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Cenas deploraveis. Agressão aos parlamentares. Não confunda
désordeiro com povo, declara o snr. Nereu Ramos.

A Assembleia Consti-I magna. I nutenção da Constituição I Costa, Batista Luzardo e I O snr. Nereu Ramos,
tuinte tem passado uns Depois de uma semana Essas vaias aumenta- outros parlamentares. tem razão declarando que

díes agitados, com a dis- de discussões as mais ram na saída dos diver- Embora o P. C.
.

contí- não se deve confundir
i

cussão sobre a carta de 37. violentas, li primeira in- sos deputados do recinto, nue a afirmar que foi o povo com desordeiros.
'

Os comunistas haviam dlcação foi regeitada an- pois regular messe de povo que promoveu as A agressão sofrida pe-

apresentado uma indica- te-honrem pelo plenario. povo, estacionado em vaias e agressões, não los parlamenteres so po

ção pera a derrogação As galerias começaram frente ao congresso, das resta duvida que umas e dem merecer a repulsa
da Constituição e a UDN então a apupar e com pa- essuadas passaram até outras partiram de seus dos cidadãos que são

uma outra pera dar go- lavras ofensivas injuriar � agressão, do que foram adeptos. amantes da paz e da or

verno legal ao pais, com os parlernentares da maio- Vitimas os snrs. Nereu O seu lema é anarqui- dem, que são li quasi
a reforma daquela carta ria, que votaram pela ma- Ramos, Artur de Souza ser e trazer a confusão. totalidade dos brasileiros.
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o I o Greve e Bananas

Ilctcs flotiaiCl5

. ' -x-

Assumiu .o cargo de

Delegado Regional do
Ministerio do Trabalho
neste Estado, o snr. DJ,'.
Raul Pereira Caldas, que
já o exercera anterior
mente .

Agradecemos a comu

nicação que teve a gen
tíleza de fazer e deseja
mos uma feliz gestão.

Uma noticia de Coru

pá, neste municipio, in
forma que um exporta
dor de bananas perdeu
por detoriação, 16 va

gãos dessas saborosas
frutas.
Essa preciosa carga

apodreceu numa estação
da fronteira riogranden
se, por causa da greve
dos ferroviarios sulinos.
Como esse, ha muitos

casos e era de se per
guntar, quem paga esse

prejuizo.
A banana é'- um pro- O Instituto concede aos seus associados os

duto de grande exporta- seguintes beneficios: auxilio pecuníarío, auxilio

ção daquele distrito, natalidade, auxilio funeral, seguro invalidez, se

cerca de 25 vagãos por guro velhice e seguro por morte.
mês, tendo ja ultíma- I _ O auxilio pecuniario será pago ao se

mente baixado sensível- gurado que houver contribuido, no minirno, du
mente de preço. rante doze meses e, por motivo de doença, ficar
Os plantadores que afastado do serviço por mais de trinta dias. lme

recebiam por quilogra- diatamente após a primeira semana do afasta
mo até 50 centavos, ti- mento deverá o empregador comunicar este fato
veram esse preço baí- ao Instituto, devendo o auxilio ser requerido, caso
xado a 8 centavos. persista a doença, vinte e dois dias depois do
Fizeram greve, não afastamento.

vendendo o produto e O auxilio pecuniario corresponde a 60% da
esse subiu até 15 centa- média geral relativa aos ultimos doze meses de
vos, ou seja 150 reis por contribuição dos segurados, devendo, no caso de

quilo. persistir a doença, ser requerido prorrogação ao

Vendido a menos de ao termino do mesmo.

Os primeiros trinta dias do afastamento cor

rem por conta do empregador.
O auxilio pecuniario poderá ser requerido

pelo proprio segurado, pelo empregador ou a

rogo, quando o segurado fôr analfabeto ou esteja
ímpossíbílltade de escrever, devendo, no ultimo

caso, ser testemunhado por duas pessoas, reco

nhecendo-se, no ultimo caso, as tres firmas.
A concessão do auxilio pecuníarío fica con

dícíonada à inspeção de saúde, procedida por
medicas designados pelo Instituto e correndo as

despesas por conta do LA.P.C.
II -- O auxilio natalidade será concedido à

segurada ou ao próprio segurado no caso de

gravidez de sua mulher, devendo ser requerido
até tres meses após o nascimento da criança. O

pedido 'deverá vir acompanhado da certidão de
nascimento da crianda e da certidão de casa

mento dos pais. Este auxilio corresponde 50,% da
medía do salario inscrição relatíva aos doze ultí
mos meses que antecedem ao sexto mês de gra
videz, não podendo exceder de Cr$ 400,00. No
caso de nascimento de gemeos será pago em do
bro. O auxilio natalidade só será concedido

quando o segurado houver contribuido, no mini

mo, durante 18 meses.

(Continua no proximo numero).

20 centavos, o cultivo da
banana não é negocio.
Mas se a não vende

rem na época, a perda
é total. Dai não ter re
medio.

fleicões ßrueÜUnDS
Os ultimos resultados

para a eleição presiden
cial argentina são os se

guintes:
Oel. Peron 57.615

Jose Tamborini 54.861

O país caminha agora
a beira de um desfila
deiro que, si os seus

guias não souberem
transpor, lhe será fatal.
As greves sucedem-se

Os. bancarios, portuarios,
os motoristas, os ferro
víaríos, todos os empre
gados, premidos pela
necessidade do pão, re

claman aumento de sa

larios e, si estes demo-

r ram, largam o trabalho,
dando como resultado o

decrescimo da produção,
a falta do produto nas

outras zonas, congestio
namento do transito e,
finalmente, a parada da
circulação da riquesa.
Diante disso, o empre

gador, negoceia e se
\ não em todo, pelo me

nos em parte atende as

reivindicações operarias,
quasi sempre justas.
No dia seguinte, os

preços dos produtos so- Nada existe de certo a capital tem um deter-
bem, porque o comer- -

d I lções minado' numero de eleito-
ciante ou industrial não

na epuraçao as e el

pera presidente da Repu- res.
pode ou não quer' ga- blica realisadas na Argennhar menos do que a tina, no dia 24 do correu
situação anterior.
Assim vai esse circu- te·Como no Brasil lá tarn

lo vicioso, emquanto a bem he surpresas. Onde
fome ronda as casas e Peron pensava ganhar
os mais optimistas são perdeu, o que �tambemtambem atacados pelo acontêceu ao candldaro
desanimo. José .Temborini.
A essa situação, que Na Argentina são obri-

é a real, vem outra, a d
do odio partidario, espe- gados a votar to os os

homens de mais de 18
cialmente no interior, anos, saibam ou não es-
onde a cultura politica .

h.

d
-

h
crever. As mui eres, não

U
. . .

am a nao c egou ao podem exercer esse direi- ma sene de n_ofIclas
ponto de ser compreen- to

alarmantes nos estao ehe-
dida.

.

I
gando da Hespenha.

O egoísmo partidario O voto é secreto, sen- Movimento de tropas
,

nos Estados, não admí- do os eleitores em nurne- em Marocos, fechernento
tiu que se fizesse o que ro de 3.550.000. da fronteira Iranco-hespa- Aumentados os
o sr. General Dutra fez A apuração começa 2 nhola, a ida do Cardeal
nas interventorias: colo- dias depois do pleito. ôpelmenn, americano

• car homens cujo passa-
I O presidente é desig- que se achava em Roma

do seja de molde a não nado por um colegio elei- a Paris, tudo isso da que
criar embaraços ou tra- torai no sistema seme- pensar que a situação de A Rede de Viação Pa

zer o desassossego en- lhante ao utilizado nos franco não é muito boa. raná-Santa Catarina aca-
tre a população. Estados Unidos. O cida- ,;_x- ba de estabelecer o

Nos municipios, não dão vote em quem deseja Estão em franca oposi- abono provisorio para
houve seleção. A ordem que integre o colegio elei- são no Rio Grande do os seus empregados.
era voltarem todos os toraI e não diretamente Sul, oe pessedlsras e rra- Os. diaristas terão

prefeitos, bons ou máos, no candidato a preslden- balhistas, estes . ulrlrnos acresCI.mo de 50% e os

Iganhassem ou tivessem ela, O candidato que re- sob a chefia do snr. Ge-I mensalIstas. 30%.
perdido as eleições. ceber a maioria de votos tulio Vargas. Tambem Já era tempo. --------MUDAS
E eles voltaram. Uns no colegio eleitoral será Os dois partidos tem

--

com dignidad e bas- o futuro presidente. O to- candidatos proprios ao Frutiferas e ornamentais
tante para ingressarem tel de votos no Colegio governo do Estado e es- Paraná - ôra. Catarina, Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros,Macieiras,
ao seio da população e Eleitoral é de 376 e 189 tão em grande atividade, dizendo que naquele esta-

de fazerem um governo votos representam a mal- arregimentando adeptos .
do só em Cornelio Pro- Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

honesto e acima dos orla necessaria pare a _ x- copio existem trezentas Coniferas, Palmeiras, etc., etc.

odios partidarios. eleição do presidente. Os jornais reclamam a mil sacas de cereais a- Peçam catalogo Ilustrado

Outros, já não pensam Cada. provincia e a cída- desorganisação dos trens- guardando vagão e tal- L E O P O L DOS E I D E L - Vorupá
assim. Voltaram para a de de Buenos Aires ou porres na I?ede Viação vez sujeitas a detoriação.

vingança, para ames- as vantagens.
guinhar a população Dai gosarem com o

que os repudiou e repu- sofrimento Ido povo es

dia, para continuarem pollade e faminto, para
o banquete da boa vida lhes acenar com uma

com o amparo dos co- vida mais feliz, que não
Ires publicos.· tencionam dar jamais.
Cria-se assim, ao par da Mas Deus ha de guiar
situação economica - fi- os nossos homens publi
nanceíra, o odio entre a cos para que atendam a

população rural, que realidade brasileira, pon
um dia (Deus prese não do acima dos egoismos
aconteça), é capaz de pessoais e politicos o

deixar nossa bela patria bem da patria, evitando
num mar de sangue. que outro simbolo que
De toda essa situação, não seja o verde-ama

para a qual contribuiam relo, debaixo da prote
com o atiçamento, os ção da Santa Cruz, que
partidarios do martelo e viu o Brasil nascer, aqui
da foice, eles, somente I venha imperar.
os comunistas, usufruem J. Justo

I. A. P. C.
« continuação do numero anterior)

,nOS Benefícios

-x-

O Dr. Juiz de Direito a

quem está afeto o julga
mento dos locutores Mar
garida Hirschmann e Eml
lio Baldino, que pelos
redlos de Berlim e Iralla
nos insultavam durante a

guerra, indeferiu o pedido
de suspensão da prisão
preventiva que os rnes

mos haviam feito.

Dr. Raul Caldas

Ferroviaries
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Edital de
primeira Praça

DIA 8-2-46

JI»refellt1Ulra JM[1UlIDlllelllDaR die
JJarasuã ão §1UlR

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

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

.

ReqlJerimentos Despachadoso Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito da
Comarca de [aragtré do Sul, Estado de Santa Cata
rina, Brasil, na forma da leí, etc•..

Faz saber a todos os que o presente edital 157 - Mueller Cia. Ltda - requer aberbaçãode primeíra praça, com o prazo de vinte dias virem nos livros competentes desta Prefeitura a denomina
ou dele conhecimento tiverem ou interessar possa, ção da nova firma - Cia. Exportadora Cerealista
que, findo esse prazo, hão de ser arrematados por Ltda. Como requer em 8-2-46.
quem mais der e maior lance oferecer, em frente as 158 - Carlos Nienow - brasileiro requer baixaportas do Edificio do Forum, no dia 12 de março imp. sobre um carro, lençado nesta repartição, pordo corrente ano, as 10 horas da manhã, os seguiu- ter transferido sua residencia para Timbó. idem.tes bens pertencentes aos menores Alberto, Irene, 159 - Germano. Nienow - bras. requer baixaWerner é Cilly Gruetzmacher: írnp, de um carro, lançado nesta repartição, por tera) De um terreno sito em Treis Rios, neste municl- transferido residencla para Timbó. idem.pio, fazendo frente no Rio Irapocu, travessão dos 160 - Lother Sonnenholh - bras. requer transf.fundos com terras dos herdeiros de Aristides Mello imp. de um Oaminhão de carga, adquirido de Indus
e de ôchrnídr, extremando de um lado com as de trias Reunidas Iaragué S. A. Idem.Emilio Gruetzmacher e do outro lado com as de 161 - João José Bachmann - bras. requer transfAlberto Klitzke, contendo a area total de 67.862 2/3 imp. de um Troly particular, adquirido de Waldemarms2, avaliado em 2.500,00, e area de 10.R58 2/75, no Rebello. Idem.valor de Cr$ 400,00; de uma casa construída no 162 - Alfredo Fischer - bras. requer transf. im
mesmo terreno, avaliada em Cr$ 2.500,00, a Cr$ posto de uma bicicleta, adquirido de Rudolfo ôe!l.265,60, conforme transcrição sob n=, 8.155, no L. Idem.3D., do oficial do Registro de Iaragué do Sul, snr. 165 . Alex Kuehn - bras. requer transf. lmp,Mario Tavares da Cunha Mello, aos 21 de Ianei- de urna bicicleta, vendido a Engelberro Freiherger.ro de 1946. idem.
b) De um terreno sito em Treis Ries, neste munici- 164 . Ingo Klitzke - bras. requer rranf, írnp. depio, fazendo frente no Rio Irapocu, fundos em terras uma bicicleta, adquirido de Tritz Sacht.dos herdeiros de Aristides Mello, e de Schmidt, en- 165 - Max Horst - bras. requer transf. imp. detre terras de Alberto Klirzke e de Emílio Gruetzma- uma bicicleta, adquirido dê Fernando Zimmermann.eher, com a arca de 10.858 2/75 msã., de uma casa Idem.

- •.....ca.

�
construída no mesmo terreno, avaliada em e-s : . . 166 - Maria Braz - bras. requer rransf, imp. F.·:gCllA4·�LQt�Ç"A!Fi!D:YOP4tSPQSt<=i=;. .

.
2.500,00 a quantia de Cr$ 265,656 4/1 t conforme de uma bicicleta, adquirido de Paulo Sohn. Idem.transcrição sob n. 8.159, no L. 5D., do' oficial do 167 - Erico Borchardt - bras. requer transf.Registro de Iaragué do Sul, sr. Mario Tavares da irnp. de uma bicicleta, adquirido de Harry Kuehn.Cunha Mello, aos 21 de janeiro de 1946. Idem. ti.c) De um terreno sito em Tres Rios, rieste municipio 168 . Ana Schuetze - bras. requer traust. imp. IJ
fazendo frent-e no rio Itapocu, fundos em terras dos de um terreno com a area de 69.707 mt2. sito a estr 'Iherdeiros de Aristides Mello e de Schimdt, entre Ilha dos Monos, vendido a Ewaldo Schuetze. idem. di.terras de Emílio Gruetzmacher e de Alberto Klitzke, 169 _ ôchuetze Hilda . bras. requer transf. írnp. Dcom erea de 67.862 2/5 ms2., a area de 10.858 2/75 terreno com a area de 27.559 mt2. sito a estr. Ilha (d.ms2., de uma casa construída no mesmo terreno, a dos Monos, vendido a Erwino ôchuetze. idem. Ulquantia de e-s 263,656 4/11 conforme transcrição - 170 - Irma G. ôchuerze - bras. requer

tranSf.1
sob n. 8.140 no L. 5 D., do oficial do re�istro de imp. terrena com a area de 27.559 mt2. sito a estr.

•

Iaragué do Sul, sr, Mario Tavares da Cunha Mello, Ilha dos Monos vendido a Ervino ôchuerze, idem.
'

•
aos 21 de Janeiro de 1946. I 171 - Ema ôchuetze - bras. requer transf. imp.

.

d) De um terreno sito em Tres Rios, neste munici-' terreno com a erea de 27.558 mt2 sito a . estr, Ilhapio, fazendo frente com o rio Itapocu, travessão dos
'

dos Monos, vendido a Erwino Schuetze. idem.

I
fundos com terras dos herdeiros de Arietides Mello; 172 - Germano .Drews v bras. requer transf. •

e de ôchmldr, entre terras de digo extremando de I ímp, de um carro de lavoura vendido a Augustosm lado com terras de Alberto Klifzke e de outro! ôchuetz, idem.· F ROOUTO
.

Of1lado com as de Emilio Gruetzmacher, com a area i 175 - Daniel Satler - bras. requer rransf. imp.total de 67.862 2/5 ms2., avaliado em e-s 2.500,00, i de um carro de lavoura adquirido de José Salier. Ti'1l'íl �1Ul§i1-rn° dJl ..4l fi' trdJl � t"dJl..4l trI\§a area de 13.572 40/74, no valor de Or$ 500,00, con-' idem

I
1l1l1l\Vl lL <9.!. \Vl� 1.LJ@J1�@\Vl\UIforme transcrição, sob n. 8.134, no L. 5 D., do ofi- 174 - Alfredo Buetgem - bras. requer transf

.

ir 'lk1 Ti' = �
a

�cial do registro de Jaraguá do Sul, sr. Mario Tava- imp. de mn carro de um animal vendido a Gel'ma- \!Jr((})§CJ1J1 llrm21((])§ U)o Elores da Cunha Mello, aos 21 de Janeiro de 1946. no Drews. idem.
CAIXA POSTÀL, 11 ,Assim serão os referidos bens arrematados por quem 175 - Pedro Deolindo de Azevedo - bras. re-·

. JARAGUÁ - DO SULmais der e maior lance oferecer, no dia, hora e lu- quer transf. ilhp. terrena com a area �de 2.500 mt2

� SANTA OATARINA �
gar acima mencionados, podendo os :mesmos bens edificado com uma casa de material,. situado nesta
serem examinados por quem interesse tiver no lu- c!dade a rua Domingos Rodrigues da Nova. idem.
gar Tres Rios, neste municipio. 185 - W. Weege & Cia. firma bras. requer bai- #49"!))'ttie2J?t!li!fftP:âe�E para que chege a noticia a publico, imp. sobre um caminhão de carga, vendido para a

���������se passou o presente edital que será afixado no lu- Fabrica de Papel Itajai, Idem. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO���������z:::6';S�gar do costume, as portas do forum, e pnb!icado 184 - Adão Mabba - bras. requer li'cença para 00 �pelo jornal local "Correio de Povo". Dado e passa- estabelecer-se com fabrica de aguardente a estr.

0000 Adolf Herrn. SChultzeldo nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos dezoito dias Rio Molha idem.do mez de fevereiro de mil novecentos e quarenta 185 _' Angelo Moretti _ bras. requer transt. imp. MARCENARIA EM GERAL
e seis. Eu J. Alfredo Emmendoerfer escrevente jura- terreno com a area de 125.000 mt2 sito a estr. Ita- 00

00mentado em exercicio o, subcrevi. pocu-Hansa, vendido a Alberto Moretti. idem. 00 'Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da
�assinado Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito 186 - Angelo Moretti - italiano, requer transf. 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �da Comarca - Esta conforme o original, do que dou imp. terreno com a area de 5000 mt2 sito a estr. 00 m::sfé. Retorcida, vendido a Amelia Moretti. Idem.

i .Mantem
um estoque perman�nte de todGS (rs tipos

I
Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 1946 187 - Angelo MoreUi - italiano, requer transf de MobiliaS, especialmente par'a escritorio.O escrevente juramentado em exercicio. imp. terreno com a area de 5,00a mt2 sito a estr.J. Alfredo Emmendoerfer . Retorcida, vendo a Alzira M. Trintini idem. INSTALAÇÕES COMPLETAS DE:.

.188 - Sabina Fernandes de Oliveira -

-

bras. 00 .

Dormitorios
�requer transf. imp. terreno com area de 125.500 00 Salas de Tantar t:::a:smt2 sito a esfr. Ribeirão do Norte. Idem.. 00 Cópas - 00198 . Erich Sprung - bras. requer transf. imp. � Escritvrbs 00terreno com a area de 24.201 mt2 sito a estrada � Moveis rusticos e outros.

�Itapocu, adquirido de Ana Maria Moser Har�s. idem �
190 . Julio Pedri - bras. requer transf. Jmp. de 00 MOVEIS AVULSOS G:OMO:

�um carro, adquirido de Francisco Matenda!. idem. 00 Cadeiras
.

t:::a:s--

d MAIA & ANTU N ES
_.

idem. 00 Poltror:as fixas e giratorias. 00e
-

.

191 - Angelo Moretti - italiano, requer transf.
00 MeSinhas de centro e para radIO 00séde em Porto de Areias Grande, munici- I imp. terreno com a area de 5.000 �t2 sito a estr.
� E entre muitos outros. a

00Pio de Araquarí (ex-Paratí). Venda perma- Retorcida, vendido a Otilia M. Garcia. idem. �
.

Caixa Registradora marca "RECORD" �.192 - Angelo Moretti - italiano, requer transf. �
Afamada pela sua e±iciencia, mbstitu 2Z:Snente no deposito do Linguado, aceita-se �

d �d E d imp. terreno com a area de 5.000 mt2. sito a estra- � indo as Oaixas Registradoras e t:::a:squalquer pedido para todo ponto o sta o. �

I
----- da Retorcida, vendido a Adella Moretti- 00 elevado custo.··-__:_-----

CORRESPONDEDOIA PARA 195 Oswaldo Marquardt - bras, requer baixa
00

.

J A M · imp. de um carro de lavoura. idem.
.. � VENDE-SE CAIXÕES VASIOSoão nunciação ala 198 _ Linda B08ano - bras. requer baixa Imp. � _-

lançado nesta repartição relativo ao salão de ondu- 00 RUA RIO BRACO, 964 - TBLBFONE, 75
.

�SÃO FRANCISCO DO SUL - Alameda Ipiranga lação Idem 00 d S I St C t �Secre'taria da Prefeitura Municioal de Jaraguá do 00 Jaraguá
o u a. aorIna

00Sul, em 11 de Fevereiro de 1946.

I ���OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO.OO�OOOOOOOOOOJosé Pereira Lima ���

____Se_creta_rio� :I molorillöl

� --g

Não deixe que o teu dinheiro se gaste,
sern saberes no que o empregastes.
Aproveite hem o teu dinheiro, fazendo
----- tuas compras na ----

CASATOBIAS

GO
�ã� �� m�I��r�� G

mai� �arat� �
_· .. ·GIiIII

FABRICA DE

eflb "MflaUaO"

A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro.

Acaba �e receber: TlP. AVENIDA

. Compra-se casa

Procura-se comprar uma casa com 15 a
25 morgos de terra, com pequena pastagem, dis
tante até 6 kl. de Jaraguá. Ofertas a

JOA.o KANZLER
Rio Molha

Precisa-se de 5 motoristas bastante habilita
dos em sua profissão para guiar caminhões. Paga
se bem, mas exige-se aptidão.
Informaç·ões na gerencia do "Correio do Povo"

WATERMAN'S

r
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PORTARIA de 26 de fevereirodel946 a··········_·········· ······.·· ···:···· ··· _

.

o

o Pref.ito�Municip.l de Iaraguã do Sul, resolve: IrõANcõTN-DõT'R'iiTco'-itõcjõ""õE-fcAÍAßiNi'sji�'I!
Aprovar a escala de ferias anexa, a esta Portaria dos tuncíónerlos ii Fundado em 23 de fevereiro de 1935 ii

desta Prefeitura e Inrendencia Corupá, para o correnre exer�icio. ii CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 I!
ii DEPEIDENCIAS EM: RBSBRVAS CR$ 4.000.000,00 ,i
ii Araranguá J' d S I

ii

!! Blumenau AGENCIA: aragua O U li
ii Brusque Rua Oel. Emilio Iourden, 115 ii

ii Caça�or End Telegraflee "INCO" ii
:i Canoiahas

. :1

ii Concordía Caixa Postal, 10 - Telefone, 75 ii

ii Cre�c.iuma MATRIZ: I TA JAí!!
ii Cur!t!ba Faz todas as operações bancarias no Palz. como cobranças. descontos. !!
ii Curitibanos empresl!.mos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. ii

ii florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores'em cuslodla, mediante ii

li Gaspar
taxasmodicQs.

• •
ii

ii Ibírama abona em C /Correntes os seguIntes Juros: ii

H Indaial A Disposição sem avlso com retiradas livres !!
!! Ituporanga ".. 2010 ii

ii jaraguá do Sul .
para �ualquer. Import�ncla ii

ii joaçaba Com AVISO de 50 dies e retiradas lívres ii

11 joinville de Or$ 1.000,00 Õoj. ii
ii t:i�:a Depositas Populares, com limite de e-s 50.000,60 ii
ii Mafra dep, iniciais a partir de Cr$ 20,00 1i
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii
ii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% ii

ii P�rto Uniã<? Prazo Fixo de 6 meses 5% il
ii RIO de Janeiro C A' d 20 di 5 1/20/ ii
:. Rio Negrinho om v�so e 1 las /0 ii

Rio do Sul Prazo FIXO de 12 meses 6% i1
S. francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente ii

�'alóaquim A economia é a base da prosperidade H
Tijucas Deposite aB sues economias no

' li
Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. ii

Urussanga HORARIO: Das 9,39 às 11,30 e das 14 ás 15 horas il
Videira Aos sábados das '9 às 11 horas i!

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

Comunique-se
Ass.) - Ten. Leonidas C. Herbster

Prefeilo Municipal

Nomes

1 - José Pereira Lima
2 - Edgar Piazera
5 - França Vosgerau
4 - Verdi F. Lenzi
5 - João Bailoni
6 - Antonio Pedri
7 - Guilherme Hering
8 - Henrique Ferraza
9 - João da Silva Neves
10 - Raul M1Issaneiro
11 - Alexandre Koehler
12 - Waldemar S. Moraes
13 - Vicente de Souza
14 - Henrique Pedri
15 - Rodolfo Bosse
16 - Geny Costa
17 - Elzira Vosgerau

Cargos Época de ferias

Secretario
Contador
Tesoureiro
Almoxarife
Aux. Tecnico
Flscal-Auxlliar
Fiscal-Auxiliar
Fiscal-Distrital
Escrituraria
Escrirurerlo
Porteiro-Continuo
Zelador-Oernírerlo
Carcereiro
Motorista
Motorista
Aux. da Secretaria
Aux, da Tesouraria

Junho
Julho

Novembro
Novembro

Agosto
Dezembro
Novembro

Junho
Outubro
Março
Abril

Setembro
Maio'

Novembro
Dezembro

Maio
Setembro

1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946

Conferé com o original, em 28-2-1945

José Pereira Lima
.secrerarlo

tDURO CABELUDO.

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A. �®Y@®Y@®Y@®Y@®Y@®Y@®Y@®Y@@!@)®Y@®Y@@!'@�
,

, � Tesse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �
Matriz: .JOINVILLE

,

..

TODAS AS M@lLESTIA\§DO ßPßRtlHO RE�PIRHlnRIO �.(Sob Administração do Governo Federal) � L LU U

pa![tA a .GIIA 8BSIUlurA IlIEGUHEI!.
� Encontram alivio imediato cóm o uso do

lIaIHIEMG. EIl EI1f.Q'I� � I n C O m p ii p a v e I, ;
I Pl!ilOfül dI! ftngieo Pl!loll!nll! �
� o PEITORALMAIS EDOND:E€CIDO NO BRASIL �
�It:\\ t,:\\! ta\r.:\\! ta\r.:\\!1tS\r.:\\!18\r.:\'\! ta\r.:\\! ta\rn\! ta\ rn\! It:\\rn\! tn\rn\! ta\/ö'I! tn\rn\! tn\&:\�2��������������r

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa.

rotação, de i' a 97 HP, para 220/380 Volts. 50160 ciclos •

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

APaRJilllel 81 MIDU,ie'
li

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.

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

r'c��;;i;'d;"P;�=;�
Sortimento completo e variado de LUSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS, e I ii Rua Mt. Deodoro N. 136 II

ARANDELAS. u Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ii

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e ii JARAGUÀ DO SUL ii
força de qualquer capacidade. ii ii

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a '1ualquer !! Santa Catarina I!

pedido de instalação de luz e força. I! ASSINATURA ANUAL ii
II DI:r:ES::J:�EL li

1;1:l.i11:\� t.""A�;��:,:;��;,��,",JI """""'''''="''''"''"''''''''''''''''''"''''''''''''''''''=,="''''''''''''''''=
............................................................................................................................

n
•

.

T,ÓNl.éO.:$;.>.�\f,jf�.
POR E,!(CELf:NCIA

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

........................ _
.

.................................................................................._
_ .

Dr. Alvaro Batalha - M:ÉDI(jO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

Eletricidade Médica-

E

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanoc;nterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX
Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

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

Anunciem neste

jornall�------------------------------------.
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE,' CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma, LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

- jOINVILLE

I Clin!r.deA��i�:�O�!�:r��ßlta I Socie����g���e3a��v���u�a�i�OhO��S S��
I Professor Catedral" d ß' I

., -' .'
diante, será levado a efeito na sede desta SOCle-

ICO e 10 agio do lostlttuto de Educaçao de floricnõpolis dade uma grandiosa Domingueira e cõrso carna-

I
Ex-Chefe (!jos serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no .

. . A .

Hospital de Caridade de Florianópolis. valesco, para a Juventude deste DIstrito. noite
Assistente �o professor David Sanson. no Rio de Janeiro. O Baile Social a Fantasia abrilhantado pelo Jazz

Ex-Internorpor. concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro "Bando da Lua" de Rio Negrinho.
formado pela faculdade de Medicina da

I
Universidade do Rio de janeiro Corupá, 28 de fevereiro de 1946

B LU M E NAU STA. CATARINA A Dirétoria

G�m�a�nia �a�i�nal rre �e�ur�� I�iran�a
AGENTES LOCAIS

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

D:t!. LUIZ DE SOUZA

ADVOGADO

A Comercial Ltda.
/ARAQUÁ DO SUL

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

Residencia: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12
Dois carretões e duas parelhas de cavalos,

bem coneervados.
Informações na A Cornerelel Ltde,

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



arna ,vaTELEFONE �. '\9

- DIretor. ARTUR MÜLLER -

�������������������--.�������������
ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 3 DE Março DE 1946 STIL CATARINA N. 1.329·��������,�����������__i__�������

A Diretoria do Clube Aimoré participa e con
vida a todos os ôocíos e distintas famílias, querealízer-se-äo nos dlas 5 e 5 de março, bailes car
navalescos ao som do Jazz do 15 B.C.

Mesas - Às mesas serão reservadas pelo proprio zelador do Clube .

Ingresso -:- Os seclos exibirão a porta o talãode pagamento do mez de Janeiro p. findo.

Religião Locais •
- ..
•Notas•

- -
•

hmeI, \7inagre Aniversarios. Hontem fez. Registo de radios
anos o snr. João Girola, O snr. Agente Postal
hoje passa a data nata- 'I'elegraííco pede-nos tor-Como gostou do primeiro "Mel e Vinagre", licia da snra. Clara AI- nar publico que terminacaro amigo? Ah, pouco mel e muito vinagre, porque bus, esposa do snr, José no fim deste mês? pr!L-V. S. é de opinião que o hornen de bem não deve

IAlbuns, proprietario da so para a revalidação C O N V
-

I T Emudar de religião, mas conservar-se naquela em "Casa Real" amanhã faz do registo _dos apare- -

_que nasceu. Boa resposta, talsa conclusão! Um ho- anos o snr Cerlos Rutzen lhos de radio naquela
��en vae atraz de um negocio de rnexima Importen- comercia�te em Corupá. repartiç�o.. '.

. .. O TENENTE LEONIDAS OABRALcla,.a fa.z�l-o em Guaramírlm. De mula, de carroça, rllrrelO dn nOVO I
Enlace matnmomal Schmitz RibeirO

HERBSTER E SENHORA TÊM A. HON-
de límouslne vae; chega em Nereu Ramos, toma um lm Ue r Hontem teye l�lgar o

_
cefesínho. Alguém pergunta: Para onde o senhor Avisamos aos nossos enla?e matr�momal. da RA DE Oo.�VIpAREM AS 1\.UTORIDA-vae? Vou pera Guaramirim. Ah, então o senhor presados leitores que gentIl. senh?rIta RemIda DES E OS OA'IOLIOOS EM GERAL, I:Aerrou .0 ca�inho, precisa voltar. �ão, o hornen de estamos precedendo a Schmitz, fIlha. do sr. RA ASSISTIREM A MISSA

_
EM AÇAOn�go�los nao dev� mudar de ca�Inho, e vee-se em. cobrança das assinaturas Cleme1!te SchI1!ltz e do-

DE GRAÇAS PELA ASCENÇAO DO EXdireção de Corupa. - Cada um Ja ve o absurdo
para o corrente ano, na JulI� S?hn;utz, com o

MO SNR GENERAL EURIOO GASPAR
neste proceder - Agora ao caso: O hornen de bem Gervasio Zamorski. Trouxe- sr. Jose. Rlbe�ro. .

..

."
_

não deve mudar de religião; sim quando nasceu na nos o seu abraco de des- O nOIVO e. �m �os DUTRA, A SUPREMA DIREÇAO DOverdadeira religião. Mas quando o individuo vem a- pedida o jovem Gerva- bravos

ex�edlCIOnarIOsil. PAlZ, Q.UE MANDAM

OELEBRAR,.NO
descobrir a verdadeira rellgião, não somente é per- sio Zamorski, da Mari- da �eb e fIlho. d� sr. PROXIMO DIA 10 Dg MARÇO, DOMINmitido, é absolutamente nes�e�sario sob p�na de pe- nha Nacional, que, ter- Jose Teodor? RIbeIro. e GO, NA MATRIZ, AS 9,30 HORAS. AN
cedo �ra�e abandonar a herisie efl! que fOI educado. minadas as ferias regres- de d?na. Maria FranCIs-I TEOIPADAMENTE APRESENTAM OS
Isto nao e apostatar. O apostado e aquele que aban- sa ao Rio ca Ribeiro.

, �dona a verdade pelo erro. CARNAVAL' Amanhã á Ao jovem par os nos-jSEUS AGRADECIMENTOS .

. Abandonar o erro pera abraçar a verdade. não noite a

.

S. E. Guarani sos votos de felicidade. Ié absurdo, mas sim logico, é cumprir a vontade de brindará os seus socios Casamentos. IDeus, é proceder seguindo a co�scienci�; E por ou- com uma grande noíta- Foram � e I e b ra dos Itra parte um ato de virtude heroica devido aos des- da carnavalesca. hontem maIs. os casa-Ipresos, insultos, lagrimas, suplicas da familia, dos Menores que roubam. m�ntos seguintes: R�ul iaf!1igos, dos parentes etc.
. O sr.Delegado de Poli- Mlfl!er coI? s�nhorItaEle de�e lembrar:-se �as palavras mernoraveis cia deteve dois menores, Elízía �ossII�, Illha do I Reaparecerão dia 10 os Onze Herois conrra

de Jesus �nsto: Eu na� vim trazer q paz,
.

mas a
um de 10 e outro de 12 sr. Jos.e FossIle. e. don� i o Metalúrgica de Ioínville, com a seguinte constituiguerra. Vim separar o filho de seu pae, a filha

de'l anos naturais de São Saturmna Fossile; Jose
_.sua mãe. (rf. 05, Mateus, cap, 10).

. . Francisco. Modestino. Junkes, �om ta��tinha, Pedro, Otacilio, Mario _ Nunes, Clecio,M�dame_ de Stae.1 (França, 1817, calvlnista) em
I O primeiro deles, pe- a senhorIt!l F I? r 1 da.

Manoel Rubens Sabia, Breithaupt e Elnidío.
certa dlscussêo, que tinha provocado acerca da mu-I rambulando pela vila de Krueger. dileta filha do "

.dança de religião, resolveu recorrer a esta defeza Guara-Mirim tirou do I comercíante A r n o ld obanal: Heu quero viver e morrer na religião de meus bolço de um: paleto no Krueger e de dona Ade- \pais" (calvinlstas). O seu espirituoso interlocutor caminhão de propri�da- lia Duwe Krueger; Con-

ev I-staslhe respoddeu: e eu, senhora, ne religião de meus de da. iírma Manoel F. rado Pangratz com- aavôs (catolicos).!
. Costa S. A., uma cartei- senhori�a Teresa Ber�E notório um dos motivos que determinou ra contendo cerca de landa, filha do sr. JoseHenrique IV (rei na França. 1610, calvinista) a Ia- Cr$ 1.50000. Berlanda e de dona Cla-zer-se catolíco. Ele assistia a uma conferencia e�- De po�se do roubo, ra Berlanda; A r n o I do' Atualidades. Recebemos Banco Inco. _ O Bancotre doutores católicos e ministros prorestantes calvl-1 substituiu a carteira por �ornsburg, co.� a se�ho- I) numero 2 da revista Industria e Comercio denístas, - "Ent,�o, senhores, po�so eu �al.var-me na outra e rumou para ríta Wan?a M�ller, filha "Atualidades" editada em Santa Catarina S. A.,Igreja Carolice perguntou o rei aos rntntstros pro- Joinville onde se en- do sr. Fritz Muller e de Florianopolis e de pro- deu a publicidade o re-tesfant��, quando se terminou a �iscussão. "Podeis, controu �om o segundo, dona Luiza ��ller. priedade da Jaragua- latorio do ano de 1945.Senhor, lhe responderam eles; mas podereis ser seguindo dali para Coru- Cap. NatIvidade

ense E. J. Kuehne. A soma total do ba-salvo maís facilmente, conservando-vos na Reforma" pá. Em visita a. seu cunha- Como o numéro ante- lanço teve o saldo deE vós, senhores, diz o Rei aos doutores cato- Da importancia rouba- do snr. Mario Tavares ríor traz farta ilustração f000.451.850,60 cruzeiros,Iicos, que pensaes acerca d'isro?
,

Nós pen�amos, da ainda foi apreendida da Cunha Mello, acha-sé e agradavel leitura. havendo depositas noSenhor, e vos declaramos, tendo vos conhecido a
a de Cr$ 47000 tendo em Jaragua, a��mpanha- Volta Redondil. A agencia valor de . . . . .

verdadeira Igr�a, sois obrigado a n'ela entra� � que já os mesmos' �enores do �e_ sua famlha, o sn Inter-Americana brin- 223.702.385,40não ha salvaçao vara a vossa alma no calvll1l�mo. gasto a outra. qapltao te�te Carlos.�a- dou-nos com um exem- A dotação para reser-Então, concluiu o Rei, quero ir pelo caml.nho Registo Civil tIvldad�,. brIlhante oficIal pIar da publicação «Vol- vas foi de. . ','

mais seguro. E visto, que protestantes e catolI�os No cartorio do registo da marm.ha de guerr.a. ta Redonda». 1.800.000,00 cruzeiros, so-concordam e':1 que posso salvar-me, sendo catohco, civil foram registados os 9umprlmen��s do Cor E' um interessante his- mando o total de ....faço-me catolico.
nascimentos seguintes: relO do Povo , e votos torico da Companhia Si- 7.800.000,00.E de fato, abjurou o seu erro. Valtrudes f. de Alvaro de feliz estadia. derurgica Nacional, o Foi distribuido o divi-Então, me� ��ro, amigo, é absurdo ou não, Alfredo Verbinen; Alci- Correio do Povo grande empreendimento dendo de 12% aos acio-mudand? da rehgla?, q�ando' o hornen de bem vem des, f. de Ricardo Krehn- Devido as festas do a do lugar que lhe dá o nistas.descobrir a verdadeira fe?
ke; Elvira, f. de Hermo- earnaval o "Correio do nome.

_

Até a volta
genes Vicente Pereira; Povo" não circulará na Oportunamente relata- ====--=====o teu amigo Otavio, f. de Antonio Fi- proxima quinta-feira. remos aos nossos leito-

A Casa Real,_______________
o
__v_.____ lipp; Arno, f. de Emilio Dr. Artur Urano de Carvalho res o conteudo dessa

Bosshamer; Helena, f. de Transcorreu a 25 ul- publicação. possue um grandeAnthero Pedroti; Renate ti.mo a data natalicia do Expançäo Economica. - Esta sortimento em arti-f. de Alberto Borchardt; Dr. Urano de Carvalho, circulando o numero 118 gos de couro:Nair, f. de Alfonso Nei- digno agente fiscal em do' Expançâo Economica SACOLAS _ CARTEIRAS-tzel; Iracema, f. de Fran- Jaraguá. revista que é publicada CINTAS, etc.cisco Benicio da Silva; No dia 26 o ilustre em Curitiba.
Waldemar, f. de Arnol- aniversariante que fôra Dedica-se c o mo de (defronte o Cine Buhr)do Alfredo Stahelin; Da- alvö de inumeras felici- costume, a informações ==========lila, f. de Eugenio Pedro- tações, ofereceu no sa- imdustriais, . comerciais
ti; Anita, f. de Laudelino Ião Aimoré aos seus a- e economicas. Pequena PropriedadeDamaceno.

migos suculenta chur-
No mesmo catorio foi rascada.

inscrito o obito de Wal- Nessa ocasião felici
ter C. G. Borchardt, de tou-o, e em nome de to-
28 anos, residente em dos os presentes, ofere
Jaraguá-Alto. ceu-lhe uma lembrança

o Dr. Priamo Amaral.

Haverá matinée infantil.

° Secretario

Esporles POR AOM

AI

HOTEL"
Recentemente instalado com moveis e utensilios
todos novos. O mais proximo das Estações Fer
roviaria e Rodoviaria. Dirigido pelos proprieta
rios João Rodrigues de Souza e senhora. Cosi
nha especialmente brasileira. Para maior conforto
e comodidade dos 'Snrs. Viajantes, todas as
camas são providas de excelentes mosquiteiros.

End. Telegrafico: "NOVOTEL"
Compra-se ou aluga-se
dentro ou proximo do
perimetro urbano.

Ao ilustre aniversa
riante ao consignar es
ta nota, "Correio do Po-
vo" reitera-lhe seus Informações na Tipogra-cumprimentos. fia Avenida

Telefone n. 57 - Rua Padre Franken n 200
JARAGUÃ DO SUL SANTA CATARINA

a...;g .......·fitlftiW 4A�. eiMFi§
AA4 'Be se... MA d'MMfEAMenn § '#

� §atfu)ã(Ü)

Virgem
dlat CRAo WEIZEl liN]])l(J§IIRRAl .. ]([l)nmrvlililie

(Marca Registrada)
,�y,f,..O VIRCI:.J �DA �<.;At
p�WETZfllNDUSTRIAL
JOINVILLE specialidad

, St--'OÃ� 'flRG,,,,,
. '.

EspECIAllDADE
recomenda-se para hospitais, colegios etc., pela sua qualidade desinfetante

;WSH? ri A4
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