
Veio mesmo a propo
sito a recomendação fei
ta pelo sr. Ministro da
Justiça aos íntervento
res, no sentido de que
façam um governo que
seja expressão de uma
verdadeira democracia.
Os desmandos de . al

guns ,prefeitos munici
pais e autoridades poli
eíaís, perseguindo os Gtd
versarios politicos e

ameaçando toda uma

população que (em o
direito de liberdade de

. opíníão, certamente te
rão agora um fiin.
Não se ouvirá mais

um adníinistrador da co

muna dar ordens a seus

subaltemos no sentido
de tudo dificultarem aós
que tiverain a boa, a

I

santa ideia de propug-] Territorios, de assegu
nar pela volta do regi- rarem as maís amplas
men de responsabilida- garantias aos .díreítos
de que gosamos, ou de dos cidadãos.
"somente consertarem Para esse fim, cumpre
as estradas das zonas não convocar para os postos
onde moram os corre- de mando, ou para os cargos
lígíonaríos, c deixando que se relacionem com a se

que os demais morado- gurança e a ordem publica,
res atolem se no lama- elementos focciosos, que não

çal", como se deu em saibam ser homêos de partido
Jaraguá. sem desrespeita�' a opinião
As palavras do snr. politica adversa e sem oprimir

Mínístro são' claras e consciencias. Governo de
dão uma diretriz para mocratico, fortalecido
todos os que tem parce- por uma esplendida vi-
la jle poder. toria eleitoral, cabe-nos,
Diz esse documento: precipuamente, defender
"Devo referir-me, an- a democracia, e só as

tes de tudo, sr. inter- sim conservaremos co

ventor, ao dever que nosco a confiança do
corre aos delegados do povo, essencial ao regi
sr. presidente da Re- me é fonte1:mica de

publica, nos Estados e apoio e de força para a

nossa consciencia de ho
mens publicos. Perde a es

tima e fere o sentimento de

justiça dos proprios correIígio
narios aquele que, no poder,
se torna instrumento de suas

paixões ou serve ao espirito
de vindita dos exaltados. Re
conhecendo aos adversarios os

seus direitos Ie apreciando a

sua atividade como elemento
vital ao funcionamento do re

gime, o Governo só pode ver

aumentadas as fileiras dos

que o apoiam e impõe-se ao

respeito dos que se lhe opõem.
Foi para impedirque as

paixões politicas desvir
tuassem as intensões 'do
atual Governo, origina
do de amplo movimento
nacional de cunho acen

tuadamente democratíco,
que o sr. presidente da

Republica escolheu, pa
ra as Interventorias, ho
mens serénos e esclare
cidos, e assentou que
não se candidatassem a

governador nas proxí
mas eleições. Os. atuais
interven tores poderão,
assim, presidir o proxi
mo pleito, com sua au

toridade extraordinaria
mente acrescida pela
círcunstaueia de não te
rem interesse pessoal
em jogo".
Mais adiante diz o sr,

Ministro: "E' triste recor
dar que, de ordinario,
reparos em proprios

.

do
Estado, como reconstru
ção de uma ponte ou

proteção de um edificio
ameaçado de ruina, cos
tumam alinhar-se como

.,
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I A malaria é sem du- [recursos, pois
a cura da trova e patriotica oíensí-

Foi um dos terremo-I substituidos os nomes vida o' maior flagelo da malaria, na atual -aíta va contra a doença que
tos submarínos já mais dos candidatos nas cedu- populacão brasileira. de preços é carissima. tantas vitimas Iazs e mui-
forte registados, pois as las por outros. 'E que o seu trans- As administrações, reí- to depaupera os brasi-
ondas subiram até 75 Esta ultima é uma das missor, o mosquito, en- tas as resticões, pouco leiros.
metres-de -altura. z: medídas-pleíteadas pe)a é'bnfra' campo 'propIcIo ou nada'

- faz'em <para o TeInós�inveIa'''ae Brus-
Na costa do Chile, on- Liga Eleitoral Catolica, pára desenvolver-se de saneamento, limitando-se que, onde os mesmos

de as ondas' chegaram que não quer votar em
uma maneira assustado- aqui ou acola, para um serviços federal e muní

com grande rapidez, es- candidatos contrarios aos
ra, pois o seu combate amigo ou correligiona- cípal com auxilio de 200

tas avançaram 30 me- seus postulados. ainda é, em muitos, mes- rio, distribuir um pou- mil cruzeiros da firma
-x·- tros alem do comum. mo na maioria dos mu- co de quinina. Renaux, tambem inicia-

Aos' poucos vão sere-' Houve perda de di- -X'-_ nicipios, um assunto su- As prefeituras mesmo ram o combate aos mos-

nando os animos contra versos navios e danos balterno da população e não se dão ao luxo de quitos e a cura da terrí-
a Argentina. vultuosos em diversas 'A agencia U. P. infor- das administrações. dar um exemplo, esgo- vel febre.
Parece que a quasi cidades, • tendo já sido ma de Washington que Da população, por Ial- tando valetas de aguas

totalidade dos paizes 'contados mais de 300 um tecnico na Iabríca- to de conhecimento, de estagnadas ou capoeiras
americanos vão reco- mortos. ção da bomba atomica, educacão no meio de a na cidade, pois haja vis-
nhecer o governo do �x- cujo nome não se reve- combater, e tambem de ta no nosso abandonado
CeI. �Peron, vitorioso nas O senador Ivo de lou diz em artigo publí- recursos. • cemíterio municipal, díg-
urnas Aquino, falou ante-hon- cado na revista "Frety Em geral o povo não

I
no de mais atenção.

Áquele nosso visinho tem no Parlamento re- Journal" que, pala' se sabe que o mal é trans- Por isso, invejamos
vai receber estes dias batendo o discurso e ter uma idéia do que é mitido pelo mosquito e Blumenau, onde o Ser
duas embaixadas comer- afirmações de Luiz Car- a explosão da bomba

que estes tem os seus viço de Combate a Ma
.

ciais, a do Canadá e los Prestes, tendo sido atomica, imagine-se o viveiros nas pocilgas, laria, do governo Fede-
uma da França. muito aplaudido pelo derraglar de 300 tone-

nos brejos, nas aguas ral, em combinação com
-x- bri1hantismo com que ladas de "TNT" num re- estagnadas dos cacos de a Prefeitura e até com

Aos poucos vão se es- proferiu durante 3 horas! cipíente de meio metro garrafas, de latas e mes- a Força do Exercito, o
clarecendo os trabalhos sua peça oratoria. cubico; e analogo será o

mo nas parasitas. Por 32°. B. C. ali destacado
das, diversas comissões -x- efeito da explosão sobre outro lado, geralmente, sob o comando do snr.

que organisam o proje- O snr. Ministro da Jus- os navios a serem utili- faz suas vitimas nas Ten. CeI. Irapuan Xa-
to da nova Constituição. ,tiça declarou em Bello zados nas proximas ex-

pessoas desprovidas de vier Leal, começaram
Parecem ja vitoriosos Horizonte, onde Iora em periencias. Afirma que

os seguintes pontos: missão política, aconse- os navios afundarão num.

Ensino religioso Iacul- lhar o interventor por segundo e que a I agua,
tativo nas escolas; abo- um fim as violencias das com propriedades radio
lição da pena de morte; I autoridades municipais e ativas, chegará até á
fi anos de mandato pre- escolher estas de acor- distancia de 300 quilo
sidencial; não inclusão do com a vontade da po- metros.
do dívorcío; direito de pulação, que a nova lei
representação dos ·Ter- eleitoral será publicada
rítoríos no parlamento; dentro de poucos dias.
3 senadores por estado. Os títulos antigos se-

- x -

,
rão validos, pois não se

Um grande maremoto com.preenderia que tan
verificou-se no dia 1 no to trabalho e material
oceano Pacifico. fosse gasto sem resirl-
As regiões mais atín- tado.

gídas foram nas Aleutas Disse ainda aquele tí
especialmente nas ilhas tular, que a nova lei
Hawai e tambem em manterá a votação par
Honolulu. tidaria, podendo serem
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Notas e Noticias
, O sr. Ivo de Aquino,
senador catarinense,

_

e

Dr. Virgílio de Mello
Franco foram escolhidos
para .íazerem, parte da
embaixada brasileira a

Conferencia da Paz: res
petívamente pelo P.S.D.
e V.D.N.

.--MUDAS--.
Frutiferas el orncmentcds

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

Coniferas, Palmeiras, etc., etc.

Fundado em 1919 TELEFONE N°. 39

Oatarina - N. 1337

favor politico, transíor
mando-se, destarte, o que
era dever elementar em

uma conquista só obtida
á custa de ingentes es

forços. São males, todos
estes que, estamos cer

tos, saberá v, exa. evi
tar, sr. interventor, com

a sua experiencia, o seu

elevado espirito publico
e o seu amor ao Brasil.
O governo do presidente
Eurico Gaspar Dutra de
posita plena conííança
na acão de v. exa.e es

tá certo de que, agindo'
em perfeita consonancia
com estas diretrizes,
que são as da propria
administração da Repu
blica, v. exa. colaborará
eficazmente para o bem
desse Estado e para a

grandeza de nossa pá-
I tria."
l E' sem duvida um ace

no para que as cousas

torneu- novos rumos nos

municipios, cabendo a

imprensa zelar pelos
postulados democraticos

implantados no Brasil
em 29 de Outubro de
1945 pelas Forças Arma
das, e defendidos

.

pelo
presidente vitorioso em

2 de desembro.
E nessa missão nada

nos deterá.

E aqui?

Ha: dias um índustríal
contou-nos que somente
em sua fabrica havia 18
doentes.

A malaría faz milha
res de seres humanos

indolentes, _ imprestaveis
a nação em nosso mu

níeípío.

Vamos em socorro de
les" 'como o fazem ou

tros municipios.

Não facilitel=
ii

-
-

-
-

-
-
-
- =. -

-

Proteja seu automovel, sua casa, seus operarios e o Jl
senhor mesmo deve precaver-se. �

IIII O acidente não dá aviso previo, vem inesperadamente!
O artigo. acrescenta I Faça um seguro, antes que seja tardei

que, na segunda prova, Jl Procure os agentes especialisados da Jl
a ser efetuada sobre a

superficie das aguas,: I' "Ola, Nacional de Seguros tpiranga" II
"todos os navios serão -

• I

afundados e a agua agi- .. "'-"A_E'mU:l'B&� 1f,-'11IIi'1IlI\\A

tar-se-á em ondas de Jl � �V§�U!!1t��!1�!!t a!á�Jl\'gA..
�

II
mais de 30 metros de al- I JARAGUÁ DO SUL I
tura". .. ._._1 _

O general Roger Ra-
mey, chefe da esquadri
lha de aviação que lan

çará as bombas atonii
cas, declarou que' o
adiamento da experíen-
cia permitir-lhe-à efetu-I Quando dos debates na. sobre a russstfíceção que

ar vôos de exercido. . Assembleia Constituinte o sr. Luiz Carlos Prestes
pretende fazer nõ Brasil,
o ilustre senador snr, Ne
reu Ramos pronuneiou o

discurso do qual extrai
mos os seguintes trechos:
O SR NEREU RA'MOS

- ônr. Presidente, não
venho proferir a resposta

-
-
-
-
-
-

Peçam catalogo Ilustrado

L E O P O L n O ·S E I D E L - COl'opá
,--_..

r--. G. Rodolfo Fischer �.
l. @EGU]RO@ J18:M: GERAL J
�

Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. 53....::1

que devemos ao 'senhor
senador Carlos Prestes.
Ela será dada, oportuna
mente tão logo seja seu dis
curso divulgado, pera que'
a resposta seja completa,
como a quer e como a

deseja o povo brasileiro

(Muito bem).
Conclue na ultima pagina
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II Do Vale do Itajaí Matriz: BLl;'MENAU tml AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

�ll Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio dEI Sul �11�
domi��O;r�i!�m�O p���ri:q:�laC�i�:je�i��il�_d!eg�:�� ,1:.1:::.:1::::

ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS

�:1::::'1::::::l1purer uma linda taça, oferecida pelo mesmo, o con- Depositos com juros- ti dlspoeãção-qsern limite) retirada livre 2°10 � l

junto do Baependi. 4 disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
Portando todos os amadores do Baependi de- com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%

verão estar as 11,30 horas na Sede Social do clube, Dep. inicial Cr$50.000,00 cjrerlradas sern. s/aviso Cr$ 20.000,00 4%

para seguirem ao meio die. .. Depositos.com aViSO-Reto dlaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas

::1
mjavíso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dias 5".; 90 dias 51/2'/.; 180 dies 6'/.

!Dep .. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'; .

Deverá ser dado o aviso prévio de 2 meses para retirada.
.. .

Dep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti

radas semanais sern evíso até Cr$ 1.000,00 5I
Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep, inicial Cr$ 20.000,00 com

.. retiradas de 2.000,00 cruzeíros semanais sem aviso .... 5 1/2'/.

..

Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 190.000,00). Dep, inicial cr$ 50.000,00 com
..

.. retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/.
Faz todas as operações bancarias, corno �ejarn: cobranças, descontos,
passes. depositos ern contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

Esporles
/Domingo em .Jolrrvi
Ie-Saependi x Gloria

Parece feiliço • • •

As vezes â gente é obrigado__:a:acreditar nessas

coisas.
Por exemplo: no meio do jogo Baependi e D.

Pedro II existe alguma coisa parecida com "feitiço".
E a segunda vez que é para o D. Pedro vir jogar
aqui, mas, as enchentes impede o transito, e, não
pode vir. Mas ... ca entre nós, as vezes pode
ser falta de elementos, alguns estão viajando outros

estão doentes. E para desculpa, dizem que foi as

enchentes. E quando não chover? . . .

'

Na semana passada, todos os días, até sabado
á tarde, o tempo estava otimo, mas pelas 7 horas
desabou uma chuva torrencial e só cessou no Do-

��������������������_��������_���

mingo de manhã.
. Mas, parou tarde. Só a metade bastava pare

impedir o transito Iaregué-Corupé; Dizem eles.
E no domingo. as 9 horas da manhã o Presi

dente do D. Pedro telefonou, dizendo que não dava

pera virem por motivo da enchente.
É ... só pode ser "feitiço".
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ii:: Rua Marechal Deodoro. N. 158 liR ii115" 118!!·11 H 'Secçãe de lavagem, Deposito de Luhriíí- 11'" II

�:.il:.1T l:1.i:.! cantes, Combuslivel e Accesseríos, li T li
.

.

Lubrificação, carga de baterias ii E II
ii,O ii e concertos de pneus IIN 11
:: ::

H i�
:: ::

:: ::

�� �ß

Resoluções tomadas pelo Conselho Diretor, em

sessão de 1-4-46.
Expedlente: - Dar entrada telegrama .dàrada de 27-3-

46, do Gloria F. C.
Futebol: - Para a excursão a realizar-se domingo
proxlrno vindouro a vislnha cidade de Iolnvlle, a

fim-de ali jogar uma partida em dispare de uma

linda taça, centra o Glorra F. c., pede a Direção
Tecnica, o comparecimento dos amadores abaixo

\@J:(mi'\�..�,•• �..�..�.'�..�..�...�.'.é)�.'�.'�@\@)J:tJ:trelacionados, as 11,50 horas na sede socíel a saber:
��\SI;�\SI;�\SI;I8'�,m�\SI;I8'\SI;I8'�;��;�\SI;�\SI;I8'�;I8'\SI;���

,

Silveira, Sohn, Girola, Lucindo, Nunes, Elpidio,. Ma-
MANCHA.

noel, Batista, Lourenço, Ary, Eti, José, Ruysam, Ma- @ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �
.

"ELIXIR DE NOGUEIRA "'I
rio, Geraldo, Otacilio e Patricio. (@ @) CONHECIDO HÁ •• "N�' �

I

amadJ;:!n��; �5 �;;���� ·le���.�c: s��i��ali��âosse�: @.TODA§A§MOLE§TIA§ DO HPßRnH� Rf8PIRßIÓRIO Ç®.
VEHO�·"� It.. rODA

__P_'_HT_'j
..

quartas feiras e aos domingos, quando não tiver @) Encontram alivio imediato com o uso do @)
logo. � �

_

�
._..---."_._,,....,._.,....,._.,,_

-

Tenls: -. A Direção Tecnica avisa, a-fim-de in- • • I D' C O In. P a p a v e 1
· .

A C R I
tensificar rnals os treinos que, o torneio de ínaugu-

asa ea ,

ração do campo se realizarà no aia 28 do correrue I �
�

Os__.,demais por menores a direção tará conhecer em
••

,Po,-Iorül dO Hnu,-00 PnlolOnl"o@jPossueumgrande
rernpo oportuno. .

. I:: � L I: I: JI:

�
sortimento em artí-

Biblioteca: - Para o melhor funcionamento desta @ • . gos de couro:

secção, o bibliotecario pede aos leitores que ainda � O PEITORALMAI§ �O�]I1E�.lDO NO BRA\..§IL SACOLAS -CARTEIRAS-

possuem livros em seus poderes, a devolução den- .� @ CINTAS etc

tro de oito dias o rnals tardar.·'
�r.:\\fM!rn'\fM!tt=\\fM!tt=\\r.i\!tt=\\fM!ta\fM!tt=\\Ií=i'\!ta\fM!ta\t;;\!ta\ti=\,\!ta\tn\!tt=\\Ií=i'\!tn\�t:::

. , .

São estas as obraarecebidas pelo clube:
l\Sl��\8I.\SI���������\SI.t (defronte o Cine Buhr)

Romances - Olhai os lírlos do Campo. - Fron-
==========

tetra Agreste. - Grande e Estranho é o
I

Mundo. - OOOOOOOO���OO�OOIOOOO�OOOOOOOOOOOOOO
Pedro e Lucia. - As Mulheres de Mantilha. - A Da-00. �
ma das Camélles.v- A Besta Humana. - Buffalo Bill. 00 Adolf Herrn. Schultze 00

Da Coleção Menina e Moça: - A Casa Mis- �
. �

teriosa e As Filhas do Barba Azul. zes MARCENARIA EM GERAL �

Livros Cientificos. Os Milagres da Quimica. 00 00

Hlgíene e Educação da ôaude. - Caçadores de Mi- 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo:, da 00
crobíos. � CIA INDUSTRIAL DE MOVEIS 00

Romances P?!iciais: A Morte no Ni.lo. - O00' �
Caso do Olho de VIdro. - O C?SO �a Sobr:nha do

; Mantem um estoque permanente de todos os tipos �
Son?mbulo. - Knock-Out e o Mlsteno dos Fosforos de MobiliaS especialmente para' escritorio. �

QueImados.
'- �

Memorias .e Bi?grafias: A Co�te deQLuiz XIV. � INSTALAÇÕES COMPLETAS DE:. �
George-Sand. - HIstOrIa de MInha VIda (- vol.). - 00 Dormitorios 00
Crepusculo lmpe�ial. - Recordação da Infancia e Ju- � Salas de Jantar 00
ventude � Inf�nc.la.. . 00 Cópas . 00

HIstorIco. A ConqUIsta da Terra (Ilustrado).
� Escrit�lrj?s '. �

Jaraguá do Sul. em 2 de abril de 1946 �
MoveIS rustiCOS e outros. 00

A. J. Zimmermann G. A. Marquardt 00 MOVEIS AVULSOS COMO: �
1. Secretario Presidenfe � Cadeiras �

� PoltroI?as _

fixas e giratorias. �
00 MeSInhas de c.entro e para radIO) �

E I· d A d· � E entre mUItos outros. a 00
sco a e pren 1- � Caixa Registradora ma�c� "�ECOR�" �

.

.

� Afamada pela sua ebcIencIa, mbstttu �

S·
.

M'
·

be· OS
� indo as Caixas Registradoras de 00

.ze arln Ir 00 elevado custö.---�----- �

; VENDE-SE CAIXÕES VASIOS ;
a disposição·� 00
matricula na � 'RUA RIO BRACO, 964 - TBLBFONB, 75

00
� Jaraguá do Sul .. St�. Catqrina �

15 de Março �
�

�OOOO��OO�OOOOOO�OOOO�OOOOOO�

,

A. A. Baependí
Boletim Semanal

Na Prefeitura Municipal. acha-se
dos interessados, instruções para a

referida escola. ,

As inscrições estarão abertas de
a 30 de Abril do corrente ano.

"MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SÍFILIS"

IIIÉllM'ATIS_
ESCR6FULAII

t UMA DomfÇA .IIIAvf.SIMA
MUITO IP'1I:RICiOU "A"A A FA

MiLIA It ..AftA A "ACA. COMO

UM SOM AUXIUAft NO TRATA

MI:NTO DtBSE Ci "ANDIt I"LACiELO

U •• o

A SiFIU... A""ESENTA sos

INÚMliftAS "O"MAII. TAl. COMO:

ES.. INHAS

F(nULAS

ÚLC.ftM

...."IDAS

DA"T"'�

�IDEAL .................

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

I
(:'�'...........

�...........��'.....-:':':":'............�
l;:I:� ...�.�.�.�.':....�..�..�....�.�.�.� ...�.f!..�..?.'!..'!"••�
������

A§§U�AR DE BAU:NIiLDA

§AL R�FI:N&DDO (para cosinha)

MATA MO§�A§
-

FABRICANTE: _ltlmE•• •AUimt
Rua.D. Pedro II N. 6� - Jaraguá do Sul

HOTEL�
Recentemente instalado -corn moveis e utensilios

todos novos. O mals proximo das Estações Fer
roviaria e Rodoviaria. Dirigido pelos proprieta
rios Joãó Rodrigues de Souza e senhora. Cosi

nha especialmente brasileira. Para maior conforto

e comodidade dos Snrs. Viaiantes, todas as

camas são providas de excelentes mosquiteiros.

End. Telegrafico: "NOVOTEL"

Telefone n. 57 - Rua Padre F.ranken n 200

JARAGUÃ DO SUL SANTA CATARINA
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CORREtO DO POVO»
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Atendendo ao apelo que fizemos na semana

passada, desta Coluna, um valente e disposto "ma

quis". da colonia, nos enviou um bíl,hete no qual
manifestando o seu desejo de lutar politicamente
até derrubar o ocupante, conta-nos u.m episodio
muito interessante.

Diz ele, numa letra e num portuguez muito de

sajeitados, mais ou' menos o seguinte:
.

- "Anda pela calonia ,um funcionaria muni-

cipal, b�m nutrido e de fisionomia anadegada, dis-
---------------------

tribuindo uns boletins politicas e, ao mesmo tempo,
investigando quaes as pessoas que não votaram na

chapa "da nossa tinenta".
Uma senhora de idade, (sabedora dessa "tare- ,, COMPRAREI �AIS BARA1° •

�

fa" do gorduroso funcionario, ha poucos dias, por
Fazendas

,.,
Suspensórios

equivoco, pensando que era o tal que vinha entran- Chapéos ,

Sedas

do na sua propriedade, saiu de foice encima de um

inocente que, ali chegava."
Francamente, foi de lamentar esse engano

A pedidos

(CúJ)�unrrn21 �21
.. por Quinta Ferino

J

_ Cumprindo o compromisso assumido com a

população de Iereguä do Sul, qual ode com ela, e

em seu nome, quebrar todas as lanças no sentido
de conseguir a libertação desta terra e de seu povo
do jugo de uma ocupação que não rnals se justifica,
sob aspecto algum, aqui estamos novamente e com

a mesma disposição do primeiro dia.
'

,

Para que ninguem pense que a campanha que
/ empreendemos seja de simples ataques ou persegui
ções gratuitas, sem um fundamento razoavel e um

objetivo definido, nos apressamos a esclarecer que

não é esse, em absoluto, o embasamento da nossa

luta. E tanto não é que, höie, na pergunta que va

mos forrnular deixamos, bem patente, fi propria res

posta pera os que talvez não atinem com a finalida
de desta Resistencia.

A pergunta' é a seguinte:
Ha ou não, em Jaraguá, um filho do lugar ou pessoa aqui

longa e, solidamente radicada, capaz de administrar este municipio?
E. ou não é deprimente pera esta rerra e sua

gente viver mais tempo ainda sob o guante de quem:
Não podia, no inicio, nem ao menos abrir a

boca pare nos dar um cumprimento amavel ou es-

rupido que foss�.,
.

Não vacilou em mandar, sern a miníma consi

deração, passar o martelo e marreta nos tumulos

dos nossos rnortos, inclusive nos dos daqueles pou

cos que hoje, cerram fileiras em torno daquela figu
ra de desposte travestido de cordeirinho.

Não teve a menor consideracão ou sentimento

de humanidade, ao proceder pessoal ou manear o

famigerado Pedro Dias dar dezenas de buscas no

turnas .nes quaes se exibia o maximo desprezo as

Iarnllla e ao patrimonio alheio.
Seria lamenravel, triste E: por' demals doloro

so, para nós [areguenses, si tossernós a ia! ponto
desbriados aceitando o convite que o ocupante fez

ha um mez atraz: Vamos passar uma esponja no passado!
Isto pode parecer faciI para ele mas não pare

nós que, si topamos sete anos de arbitrariedades,
humilhações: e perseguições, o fizérnos premidos
pela desgraçada situação de insegurança e de nenhu

ma garantia que a emergencia de uma ditadura nos

impoz.
Seria faeil, muito facil até, passar uma esponja

no passado: Isto; porem, si não houvesse o 'que
houve sob o periodo "aureo" do absolutlsmo do er.

tenente prefeito.
.

JARAGUAENSES!
As eleições hão de vir e fatalmente com elas

virá a queda.
Jaraguá do Sul 'Será livre novamente! ! !

,

.
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CUIDADO
\ ;�

���;;;�;��I;;;;;I;�� ReqlJerimentos Despac�ados

��I1°O E R IGO! !
\ Dta 27-5-46

•

�m:s 346 - Max Fiedler - bras. requer licença de

bablte-se para sua casa sita a rua Marechal Deodo

ro da Fonseca, idem

0000 e-:9 376 - Augusto Siewake - alemão requer Iicen-

0000 . Não deixe que o teu dinheiro se gaste, ça para estabelecer-se com uma serraria. idem

ww sern saberes no que o empregastes. 415 - Carlos Heinzle - alemão requer licença

�� construir um maosoleo na sepultura de Heinrich

�m:s Aproveite hem o teu dinheiro, fazendo Iensen, idem

0000 ----- tuas compras na ---- 415 - Arno ôteln v bras. requer licença cons-

0000 CASA-r:,OB IAS
truír um maosoleo na sepultura de seu pae Leonar-

0000 I'� do Stein. idem
.

ww

. 416 - Artur Picoli bras. requer licença cons-

�� truir um rnaosoleo na sepultura de Arno Pieoll. idem

m:s� seja qual for o artigo que necessitares, 456 _ Angelo Benetta _ bras. requer licença e.

0000 nela o encontrarás' pelo preço rnals ba- xecuter diversos melhoramentos externos na sua ca-

'0000
---- rato da P R A ç A. ---_;_ sa. idém

0000 z..- Não se esqueça __ 457 - Posto Rubini de Faustino P. Rubini - fir-

0000 Chapéus (os melhores); Guarda-chuva ma brasileira requer cancelamento dos imp que es-

0000 (idem); Cesemíras: Linhos; Camisas; Gra- tava sujeito nesta repartição, por ter alugado a ofi-

ww vatás; Meias; Pijamas; etc ... etc .... (tudo cina mecanica ao sr. Hildegard Gelhardt, Kelbert, e

�m:s enfim), é encontrado na (iASA. TOBUS, pe- o posto ele serviço, ao sr. Alvan Karsten. idem

0000 los preços rnais CAMARADAS da praça. 458 _ Alvan Karsten: bras. requer licença pa-

0000 _ ..
-- Concede-se descontos especiais ---

ra estabelecer-se com Posto de Combustlvets, acces-

www R. Pres JARAGUA DO SUL
soríos, lubrificação e lavagem a rua Marechal Deo-

m:s�m:s Epitacio Pessoa, 652 -

doro da Fonseca. idem
.

439 - Erich Harbs - bras. requer transf.· írnp.
de um terreno com a area de 24.201 �5 mt2. idem

440 - Bruno Beilfuss - bras. requer transf. irnp.
de um terreno com a area de 83.194 mrê. idem

441 - Antonio Gesser _ bras. requer rransf.

írnp. de um terreno com a area de 45.750 mt2. idem

442 - Jose Estevão Zimmermann - bras. requer
transf. imp. de um terreno com a area de 2.500 mt2.

idem
�

445 - José Estevão Zimmermann - bras. requer
transf. imp. de um terreno com a area de 162.000
mt2. idem _

,

444 _ Alfredo Hornburg - bras.. ibras. requer

_
rransf. imp. de um terreno com a area de 74.941

mt2. idem
445 - BertoJdo Hamburg - bras. requer transf.

irnp. de um terreno com a area de 17.527.75 mt2 ..

idem
.

446 - Juliana Steierlein - bras. requer transf,

imp. de um terreno com ai area de 620 mt2, idem
447 - Oswaldo Bloedorn - bras. requer licença

para estabelecer-se com casa de Generas allrnenti

cios, açougue não diario e fabrica de banha. idem

448 - Herbert Erdmann - bras. requer transf,

, írnp. de
\
um terreno com a area de 5.000 mt2. idem

.

450 • Max Thieme - bras. requer rransf. imp.
de um terreno com a area de 520 mt2. idem

451 - Humberto G alize - bras requer transf.

imp. de um terreno sito a rua Vidal Ramos. idem

454 - Gottholdt Neumitz - alemão requer transf.

imp. de um terreno com a area de 5.322.100 mt2.

idem
Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul em 2R de março de 1946
José Pereira Lima

Secretario

- DOMINGO, DIA 4-4-46 -

r: �",

não � n�l!�ni1rio 1
,=,,=mii=,:=:=,,=,,=m,;;;,,5,,="=,=, . i

.

....
I

Porque v, s. vai se preocupar com costu--'

reíra, para fazer o seu casaco, para o frio

que se está aproximando?.. Quando a

�As)A SONIS) lhe pode fornecer estes

ja confeccionados! ..". E QUE: .CASACOS '.'

talhados na ultime moda e em pura lã .. ;

V. S. encontrará: casacos curtos, rreis quar
tos e compridos, no que ha de melhor e por

preços exepclonaís. Lá mesmo v. s. encon

trará, corres de lã pera casacos e talheurs,
assim 'como tambem uma grande variedade

de fios de lã em cores belíssimas, lenços de

seda para cabeça em cores lindíssimas e
tantas outras novidades que não é possível

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
00000000000000000000100000000000000000000
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CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

-.Eletricidade Médica-

Indutotermia,. Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-

Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HOI\A
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

'''''''A�;;;�i'''''�''''''c'�;ici;i;''''''
O encontro marcado para domingo a tarde

no campo do Acarai.
No proximo numero daremos melhores dados.

enumerar.

rr::::::i S A
\:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SONIS

(proprietaria FRANCISCA BUCH)

ONDE

PerfllJ1les . EIC., etc .

JPJrefentumra JM[1UlJrnllCllJDali die
JJaraeuä dl ((J) §lillli

•

Pois' isso· V. S. sempre' consegue

na Casa. ERI CO BRDHNS,
JARÀGUÁ DO SUL

.

Rua C�l. Emilio Jo�rdßn, 62

'FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS ROTATIVA PARA ARADOS

Ind. de Calçados
Gosch IrlDãos S. A.

Assembleia Geral Ordinaria

Pelo presente, são convidados os senhorrs

Acionistas desta Sociedade para se reunirem em as·

sembleia geral ordinaria, a realizar-se no dia 50 de

abril do corrente ano, ás 14 horas, no escritorio

desta Suciedade, rua Abdon Batista, s/n., para deli

berarem sobre a seguinte

Ordem do 'dia:

1) - Aprovação do Balanço e contas do
cicio de 1945;

2) - E!eição da Diretoria;·
3) - Eleição do Conselho Fiscal;
4) - Alteração nos Estatutos;
5) .. Assuntos de interesse social;

exer-
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JA'RAGUÁ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO

Oportunida(le 'unica
Vende-se parte do terreno sito nesta cidade a

rua José Bonifáéio, esquina rua Preso Epitacio Pes
soa (a frente da Coletoria Estadual).

'

Preço de ocasião

A tratar com Oswaldo Buch

Avenida Getulio Vargas n. 146
Jaraguá do Sul .

Herta Gose/'

Oti/ia Gose/'

Diretora Tecnica

Diretora Comercial

Aviso

Acham-se a disposição dos senhores Acionistas

na sede social, os documentos a que se refere o

I
Çlrt. 99, do decreto-lei n. 2 627, de 26 de setembro

de 1940. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F�9d� CORREIO· DO POVO Chãcs para casas
VENDEM-S'E

diversos no perimetro urbano

Informações no escrÚ�rio do'sr. Fr. Fischer
Rua Märechal Deodoro

CAIXA POSTAL,19
.

TELEFONE •. '" ,

.

- Diretor, ARTUR MÜLLER, -

5A-FEIRA, 4 DE' Março DE 1946 N. 1.337
JARAGUÁ DO SUL

STIL CATARINA
ANO XXVII

Oons'tituinteNotas Locais •
- -
•

•
- -
•

Artur Müller, Oticial do
Registro Civil do J

o 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 de se habilitarem para

casai-Se:

Cont. da 1a. pago
Vim á tribuna para du- foi interpelado pelo ílus- todos o'> iados do Bra

as
.

palavras, pera uma tre representante, sr. Jura- sil vinha condenação á

definição de atitude em. cl Magalhães, com uma sua atitude. As classes

nome do meu Partido' pergunta clara e, incisiva, Armadas, pelos seus gr�n

Antes' do mais, que o que exigia também res- des generaes, a imprensa

Partido ,Social Demcera- posta clara e incisiva.
•

do pais, os cetolicos e

tico é absolutamente 50- O SR. BARRETO PIN- todos os partidos se le

lidario com os protestos TO - Tergiversou, como ventaram pera condenar

emanados do seio da Uni- tambem é de seu feitio. a atitude de 11m senador.
Edital n. 1987 de 30-3-46

ão Democratica Nacional, O SR. NEREU RAMOS que não soube respeitar
Ordemar Manoel Rodrí- b deí d

quando se invocou aqui ·S. excia. hesitou porque o nome e a an eira a

gues e Maria Fagundes o nome do major briga- sentia que a Nação o Pátria! (Muito bem, pal-
Ele, brasileiro, soltei- deiro Eduardo Gomes pa- c:..:o:..:n:..:d::.::e:.:n:.=a�v:::.a?_,-=s_:_e::.::.nt::.:_iu=--:q�u:..:e:__:d::.::e:___m::.:_a:.._s:..!.)_. _

ro, :seleiro, domiciliado
e residente em Guara-

ra legitimar atitude ínlus
tificavel de um seu irmão

mirim, sendo filho de O maior brigadeiro Edu-
Manoel Martimiano Ro- ardo Gomes é um solda- Da S. D. Acarai, recebemos a seguinte co-

. Agradecl·menlo. Do exmo. drigues � de Laura d tri t ( ir

D D b d
Francisca de Maçaneiro.

o e um pa rIO a mUI o municação:
snr. r. esem arga or

Ela, brasileira, soltei- bem), digno da nossa ad- De ordem do Snr. Presidente da S. D. Aca-

José Roéha Ferreira miração e do nosso res- rai cumpre-me informar-vos que em Assembleia
Bastos, recebemos ama- ra, domestica, domícílía- peito (muito bem, palmas) Geral Ordinaria realizada em 12 do corrente fOI

vel carta-o' agradecendo da. e resident.e neste dís- c;:. c;:. E
-

f" d D' t
.

Id t ocíe
t t d f Ih d S oe u.. x., nao ora ISSO, eleita e empossa a a nova Ire orla es a

.

s -

as justas referencias n 0;_sen o I a e e·
a vitoria do general Eu- dade para a gestão do' ano de 1946-1947 fíeando

que fizemos por oca-IbastIao. Fagund�s e de rico Gaspar Dutra não a mesma constituida da seguinte forma.

sião de S. Excia. ser no- Margarida DeolíndaCoe- teria a expressã(). que lhe Supremo presidente- Luiz G. Airoso, Pre-

d
"

1 1 'lho Fagundes.
V:rnaedao 0caPraroa. aque e e e-IEdital.n. 1987 .de 2-4-46

devemos dar. FOI um an- sidente - Edmundo A. Emmendoerfer, 10. Secre-

g .Copía de edital reme- tagonista a altura do ven- tario - Victor Freigang, 20. Secretario - Albano

ceder; Um homem que Karsten 10. Tesoureiro Ricardo Hruschka, 20.
tida pelo Oficial do Re- tem dedícado sua existen- Tesour�iro _ Leopoldo Sthal, Diretor esportívo >

m!�!!=!!=!!=!!=!!=!!=!!=!!=!!=!!=m:ii!ii�i!!i=m!
gisto Civil de Corupá. cia ao serviço do Brasil João L. Airoso Conselho fiscal - Moacir Borba,

...

' m João Silvino Pelencio e não podia e não devia Humberto Loe�en e Victor Maas.

III

F b (8
-

M lá
. _.- Maria Alves de Siqueira ser aqui lembrado pare Sem outro 'pàrticular e na espetativa de V.

II! "" r""s e;���IUd�S;�as, III Ele, brasíleíro, soltei- legitimar atitude inlustifl- ordens- aproveito o ensejo para apresentar-vos os

1___ ' � � Maleitas, Tremedeira'I:'I'I' ro, lavrador, domícílíado
cavei (muito bem). protestos de minha alta estima e distinta consí-'

e residente neste distri- O SR. JURACI MAGA- deração.

I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - ii'l do, filh.o de João M�thias LIi�ES De V. S. Amo. Ato.

!=! M_ Pelencío e de Maria Pe- - E indefensavel.

1_·- "Capsulas "Antisezonicas 1-1'1- .Iencío. Q SR. BARRETO PlN-

:::
'" Ela, brasileira, soltei- TO - Homem de bem. _

• M lnancora" . II ral dome.stica. domícílía- O SR. NEREU RAMOS
_---------1--....----

=,.
.g da e residente em Co- Demorei-me a fazer a de-

I• III rupà, [Iilha de Avelino claração, que ora faço
:= Em Todas as Boas Farmacias

'" Alves de Siqueira e de em nome do meu Partido

�I ,
. III' Ana -Pínheíro. ' porque queria 'Ver até çn-

1_- É um produto dos Laboratorios MINANC0RA, iI:1 de ia a constancia do sr.

II
E para que chegue ao co- senador Luiz Carlos Pres-

� - Joinville - Sta. Catarina-
. iii'

nhecimento de todos, mandei
res na reafirmação do seu

II u passar o presente edital que erro. 'Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

_.I!11!1!1l!!!!!!ll!il!!E!�I-!:=m!ii!;l!i!m=mE!i!i!!!!!=!:=lIi!;=;1-=1 será. publicado pela impren- O SR. CARLOS PRES- _ partos.
.

Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

sa e em cartório onde será TES _ Para V. Ex. _ Ihdutotermia - Bisturi-eletrico _ Electro-ca'uterização
Iafixado durante IS dias. Si b SR. NEREU RAMOS - Raios Intra-vermelhos e azuis.

alguem souber de algum im- Para toda a Nação. (Mui- 1 • _

. pedirnento acuse-o para os
to bem, palmas)

fins legaes. Demorei, porque, quan- _' IIIIIIIIIIIII!!!'!!""!"""!""!"""!""!"""!""!"""�

ARTUR MÜLLER . Oficial d I d:'
ii

O i, a primeira vez, ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO i!

:::!.}����������������������������;�����;���;����;;�;�.�:::: ��t:i,en������a, �ãr: ;��f� II DR. SA�ALLA AMINil.
H ii ii ii acre�itar, que, dentro do �i CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NÓS H
ii ii ii!i Brasll, houvesse um ho- n ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

..

li H nrroI li li mem. �aido do. Exercito, il «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii
iiii' !i ii Bresiletro que tivesse a ii.

.

,:,.::,,:.
..ii...ii. i

..
i �.. i. ti' sena

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

coragem e, como
-

ii
ii ii ii ii dor da � Republica, fazer ii • "oi�ville - l!
!l H em casca!l H tal declaração. Só me ca- �::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�ii'!!!'!!!!!!"'!"!��!!!!!"'!"!!!!!!"'!"!�

ii ii '�i ii pacitei da sua verac!dade ..... e ?s e..... .
e ?

e�:: :: :: ::

r.:::zr:;;·C",AG".Lt,"Ç�A'GD"CO"eS"
Q.. �'""""

ii ii compramos qual: ii ii quando o senhor senador

ii ii quer' quantidade' ii ii Hamilton Nogueira, leva-

�H!
E h

H H �oO,Pqe��Zs:�r�s��'�o pC����
ii ii ngen O ii ii para uma explicação ein

li II R A U ii l! que S. Ex. pudesse justi
ii ii i! ii ficar-se, S. Ex., não obs-

��;�,���;:��:;���I ::��;:;;��s;'m�;�;:
car a hesitação, quando

Suicidio. No dia 28 do cisco Roberto.
mês decorrido a viuva
Berta Rux, de 77 anos

ANIVERSARIOS

de idade, jogou-se de
- No día 5 do corrente

uma pinguela, sobre o
faz anos dona Irene Luz

Rio' Cerro, morrendo por Dantas, esposa do Dr.

f t Arquimedes Dantas, resi-
a ogamen O. .

d t J' '11
A índítosa 'velhinha de en ,e e� omvi e.

ha muito que vinha ma-
- No día 26 de Ma��Q

nifestando desejo de por
fez .anos <? snr. Emilío

termo a vida. . Bleich, residente em Co:

O snr. Dr. Vicente Co-' rupá.. .

dagnone. Delegado auxi-
- Amda n? día

.

5 ��z
lior de Policia, acornpa-

anos o m.enmo Vírgílío
nhado do escrivão e me-

Bona e día Ö, a senho

dicos Drs. Alvaro Bata- ra An� B?na, esposa do

lha e Waldemiro Mazu- snr. Hilario Bona.

rechen estiveram no lo
cal fazendo o exame ca

daverico.

" ESPORTES

Vida Social. Em São Pau

lo, onde residem seus

pais, Dr: Francisco An
tonio Piccione e dona
Odila Borges Piccione,
nasceu no dia 28 de

Março o pequeno Fran-

Obdo. Pelo Acaraí
Albano Karsten
20. Secretario

Dr. Wal�emiro Mazurechen
e_sa BE S.'DI

Rua Mal. Floriano n. lM� - JARAGUÁ y

I CIiß:r.�e�!�i!���!�:r��aHb
I Professor Catedratico de BiologiQ do lostittuto de Educação de Florianópolis

Ex·Chefe àos serviços cllnlcos e cirurglcos da especialidade no

I
Hospital de Caridade de Florianópolis, .

Assistente do professor David Simson, no Rio de Janeiro.
- Ex-Internolpor, concurso, da Asslstencia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
, IUniversidade do Rio de Janeiro

,

t B L U ME NAU STA. ÇATARINA

•

-

IRGO
�ã� �� m�I��r�� G'

mai� �arat� �
,{?::::::::;::;;;;::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::-!l

'11 Correio �o Povo II--Ve-nd-e-s-e
ii ii
:: Bua MI. Deodoro N. 136:: Um otimo terreno com
ii ::
ii Telefone N· 39 - C. Postal, 19 ii aproximadamente 120 mor·
i! JARAGUÀ DO SUL

ii gos, maior parte mata

I.!.I iSS��:;U�:':;�AL i:.i:. ��r���O�lg����m:�;�:
C $ 36 00 Com casa de moradia,

"I,!
r J ,!.I. pastagens e demais bem-

•'.'
DIR. RESPONSAVEL .'.'

feitorias, com luz eletrica

O propria.

!! ARTUR M L LER ,II Uma bem montada ola-

ii ii ria para telhas e tijolos.
ii GERENTE ii movida a força hidraulica,
ii PanUno Pedri l! Mais informações na

�:::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::�} Tip. Aven ida_
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FRODUTO' Df\
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CAIXA POSTAL,,11

JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


