopes á mais,

veira pronunciou um dis
curso, externando a po-

a 22a. secção (Corupá), síçäo das classes con-
No proximo numero daremos o resultado to- servadoras no pleito elei-

tal do pleito neste municipio. . toral e dizendo que elas
Queremos retificar o mapa dos resultados devem unir-se "em tor

publicados no numero passado e referente às 20
no das realidades eco

e 21 secções, Itapocusinho, cujo total é este: nomicas e começar ime. Brigadeiro 209 - General Dutra 158 - Senado- diatamente a trabalhar,
res : Adolfo Konder 222 - Nereu Ramos 24 - De-

a fim de vencer esta
putados: U.D.N 218 - P.S.D. 27 - P.R.P. 112, grande e desoladora po-

. O resultado total, até as 18 horas do día 7
bresa nacional, tão ví-

do oorrente, 15 urnas em Jaraguá ê o seguinte: zinha da miseria. Gover-
Brigadeiro Gomes 925 - General Dutra (P.R.P no e povo, classes e par-1196 P.S.D. 625) 1822 - Senadores : A. Konder 1112

tidos, capital e trabalho
- A. Ramos 1100 - Nereu Ramos 667 - Ivo de Aqui- devem dar-se as mãos
no 651 - Deputados UDN 945 - PSD 727 PRP 930

para o combate ao pau
- PTB 57 - PCB 4.

CORUPÃ (3 urnas) perismo, com o mesmo

General Dutra 595 _ Brigadeiro Gomes 48 _ afã patri?tico que .ps
Fiuza 5. - Senadores: Adolfo Konder 76, Nereu congregaria em umao

Ramos 296 - Deputados: UDN 66; PSD 340; PRP s�grada se caso a�an-
182' PTB 55 e PC 5.

hã fossemos
_

agredidos
,

por uma naçao estran-

geira. O inimigo está,
entretanto, dentro da
nossa casa, nas cidades

Teles e nos campos, represen-
tando populações sub-

7 nutridas, nas endemias,
9 no analfabetismo, na a

cabrunhante mortalida
de infantil".

o sr. Interventor LUIz
Gallotti assinou um de
creto concedendo um

auxilio de 100.000 cru

zeiros, a Mitra Arquío
diocesana de Floriano
polis para melhoramen
tos da Catedral.

De todo Pais

Processos de

Naturalisação

Gomes
4.852
1.344
12.747
15.097
2.224
709

3.931
1.117

62.870
6.095
5.669
24.710
23.383
11.269
9.949
8.345
42.922
10.927
83.661
3.566

Fiuza
1.801
277

5.043
2.644
162
576
134
170
1.514
567
616
3.115

12.795
125

4.992
828

12.165
242

59.837
167

2

23

1
342

5

36.738
1.562
150
451
39 . 34

Rio. 6 (AN) - Em por
taria assinada, o Proles-

21 SOl' Sampaio Doría au-

torizou o Departamento
68 do Interior e Justiça a

reiniciar o estudo dos
processos de 'naturali
zação que se ,achavam
paralizados em virtude
estado de guerra. Esses
processos serão estuda
dos índependentemente
de novos requerimentos

1 das partes.

611

14.905
59

697
2
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1111 Banco �opular e Agrícol��m' � ·Toss�, A:ma: Bro�qui;e, R�uqu�dãO: Re�ria�os �. v@!
:: Do Vale do ItaJaí -

. Matriz: BLUMENAU �:: (@ nPßRllH� RlSPIRßIÓRIO @J
:.:. ...... �

1[W�Di\.S A§ MOLESTIAS DO �1
AGENCIAS IN_STALADAS 17M: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

�

H Jaragua do Sul, PresIdente Getulio, Rio do Testo"Rodeio e Rio do Sul fm . ·
..

.. f"� Encontram alivio imediato com.o uso do

11J . AB?NA JUROS .ÀS SEGUINTES TAXAS fllJ � I n C O m p a r a v. e 1 �) Dep�slto� �om JUros- d disposição-(sem limite) retirada livre . 2°10 fll� (@
llJ A dlsPoslçao conta especia�-(s/limite). Deposito Inícial Cr$ 100.000,00 �gJ �

P -, I d ft
-

I ,
Ç®.

::� com �et!r�das semanais sern aviso até Cr$ 20.000,00 . . . . . 5% f::� (@ I!I Ofö ß ngtOO pO O nD,l"o @J
j Dep .. iniclal Ç�$50.000,00 cjretiredes sern. s/aviso Cr$ 20.000,00 : 4% m �

I: L I: 1I:.It:

sg� Deposl!os com, aYISO-Ret. di?ria até Cr$ .1.000,00 3'/. P. retiradas f::
.•

O PEITORAL Mi\.IS €CONHE€CIDO NO'BRASIL
•.

g� mjavlso pre.vlÜ de 50 dies 4'1.; 60 dias 5'/.; 90 dies 51/2'/.; 180 dias 6'/. iH'
�

@!
::J Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/. :: ê>

• • • • t,;'\!tn\r,;'\!tn\r,;'\!tn\r.:\\!tt:\\f,;\!tn\Ii=\\!tn\f,;\:tn\f,;\:rn\��

HJ Deverá ser d�d� o a�iso previo de 2 meses. para retirada. fH i(@@l®@,;@@).@@,;@���\�..I.'�,,"�:�.e.81����r
==l Dep. populareS-(l!mlte ate Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- ::
.. radas semanais sern eviso até Cr$ 1 00000 5'/ f..

I
, .

llj �:rir!i:�:d�';(�i!!h�:'o�'�r�e�ro5s0·�2����iSD��;"i��ii:� e-s 20.000:005 11�'J ii Clinica �e Olhos, Ouvi�os, - nariz, fiaruanta rr-·C ·o
..

·r
..

:r
..

·e
..

·I�·o ·�·o po
..

·y o···._j!
g Dep: ESpeCIaIS-(hmlte até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com _ _ • ii U ii
:: retiradas sern avíso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. :: Dr. Arß'llnlO Tavares H A G t I' V 3 O

ii
::

F t d
:: P r c d t' d 17' I

.

d I titt t d Ed
-

d fi
.

'I' :: ve. eu 10 argas . 5 ::

::j
az o as as �perações bancarIas, como seJa":,: cobranças, descontos,:: ro essor ate ra ICO e oloogla o 051 U o e ucaçao e oncnopo 15 g. !!

::
passes, deposltos em contas correntes, deposltos .de valores, etc. etc.:: Ex-Chefe des serv.iços clinico.s e cirurgicos_ da, es�ecialidode no 'i Telefone N 39, - C•.Postal, 19 ii

�: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS O ::
.

Hosptto! de Cond�de de Flonano�oils. i:' JARAGUA DO SUL ii
..

P PAIZ
::J AssIstente do professor DaVId Sansan, no RIo de Janeiro. :: ::

jL.�,,_�����= e ráp ido �h Ex.l�terno, por concurso,
da Assistencia Pública do Rio de Janeiro II Estado ,de Santa Catarina !! e

;!;;;;::.::.::3.::.::.::.::.::.::.::.:�::::::::::::::::::::::::::::::::;::;:::;::::::::::::::::::::::::--'•....�,..� �;!I!!; I formado pela faculdade de Medicina da i: ASSINATURA ANUAL ii
.....• --------��������..

.

•ITlrlLI'::::::'IW'.
'"

II ;.;;;;='
BLUMEN�n�u';d.ddORiOd'J;��O CATARINA ii o-s 35,00 ii

i:@ i t( II L� I N " ::::: ED::M�:� """"=,""""" """"""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=,""""", II. DARRI::::::�iERL ii
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Codigo 1Local

"

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
'<"",,,,,,,,,,,!,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;<

Balancete da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de outubro de 1945

T i t u los -I DESPEZA ORÇAMENTARIA
Anterior I Do mês I Total

ADMINIRTRAQÂO GERAL
GOVERNO

Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito
Represen tação

Material permanente
Aquisição de veiculos, moveis e utensilios

Material de consumo

Aquisição de combustivel para o automóvel
Despesas diversas

Custeio de veiculos, moveis e utensiIios
Despesas de transporte do Prefeito quan
do em viagens administrativas

O 24 3 Diarias ao Prefeito quando a serviço fora
. do Municipio

° 4 AMINISTRAÇÃO SUPERIOR
° 40 Pessoal fixo
° 40 1 Secretário - Padrão M
° 43 Material de consumo

° 43 1 Impressos e material de expediente
° 44 Despe�as diversas
° 44 1 Serviço' postal
O 44 2 E!erviço telefonico
O 44 3 Serviço telegráfico
O 44 4 Publicação do expediente
° 44 5 Assinatura de jornais oficiais
° 7 SERVIÇOS TEUNICOS E ESPECIA-

LIZADOS
° 70 Pessoal Fixo
° 70 1 Contador _ Padrão L
O 70 2 Almoxarife _ Padrão F
° 70 3 Agente Municipal d- Estatistica +Padrão J
° 70 4 Auxiliares do ,Igpnt.e de Estatistica(2)·-

Padrão F à Cr$ 4.800,00
° 73 !VI a terial de consu 1110
(I 73 1 Livros e impressos
° 74 Despesas diversas .

() 74 1 Desp. sas de transpoi t.e de funcionarios
quando em serviço

° 74 2 Diarias a funoionarios Am viag=ns a serviço
° 74 3 Diarias p transport« ao interior do Muni-

cipio do Agentp d" ""till,istica
.

° 9 SERVIÇOS DIVERSOS
° 90 Pessoal fixo
° 90 1 Motorista: 3 fi Ur$ 3.600,00 Padrão D e I

idem auxiliar a C, $ 3.000,00 - Padrão C.
° 9Q 2 Porteiro _. Continuo - Padrão D
O 94 Despesas diversas
O 94 1 Serviço ele Lirnpesa da Prefeitura e

lntenrleneia
.

1 EXAÇÃO E FISCALTZ."ÇÃOFINANCEIRA
1 ° ADMINIS'fSAÇÃO SUPERIOR
1 00 Pessoal fixo
1 00 1 Tesoureiro _ Padrão K
1 00 2 Escriturario - Pan I'ão F
1 00 3 Quebras ao tesou""" o

1 1 SEf\VrçO DE RREGADAÇÃO
1 11' Pl�ssoal varia\', I

1 11 1 Intendente-exator

°
° 2
° 20
° 20 1
° 20 2
° 22
O 22 1
° 23
° 23 1
° 24
° 24 1
° 24 2

4.500,00

1.164,00

863,00

9.076,70

456,80

5.950,00

1.650,00

4.206,00

700,00
750,00
442,60

2.100,00

4.918.00
4.080,00
6.120,00

6.706,60

106,80
380,00

165,00

9.697.90
3.060,00

580,00

6.650,00
5.600.00
292,50

4.55Q,00
865.37,60.

- continua -

500,00

1.030,00

- 5.000,00

2.194,00

863,00

13.076,90

, 456,80

4.550,00

4.006,50

400,00

900,00

1.640,50

8.550,00

5.846,pO

700,00
750,00
442,60

2.700,00

Chamamos'...
A ATENÇÃO Df TODOS,

600,00

849,DO
448,00
720,00

960,00

5.758,00
4.528,00
6.840,00

7.666,,60

II
deste ou de outros municipios, para a

GRANDE VENDA DA

Oasa TOBIAS
I

----------------------.-----------

Todos os seus artigos estão a ven-

da pelos menores preços passiveis.
.

Os melhores "Chapeus 'Mangueira" as

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

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

Visitem esta €CA§A, sem compro
misso, e verifiquem seus artigos e seus

precinhos CAMARADAS
CASA TOBIAS - Rua Preso Epl. Pessoa, 652 - Jaraguá do Sul

10,00
106,80
590,00

163,00

1 • ..

Instrumentos de Musica
em geral, especialmente

1.155,00
560,00

60,00

10.852,90
5.420,00

640,00

GAItAS-PlANADAS
de 8 a 1�0 baixos

BA'NDONEO N S
ORGÃOS f: HARMONIOS ,Bohn'

PIANOS "Essen felder"

780,00
960,00

. 32,50

7.410,00
4.560,00
325,00

Ins·trumentos DOrO
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, ODIONOLAS e

RADIO- ELECTROLAS

- ENFIM, TUDO O QUE P 3 '

� � � <; lU \ 1) -

Peçam preços e demais informo ao Representante:'

SERRA ALTA I

LINHA SÃO FRANCISCO Est. de Santa Catarina650,00 5
.....00_0.,:,.,;,0....0--

16.052,5Õ 102.590,10
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



R*l CORREIO· DO POVO
-Diretor: ARTUR MÜLLER -

Noticiario Esportivo -

Bàependi versus Cruzeiro
Porque decaiu o esporte em

Ja�aguá? Transferido o' jogo"
Juvenil X S. D. l:íuarani

CAIXA POSTAL,19

TELEFONE H. 39

ANO XXVI - }ARAGUÁ DO SUL - SABADO, 8 DE 'Dezembro DE 194f
-

i � __

PROTESTO conraa O P.R.P.
"

"

O sr. João R"omario Moreira, inspetor escolar, dirigiu
Juiz Eleitoral o seguinte protesto:

a) exercendo sobre seus

correligionários, ou me

lhor, sobre seus elemen
tos constituintes, um prin
cípio disciplinar exótico e

perigoso, de arnplltude im-

prevlsivel; •

Eu, João Romário Mo- b) vetou em cheio um

reira, brasileiro, casado, dos órgãos constltucío
residente nesta Cidade, naís da organização iurí
eleitor desta zona, profes- dica nacional, qual seja o
sor primário com exerci- Senado Federal:
cio do cargo de Inspetor c) menospresou os di
Escolar da 9a. Círcuns- reitos fundamentais.do ho
crição, não estando filia- mem negando qualidedes
do a 'partido político al- cívicas e idoneidade polí
gum e, usando de um di- tica aos candidatos inseri
reito de que me sinto pos- tos . por outros partidos,
suido como filho de um dos quals citei os nomes
Daiz livre e democratico, acima, o que fére, conse
tendo o máximo respeito quentemente, '0 artigo 114
fi lei em tudo e por tudo do 'Código Eleitoral em

que se relacione com os vigor.
altos Interesses da Pátria, 2°.) - Admitamos, Exmo.
respeitosamente requeiro a Sr. Dr. Juiz Eleitoral, que
V. Exa. receber e ençaml- o sr. Delegado do referi
nhar a ir.stâncias superio- do partido (P R P), nesta
res, para a devida apre- zona, ou Presidente, ou

cíeçäo e julgamento, o pre. cousa que o valha, dr.
senteproresto contra a va- Luiz de Souza, ao rpes
lidade des votos do Par- mo tempo candidato Iam
tido de Representação Do- bem a uma cadeira na

pular nesta Zona Eleito- Câmara dos Deputados,
ral, nas eleições de 2 de com jurisdição política,
dezembro correnre, por portanto, em outros seto
julga-los ofensivos fi es- res eleitorais, vetasse o
sência do regimen derno- Senado como órgão cons

crático, ii moral política tituciona! de vez que sua

da Nação, fi educação par- mentalidade política assim
tídärla do Povo Brasilei- o norteia e suas qualida
ro e àdignidade de con- des de cidadão livre, num
cidadãos eminentes. que paíz democrático como é
constituem valioso pa- o nosso, credenciaram-n'o
trimônio humano de nos- a declarar em público, pe
sa Terra e que, conse- Ia imprensa de Blumenau,
qüentemente, não podem que não votaria em Gerú
e não devem ser julgado.s lio Vargas. nem em Nerêu
nulos, sern quebra dos Ramos; mas não pode
princípios constitucionais, ·remos admitir sern pro-Ipor uma corrente perridé- testo que essa mes�
ria sern idoneidade pare mentalidade o credencie,
semelhante julgamento. como a seu companheiro
Refiro-me ao fato de não de propaganda, sr. Ema

ter o referido partido nuel Ehlers e a outros, a

(P.R.P.), por carência de determinar aos seus corre
homens em seus quadros ligionários que lambem o
ou por njorlvos que não fizessem. E, ainda mais
explicou em público, re- que não sufragassem no

gístado candidatos às ca- mes de canditi'ltos ao Se
d.eiras do Senado Nacio- nado!
nal e, o que me parece
mais grave, ter votado em

cheio, por esta Zona Elei
toral, conforme poderão
atestar os srs. Membros
das Mesas Apuradoras, os
candidatos inscritos por
outros partidos, entre os

quais figuram nomes con

sagraàos pela opinião pú-
blica catarinense, como .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.... ...;. •

sejam: Nerêu de Olivei
ra Ramos, Aristiliano Au
relidno Ramos, Ivo de
Aquino e Adolfo Konder.
E justifico, como segue,

esta minha atitude cívica: '

1°.) - O artigo n. 108 do I
\ Código Eleitoral assegu
ra aos eleitores os direi
tos e as garantias do vo

to e, em sua alínea n. 1
declara que ninguem po
derá impedir ou embaraçar
o exercício do sufrágio. E .----------------------.
o Partido de Representa
ção Popular (P R D), n'es
ta Zona Eleitoral e quiçá
em outras, por um pro
cesso que não se conci
lia com os principias fun
damentais do regtmem de
moclatico, embaraçou ês·
se exercício e, o que é
mais grave, feriu a orga
nização constitucional da·
Nação:

Exmo. Sr. Dr.
Juiz EleiioraZ da 17a.
Zona, Comarca de Ja
raguá do Sul, Santa
Catarina.

50) - De mais a mais,
Exmo. Sr. Dr. Juiz Elei

toral, � publico e notó
rio que o P R P (Parti
do de Representação Po
pular), nesta zona, é cons
tituido por elementos da

antiga Ação Integralista,
de nefasta historia no

rol dos acontecimentos

politicos nacionais. Con

sequentemente os sufrá

gios dados por essa cor

rente partidaria nesta

zona, como possivelmen
te em outras. foram
VOTOS DE CAIXÃO, co
mo se diz na gíria, votos
facciosos, votos de ar

dil, votos destoantes do

espirito de brasilidade

que deve nortear os nos
sos destinos civicos. Os
eleitores do P R P, por
certo, não foram instrui
dos civicamente para o

exercicio do voto, mas

mandados proceder dessa forma,
conforme o vem demons
trando a abertura, das
sobrecartas das urnas,
onde não aparece, com

as cédulas do referido
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ao exmo. sr. Dr.

Amanhã à tarde o publi
co esportivo [araguaen
se terá ensejo de apre
ciar o festivo confronto
Iutebolístico entre as e

quipes da A. A: Baepen
di (local) e E. C. Cruzei
ro de Joinville.
Depois de muitos me

ses a A A. Baependi
fará realizar um encon

tro pebolistico.
Reina grande especta

tiva no publico esporti
vo jaraguaense. Não foi
dada a escalação de ne

nhuma equípe, do gran
de cotejo de amanhã. Foi transferido o jogo,

Juvenil x Guarani, para
fazeren a preliminar da
tarde esportiva de Ama
nhã.

-

Então, quando era pa
ra jogarem, "eles" di
ziam: - Eu, não jogo.
-Não ganho nada com

isso. - Não estou para
quebrar as canelas de
graça.
Mas, ha de chegar o

dia que sobrará espor
tistas, que pratiquem o

esporte para a sua edu
cação fisica, e para au

mentar o esporte em

Jaraguá, e, não para
bancarem os profissio-

P R P, uma, siquer, ele
gendo senadores! Ou:tais
eleitores são perigosa
mente disciplinados ou

são, por sua ignorancia
politica, incapazes do

pleno voto.
Exmo. Sr. Dr. Juiz Elei

toral, quando outro va

lor não tenha o presen
te protento, de vez que
não sou delegado
de partido porque não sou
filiado a partido algum,
requeiro, entretando, no
vamente, para que acom

panhe. a instancias su

periores, a documenta

ção do pleito de 2 de
dezembro de 1945, reali
zado nesta Comarca, pa
ra que a Justiça Eleito
ral de minha Pátria se

aperceba da exístencía
de nucleos perigosos à
tranquilidade publica.
Sou um homem obedi

ente a lei e escravo da
razão. E se o presente
protesto não encontrar
íundamento em lei ex

pressa, encontrará _na
leí implicita - na RAZAO
em que a lei expressa
deverà se fundamentar

para sua validade ampla.
Como modesto profes

sor primário, no cargo
de Inspetor de escolas
de zonas rurais, tenho

pregado, em centenas
delas e a milhares de A t f t de Borrachacrianças, o respeito aos r e a os U
principios constitucio- --------••

----.---------

nais do regimen repu- O snr. Tte, Delezado Auxiliar de Policia rece-
blicano, a beleza da de- e.

mocracia nos paizes cí- beu o seguinte oficio:

vilizados do mundo, o
C· o V�

. .

t d A

perigo de regimens de O�UnIC '-' que Oem bVlr u ge4 no

f
.

t d lA 'recente Decreto-Lei 81481 de 29 de uru ro 1 5 pt

n�t��e��J�o�s ao ediri�� Publicado D �fi:ial. 14 �ovembr? fica definitivamen

do cidadão 'á liberdade te suspensa eXlgden�la guia �rans,ltto de.dartefatos bodr
de conciencia e de a ão rac�a no_ rnerca o Interno visto �r SI? revoga a

dentro da ordem le�al Leglslaçao. que e�tabelecera tal eXI�encla pt Outro:
it sim a partir refenda data 14 cor neo rnais devera

e o respei o e venera- . d t
ção aos homens publícos, ser Ieira entrega pneus e cemeras ar usa as no.a o

t
.

os
'

compra correspondentes artefatos novos vg sahen-
quer mor os ou VIV.

d t' r lr d
Não osso silenciar tan o porem que nos termos ar rgo se Imo CI a o

ortantoP deante o ro� D�cr. L. 8148 os pne�s e carnaras de ar usadas que

�edimento a ue venho ate_ 14 corrente dev�nam ser ou foram. a�recadados
de constatar a.o Partido terao de.s:r encamInhados a est�. comlssao pt Nes

d R t _

P _

tas condlço�s recomendo transmitir teor deste telegr.
I
e etr�s�naaça�e ��uo a todas autoridades e entidades privadas que tenham

tr, sPer �u Ta r âa �igido qualquer interferencia assunto transporte em geral.
Ize s, etr . . �l' Sds CDS pt (a) Olimpio Flores sect comissão con-
com um a o mClvl, Im-

d W h' Q Ih'
t
..

r d d t' trole acor os as Igton. uanto reco 1-

pad .rcIOat�COo' 's easvee ucaas IVO mento pneus e camaras ar usados deveis aguardar
e u IV a ss. . _ �D� L' �I

.

k' I G I
I Daí este meu protes- Instruçoe5. '-' u e_clan u OWIns. 1- nsp. era e

to para salvaguarda dos Secr. R C W -;-Saudaçoes Dr ArqUimedes Dantas,

destinos politicas de Delegado RegIOnal.
Santa Ca:tarina e, quiça,
do Sul do Brasil.
Jaraguà do Sul, Santa

Catarina, em 5 de de
zembro de 1945.

nais.

-,-

Decaiu o esporte em

Jaraguá, por motivo de
"certos" elementos, que,
por saberem "mal emal"
chutar uma bola, pensa
vam .serem profissionais.,V dE assim quando tinhaum en e-se
�,reino �m _geral, esses Um terreno com 20 mtr.

?ertos nao compare- de frente e 70 mir. de
eram no ca?lPo. . fundo, com boa casa e

Q.uand� tinha um _Jogo, todas as instalações, sito
a dlretofl�, era ?brlgada na rua CeI. Drocopio Go
a mandar convite espe- rnes de Oliveira
cial':, ou b_uscar os �reis': Mais inform�ções na
de Iímouzine, se nao, ai .

da equípe, eles nem sí- TlP AVENIDA 4x2

quer, saiam de casa.

Outro motivo que tor-
V dnou eles, os "srs. barões". en e-se

Quando havia um [oguí- Acha-se a venda uma,

nho, tinha aguela
_'
ma- boa desnatadeira pouco

mata" de "uns cruzeiri- usada, em perfeito esta
nhos" para cada jogador, do.

quando venciam a pele- Preço de ocasião, tra
ja. Mas, depois as "mães" tar com o sr. RAULINO
bancaram o pão duro ... NECKEL - Rua Angelo
e, acabou a 'mamata". Piazera

RSJ

de ROBETRO 111. HORST

�J;�����I;�dO ?�;��t�;� (j)N��h:
da Comarca T araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil. .

Faz saber.que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos eXIgidos pela lei
atim Je se habilitarem para

João Romario Moreira

E ?ara que chegue ao co

nhecimmto a todos, mandei
passar o presente {'ditaI que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde' será
afixado dU! ante 15 dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse o para os

tins legaes.
.

ARTUR MÜLLER-Oticial

MENAGOL
REGULAi

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando an

ra, domestica, domicilia
da e residente neste
distrito, sendo filha de
Wendelin Schmidt e de
Elisabetha Bek.

casal-Se:

f a rma c ia NOVà Edital N. 1937 de 4-12-45
Emil!o WeHer e Regina

Schmidt
Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador, nascido em

Jaraguá do Sul, domici
liado e residente neste
distrito, sendo filho de
Ludovico Weiler e de
Rosa SteindeI Weiler.
Ela, brasileira, soltei-

a que dispõe de maior
'sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JßRßGU4

��@Ã®@M.@
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO XXVI - JARAGUA DO SUL - SABADO, 8 DE Dezembro DE 1941:-

Anunciado novo pro- 500 dólares por minutoJ

grama Inter-Americano num leilão numa fabrica
de bolsas de estudo de avíãel avmes
Nova York - (S.I.H.) -I nas Festas do Aniversa

Anunci0!l-s� nesta cída- rio de Roosevelt para o. Buíallo: Nova York -I acervo da
de a criaçao de um pro- tratamento de casos de (S.I.H.) - Vendas, num Wright Corpo
g.rama Bolivar Inter-Ame. paralisia inf�lll!il. total de quinhentos do-]

.

Verificavam·se, no íní
ncano de bolsas de es- E

_ est� obJetIv? a Fun- fares por minuto, foram CIO, cerca de tres ven
tudo, orçado de 2:500 dação nas Américas pro- registradas no inicio de das por minuto. O leílo
dolares a ser patrocína- curou alcançar atra�es I um leilão, de cinco dias eiro He�bert L. Seegeldo pelo Congresso de de amplas comemoraçoes de todo o equipamento mal podia atender aos
Imprensa Inter Ame- do Dia da Descoberta da fabrica de aviões pedidos de mais de 1000
ricano, de acordo com da l\mer�ca e� todo o Kenmore, que durante a compradores que se en-
os planos traçados na Hemlslerlo OCIdental. guerra fizera parte do contravam no local e
recente conferencia Ha que procediam de todos
Venezuela. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::: os

:

centros industriais do
Os fundos para as pri- Pais. A maquinaria de

meiras bolsas foram con- Dr AI aro Batalha fábrica foi vendida pela
tribuição do .

sr. Farris • V - niÉDI�o Curtiss-Wright e não pe-
Flint, direto!' da "Pan lo Governo.
Americana Magazine" e CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

Tão movimentado foi
lider da Fundação das CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, o leilão, especialmente
Americas, a organização DOENÇAS DA PÉLE. quando eram vendidas
voluntária e sem intui- mercadorias difíceis de
tos de lucros criada co- - Eletricidade Médica - ser obtidas como micro
mo agente angariadora metros e calíbradores
d f d lndutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterioe un os. carissimos, que o leílo-
A Fundacão alimenta Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos eiro advertiu aos com- • N tplanos de

.

proporcionar - R A lOS X - pradores que não. fizes- -.- O as
um fundo. para o. pro- Diretor Médico do Hospital "São José" sem lanços superior-es

.

grama lllter-ameI'lc�no aos preços marcados pa- Remaclo S�ara - Para FIo:
que, se compare à Im- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA ra cada mercadoria pe- ríanopolís, onde fOI

���tancia arrecadada ;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ��:t�:��i�O��O tr�ç!�mi-I ���f:s dea a!�:i�i�tr��f:�

Casa e Pcrmccíe à Venda
Ilmo, Sr. Luiz Gelloni, os direitos, pera G,onsti

interventor federal em San- tuirem o govêrno sob que
Ia Catarina, recebeu o se- o povo quer viver com Ii

guinte telegrama: berdade e trabalhar em

Rio, ;) - Terminando em pC:Z. Congratulações do
ordem a votação em todo Ministério da Justiça a V.
País, não me cabe pro- Excia pela colaboração
priamente louvar a V. sua e de todos
Excia. pela dedicação com as.) A. de Sampaio Dória.
que se . houve nas eleições O interventor Luiz Gal-de honrem. Em matéria
de cumprimento do dever, 10Ui, enviou ao professor
o louvor antes diminúe Sampaio Dória, Ministro

que exaltar. Mas cumpri- da Justiça, o seguinte tele

me dar graças à Deus, grama:

por ter podido a Nação Acuso recebido seu G{
legitimar, ônrern, o poder 10462. Tôda razão tem

com que, de agora em Vossa Excelência no lou
diante, se governará a si var não a mim, que nada
mesma. Reconheço -não fiz, senão cumprir. como

ter V. Excia. poupado ne- meu dever, as sábias e

nhum esfôrço. As argui- prudentes determinações
ções de parcialidade ao de Vossa Excelência, mas
govêrno que se articulem, a sensibilidade civica e a

são bem a marca do bar- compreensão patriótica do
ro pobre, em que o ôe- povo cararlnense que te
nhor soprou o espírito do nho a honra de dirigir,
homem. Agora vai a Jus- em momento tão alto da
riça Eleitoral proclamar 'vida nacional. Tenho a

Curtíss-

Revista

Soldados das Forças Estadunidenses de ocu

pação da capital japonesa, dirigem-se em excur

são a um dos portões do palácio imperial. (Servi.
ço de Informações do Hemisfério)

,
.

Locais •
- -
•

Por motivo de mudança vende-se otima residencia e farmácia em

Guaramiriml com 2 pavimentos, tendo ;) dorrnirorios - banheiro com

pleto, novo - sala de jantar - 2 salas de visita - espaçosa cosinhe com fogão
economico - cópa - quarto independente para empregada - garal?e . pomar - com
divisões para criação de aves - ranchos para deposito de lenha, ou cereaes -

ilumlneção elétrica no quínral - agua canalisada - fosse e gabinete sanitário,
etc. - Construção recente e moderna, toda de material em terreno firme e drenado.

Parte referente á Farmácia =======
Sala com 7 X 9, - toda instalação envidraçada e prarileires modernis- I

sima - mesa de escritorio - laboratorio - sala de emergencia - pias sanlrarias. -

Grande estoque de especialidades farmaceuticas, assim como perfumarias,
saes erc., sito em um dos melhores pontos de G u a r a m i r im, grande
movimento comercial.

Vende-se taftlbe.... ./6 a prop .. ieda�e
Tratar com o proprieterio

Farmaceutico - JOÃO LYRA

Semanal

municipal, viajou o snr.
Prefeito Remaclo Seára.

Tle. Alfeu F. Unhares - Re
cebemos a amável vísí
ta do sr. Tte. Alfeu F.
Linhares, que veio agra
decer a noticia que de
mos da posse do cargo
de Delegado Auxiliar de
Policia, deste municipio.

- I

Aniversarill . Dia 6 a me-

nina Rozemari. Zattar.
Dia 7 o snr. Francisco
Alberto Voigt. ,

Amanhã passa a data
natalícia do snr. Albano
Buhl', eo.propríetarío do
Cine Buhr e digno auxi
liar administrador .da
Fabrica de Latícíníos
Bernardo Mayer. ,

Hoje passa uma prí
mavera, a senhorita Ma
rina Rosa. residente ein
Guaramírim.

'

Aos aniversarian tes,
nossos cumprimentos. "

O Arauto - Recebemos :o

'Arauto" orgão dos alu
nos do Grupo Escolar
São Luiz'

Cinema - Será apresentado
hoje e amanhã, no Cine
Buhl', a saborosíssíma
comedia-surpresa, inti
tulado 'ß Sombra ßmiga", o

filme-surpresa do ano.

conciência tranquila de que
meu espírito e meu cora

ção não se deixaram em

nenhum Instante guiar se
não pelos legítimos inte
rêsses da Pátria. Retribúo
pcr mim e pelo povo de
meu Estado as congratu
lações de Vossa Excelên
cia.

a.) Luiz Gallotrl, inter
venror federal.

Dr. Wal�8miro Malurec�en
fSA.a 81 .AlIJal

Rua Mal. F'loriano n. 152 - JARAGUÁ
Ulillca geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
lndutotermia - Bisturi-elétrico . Electro.cauterização

I{ aios Intra.vermelhos e azuis.
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lEIn] 21m (Ü) § a b ã ({J) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
'\ E DESINFETA A SUA ROUPA .
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