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Tudo o que vemos bados a beira linha, ea- resultantes dos gover

por ai não passa de uma minhões em atoleiros, e nos de fachada, que a

grave falta de previ- até a resistente carro- natureza, numa só revi

dencia. Os trens desen- ça ,
colonial ímpossíbllí- ravelta atmosferica, re

carrilhados, vagãos tom- tada de transitar, são duzio ao nada.

,

Ainda hontem um che

fe 'da Subsistencia Mili

tar DO Ceará telegrafa
va ao seu superior, pe
dindo uma providencia
enérgica para a melho

ria das estradas, pois
era grande a abundan

cia de cereais no inte

rior, sujeita a detoriação
emquanto na capital vi

via se numa
. dolorosa

carestia de vida.

Os gregos acabam de de necessidade, de "se- No dia 25 terá IDlCIO
Ainda não terminou a

dar um explendido exem- gurança", ou de "prote- a reunião em Paris dos apuração do recensea

plo de repudio ao comu- ção". '

ministros do exterior
mente feito em 1940, mas

nísnro, dando suas pre- O .atual acordo a que dos Estados Unidos, In- já temos a mão ínreres

Ierencías nas ultimas foi forçado o Iran é mais glaterra, Russia e Fran-
sentes dados sobre e po

eleições ao partido popu- �ma prova do Imperia-, ça que vão' discutir os pulação do país.

lista, que é contra o rei Iísmo moscovita. problemas mundiais.
D05 7 censos feitos na-

e, contra o sistema russo. Um contrato de 50 anos -0-
quela data, já foram ulti-

-x- com a entrega de 51% Respondendo ao dis-
medos os apanhamentos

Noticia-se que o snr. do petroleo e toda a ad- curso de Luiz Carlos de 6, devendo os trabe-

Carlos Luz, Ministro da ministração russa é o Prestes, na Assembleia
lhos gerais,. com a respe- Carolices 39.177,958

Justiça, irá visitar todos estrangulamento daque-. Constituinte,' assim se
tiva revisão que está sen- Israelitas 55.686

os estados e territorios le pequeno pais. externou o snr. Otavio do feita, estarem ultime- Budistas 125.626

afim de observar as sí- Depois disso, ainda o Mangabeira, Presidente
dos daqui dois anos.

'

Maometanos 3.055

tuações politicas e pro- governo de Moscou não da da UDN :
' Até agore ja foram gas-

I
Xlnroistas 2.362

curar apasiguar a polití- quer que a Organísação "O mundo contempo-
tos com o serviço 120 Esptriras 463.459

ca, como é pensamento das Nações Unidas (ONU) raneo - se o encaramos
milhões de cruzeiros. Posirlvtstas 1.099

do snr. General Eurico aprecie o contrato, ale- pelo prísma que ínteres-
Dos apanhados até ago- Os catolícos predornl-

Gaspar Dutra. gando que não é de sua sa a este debate _ po-
ra feitos, sobresae que a narn no nordeste.

O primeiro estado que alçada. '
de ser considerado co- religião cerolíca prodornl- O maior nurnero de pro-

recebeu a visita foi o de Mas,.a Russia, como a: mo dividido em tres cor-
na no Brasil com 97,71% testantes está localisedo

, Minas Gerais. Alemanha -tambem terá rentes: a reação, como
da população e os pro':' em ôanra Catarina, Rio

Diz-se que a visita ob- um dia o OdI'O de todo o quer que a d
'. testantes, no segundo ,Iu- Grande do Sul, Espirito

,

enomme-
O que ultimamente se

teve pleno sucesso es- mundo para lhe aparar mos' Iacismo.'
. gar, com 2,61°/0. Santo e Perané, emquanto

.

.
- o, naZlS-

vem registando na rede

tando sendo ultimadas as aduncas garras mo extremí d di
Onde existem mais ca- os espirites estão hebí-

. "

remlsmos a 1-
de Viação Paraná - San-

as conversações para a x- reíta: a d crací
tolicos é no Piaui, 99,59.%, rendo São' Paulo e Dis-

, .

- - ,
emo raCla com

ta Catarina com referen-

escolha de um candídà- O gove no 'bai
'.' ' Ií e menos no Rio Grande tríro Federal.

,

r xou um os graus ou es- amp ie-
ela aos atrasos dos trens

to de conciliação ao ru- decreto proibindo a ex- tudes que comporta; e o

turo governo, devendo portação do gado, car- comunismo, que tem por

de paseagelros . Ià deve-

o sr. Benedito Valada- d
.d'

ria ter merecido maior

ne e seus errva os. centro a Russia, haven-

P.,O, L' IT ICf\
atenção da direção da es-

res ir para a embaixada -x- do, naturalmente, grupos
trada,

em Madrid. No Rio Grande do Sul ou matizes íntermedía-
Não é de hole. E de

Na nova lei eleitoral ainda a vida é passável. rios Se pudessernos en
,.'

-

anos que a linha vem pel-

todos os interventores e Em um colega do in- carnar as tres correntes
orando e, é o estado ao

consequentemente os teríor daquele Estado, na' pessoa de tres índí-

prefeitos serão declara- lemos o tabelamento: viduos _ "a" "b" e "c"

qual se atribuem os cons-

dos inelegiveis. banha a 5,80 o quilo; caro _ não seria' difícil apu- Começa a movimentar- Presidente ao snr. Cei tentes desencarrilhamenros

- x- ne de 1 a., 3,80 e de s-, rar que, sob certos as-
se a p_?litica �Tl! to.rno

das dlu�acy Ma,galbhães,. (Jfue qU�ã�othvaams��a��as�:�
O governo gaucho 3,20. pectos, os tres externam sucessoe.s es auuars.

.

VltOU que es arenas a-

apreendeu grande quan- Ah, quem .nos dera em linguas diferentes. �s es,�dos .que mars �e lentes da U. D. N. se as-
desencarrllharnento no rre

tidade de manteiga, ar- esse� precinhos poraqui... E' como se um falasse al;[Itam sao MJ�as Gereis, sentassem conrra o Cate- cho entre Iaraguá e Co-

, .mazenada nos írígorííí- -; x- grego; outro, latim; ou-
ôão Paulo e RIO Grande re, fazem oposição ao rupá e as vezes dois ou

cos, para provocar a al- O Mínístérío da Aero- tro, hebraico. Não ha do Sul. I seu governo.
tres em 8 dias.:

ta do produto. nautica tomou medidas pois, como evitar que,
O �nr. Gener�l.Dutra Tres' partidos disputam No entanto não nos

-x- para .ímpedír que aviões aqui e ali, se estabele- garantIU. plena _IIberdad.e a' preferencia do' eleitora-
consta que uma reforma

.

Na capital de São Pau- de turistas voem sobre ça entre a incompreen- a,o" partidos, n�o adml- do nesses estadoso· e, fa-
radical tenhll sido toma

lo existem 80.000 meno- os pontos estrategicos são ou a. confusão. h.ndo qu�lquer mterferen- talmenle, o que ficar iso- da para segurança dos

res abandonados, pois do pais. Os facistas, no tempo
cla d?s mterventores ou lado dos outros dois per- passageiros, que viajam e

somente podem ser in- em que. podiam falar
autorIdades a f�vor deste derá as eleições P. S. D confiam suas vidas aos

t d t b 1
.

-x- d I t d UD N
L PT B trens· da rede.

erna os nos es a e eCl- Nos mar,es das Carai- grosso (riso), condena-
ou �que e par I o. e. . . conlra ""

mentos 5.000 crianças.. bas, esta em exercício vam sem reservas, teu-
FOI essa a promessa do ou então P:S.D. e P.T.B. Os. principais motivos

-x- ·uina esquadra america- tando até ridiculariza-Ias,
contra U.D.N., ou áinda I

desses desencarrilhamen-

Chegou no dià 8 na na composta- de 29 na- as intituições democra-
P.T.B. e U.D.N. contra tos e tombamentos é o

capital Federal. o cruza- vios. ticas. FS de vista: ainda mes-
P.S D., serão as equipes, I pessimo

estado da linha.

dor canadense "Uganda", Entre eles está o mai- Os comunistas, porem, mo que em oposição aos que disputarão as corri-

que mede 167 metros de or encouraçado do mun- partindo do principio, governos ou regimes das de Setembro ou Ou

'comprimento e 18 de do ° "Missourj" e tres - que reputamos falso que estejam dominando.
tubro em direção aos pa

largura. Deslocando 8800 porta-aviões de 45.000 - de que o comunismo Nós, da minoria demo-
lacios governamentais dos

toneladas o seu arma- toneladas cada um. constitui o melhor dos cratica, "anti-comunis-
Estados.

mento compreende 9 ca- -x- regimes democraticos, tas sempre, reacionarios
Ninguem pode ainda

nhões de 150 mm. e está A Russia continua a se proclamam - tambem nunca" (apoiados), fica- prever a orgllnisação dos

equipado com o. mais espoliar os seus VISI- ,democratas e defenso- mos naquela parafrase quadros, embora o snr.

moderno material anti- nhos. Ainda agora "fe- J'es da democracia. com que, ha dias, desta
Ministro da Justiça tenha

aéreo e de radar. Com chou acordo" com a Ja nos outros, entre- tribuna evoquei mais uma grandes esperanças de

uina velocidade de 30 Ungria para lhe pagar tanto - os democratas vez, o·' genio' tutelar de acomodar a todos em

nós e guarnição de 800 200 milhões de dolares propriamente ditos, - Rui Barbosa _ "Com a
torno de um candidato.

homens todos eles cana- como i�denisação de quando falamos em de- democracia, pela demo- O P. T. B., conta ga

d�ns�s, o "Uganda", ori- guerra. A Jugoslavia, 30 mocracia, estamos Jon- cracia, dentro da demo- nhar as eleiçõe� no Rio

gmarlamente, construido milhões e a Rumania, ge de pensar na Russia. cracia, porque fora da Grande e São Paulo, es

para a Marinha Britani- como não tem dinheiro O que, entendemos por democracia não haverá pecialmente se cada um

ca, foi lançado à agua para pagar, ficou obri- democracia é o que nos salvação".
ir isoládamente as urnas.

'em 194;2. gada a sustentar as tro- dão exemplo os Estados E, quando digo demo-
-x-

-x - pas sovieticas q�e. lhe IUnidos e a1 Inglaterra; cracia insisto em acen-
Do

.

Estado de Santa

A Russia, como a Ale- ocupam o terrItorlO e

I
a Suiça, a Belgiea, a tuar que me refiro ao

Catanna nada ha de no

manha de outrora, con - sugam os cereais e o Holanda; os Povos 'es- que é conhecido, no

tinua suas conquistas im- p�troleo. candinavos; aí onde on- mundo, como democra-!
perealistas, sem, contem- Não resta duvida. es- de se governam as mai· cia cristã ou democra-

r- ...,
plação ao· direito das ,ses comunistas são mes- orias, é reconhecido às cia oci�ental; nun�a d.e- G Rodolfo F.·sc"er

pequenas nacões. Tal co- mo uns camaradas... minorias o direito de di- mocraCIa '

autorItarla,'
II

'mo os nazistas vai avan- ursos. vergir e de organizar-se nunca democracia sovie- l §EJGitUJRO§ E:M GER.AE J

çando no alheio a titulo -x- a lutar pelos seus pon- tica". D...
Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. 531111111111111C1

a
Confiantes de que solo patrío e deixar, eon- ministrativos deixaram

"Deus era brasileiro" sequentemente, em mí- em plano secundario o

. e que assim não permí- seravel estàdo as nossas importantissimo proble

tíría que tempos chuvo- estradas rodo e Ierro- ma da conservação das

sos viessem assolar o viarias, os dirigentes ad vias publicas.

CAI�A POSTAL, 19 Diretor: A R TU R M Ü L L E R
TELEfONE N°. 39

Fundado em 1919

ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL 5a. Feira, 11 de Abril de 1946 Sta. Oatarina - N. 1.339

Notas "oticias Brcsil religiosoe
} do Sul, 86,48%.·

Os 'ortodoxos figuram
com 0,09°/0 e os israelitas

com 0,14%; existem 0,50%
de budistas e 1,12% de

espirttas, alem de 0,20%
de ateus.
Relacionemos por nu

meros:

Assim é o panorama
geraL. Muita Iartura nas

zonas de produção, e

grande a miseria nos

centros consumidores.

,

De que valem os belos

edifícios, as' praças, os

jardins e tudo o mais,
se nem ao menos pode
mos trazer para a cida

de o feijão, quanto mais

a lenha para o cosinhar!

Atendam bem para es

se estado de cousas os

nossos administradores e

tomem a lição para o

futuro.

J. JUSTO

Os atrasos

'dos trens

vo, ou ao menos os ho
rizontes ainda estão cheios

de expessas nuvens que
nada deixam transparecer...

-x-

No municipio projeta-se
uma grande reunião de
elementos de todas as

correntes políticas, para
formarem uma frente vi

gorosa e da maioria ab

soluta na defeza dlls jus
tas aspirações da nosSll

comuna.

Oxalá assim seja, para

o bem de todos nós.

•
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CORREIO DO POVO» - 5a. FEIRA, .DIA 11-4-46 - 2PAG. 'If )

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S.A. r®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)@Y@)@Y@)�®'i'@)@Y@)�
Mat,riz: .JOINVILLE .

I � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados. e �
, (Sob Administração do Gove.rno Federal) C® TODA§ AS MOLE§TIAS DO ßPßftnH� Rf8PlftHIÓftlO ç®
.A.a ".GII••mltHIHf. 11IIGIIIIA �' '. .

"

'_ @5
Il.IHrE.el li. E·I.eGII � (®

Encontrarn aliVIO i":,ediato corn o uso do

Uma linha completa de MOTORES_) nacionais e estrangeiros de alta e baixa � I n C O m p à •• a v e 1 �
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos (® . �

�
2 MOTORES marca G�toM��its�e 5�7 ���:70 rotações por minuto s Pl!ilOfül dI! nogien Pl!loll!ßll! @j

.�.!RI�!lel BI 1J181,ie � 4) PEITORALMAI§ CONH1ECIDO NO BRA§IL �
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativ�s. @) ,

. @!
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA, ��fI;\!Iö\Iíi'\!tn\Iíi'\!tn\IM!I8\IM!tn\/�Mtn\Iíi'\!tn\IM!tn\t.;\!tn\t;i\!I8\Iíi'\!tn\IM!It=\\��
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP. X\El�������������.r

servindo até 50 metros de profundidade. .
E

.&Jrtlig([))§ IE�etJrlit(Q)§ jara (Q) lar
Sortimento completo a variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, 'GLOBOS, e

ARANDELAS., .. '

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a -uialque»

pedido de instalação de luz e força.

r:���::��:=-:1
�1 Do Vale do,ltajaí Matriz: BLU,MENAU �g:l AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, 1l�•• Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul' (

••

�!! ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS ��l. Informações com o sr" G, RODOLFO FISCHER

Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre 2% � -----.

111
Á disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 COITRA CASPA,

�� com retiradas semanais sein evíso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5% QUEDA DOS CA:: Dep, inlclal Cr$50.000,00 cjreriredas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 4%
•

H, Depositos com aviso-Reto diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas BELOS E gUftAIS

111
mjavíso prévio de 50 dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'[.; 180 dlas 6'/.

g Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses fi'ft
.

:: Deverá ser dado o avlso previo de 2 meses para retirada.

H Dep. populareS-(l!mite até e-s l�.OOO,QO). Dep. inlcial e-s 20,00, com reH
:: radas semanais sern aviso ate Cr$ 1.000,00 b],

gj
Dep. Iimitados·(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com ..

g retiradas de 2;000,00 cruzeiros semanais sern avíso .... 5 1/2'j.
g Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00),' Dep. inicial cr$ 50.000,00 com _ó ..,.

:: retiradas sern aviso até 2.000;00 cruzeiros semanais. _.-: : '. 1;,.. 6'/. '.. � .- -

-Cl1ãös� P'�ara-�casas
_., -� - -- - � -�

::1
Faz todas as operações ban�arlas, corno sejarn: cobranças, descontos,

_ ßlhuns"D�'r!l fotour!l.fl°!ls:: passes, deposites ern contas correntes, deposltos de valores, etc. etc. U U U U U

g MANTEM I CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

::�
V END E M - S E

, :::... Serviço atencioso e'rápido :::: di
,.

t b selecionado sortimento
iversos no penrne ro ur ano

Recebeu: TlP. AVENIDA

i�i��*��b����;;����;;ç�:�;;;;��� Informações no escritorio do s� F� Fischer
Rua Marechal Deodoro

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

reira, pera fazer o seu casaco, para o frio
que se está aproximando?.. Quando a

CA§A SONI§ lhe pode fornecer estes

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

telhados na ultime moda e
_

em pura lã . . .

V. S. encontraré: casacos curtos, rreis quar
tos e compridos, no que he de melhor e por
preços exepcionais. Lá mesmo V. s. encon

trará, corres de lã para casacos e talheurs,
assim como tambem uma grande variedade
de fios de lã em cores belissimas, lenços de
seda para cabeça ern

'

cores Ilndlsslmes e

tantas outras novidades que não é possível
enumerar.

..-;::::::::::_...
!! ii
li A-S'A SO�IS
\.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(proprterarla FRANCISCA BUCH)

JARAGUÁ DO §UL "

�DE A L� ::::::::�

A§§UCAB.DE .BAUNILHA
SAL REFINA\DDO (para cosinha) ,

MATA MOSCAS

FABRICANTE: .�I.I.. .aUERt
Rua D. Pedro II N. 69 Jaraguá do Súl

..

ooOOooooOOooOOOOOOooooOOOOOOOOooOOOOOOoolooooOOOOooooOOOOOOOO$OOOOOOOOOOOOOOOOOO�000000000000000000000000000000000000;; �, AdO I f . He rm. Sehu Itze 00;� C U I D A DO 0000 00 MARCENARIA EM GERAL 00
0000000000000000000000000000000000000000 00 00
0000000000000000000000000000000000000000 00 Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00

;m E R IGO' I � .

CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS ;
0000' 00 Mantem um

..
estoque rermanente de todos (�s tipos 00

0000 _

• • 00 de
•
MobiliaS, especialmente para escntorío. 00

0000 '- .

C?": ."9. _' 00 INSTALAÇÕES COiv1PLETAS DE: 00
0000 Nao deixe que o teu dinheiro se gaste, 00 Dormitarias 00
0000 sern saberes no 'que o empregastes. 00 Salas de I antar 00
·w� Aproveite bem o teu dinheiro, fazendo 00 . Cópas 00
��

00
.r Escritorios 00

�

Im cAS'Ão "lOsBna IA-5' 00
_'

Moveis rusticos e outros. 00 .

0000 00 MOVEIS AVULSOS COMO:
_ �.

0000 00 Cadeiras zes

0000 seja qual for o artigo que necessitares, 00 Poltronas fixas e giratorias 00
W� nela o encontrarás pelo preço mais ba- 00 Mesinhas de c,entro e para radio ·00 I
�� rato' da P R A ç A. ---- w E entre muitos antros. a �

0000 .
� Caixa Registradora marca "RECORD" �

OO� .,.,- Não se esqueça..... 00 . Afamada pela sua eticiencia, substitu 00
0000 Chapéus (08 melhores); Guarda,chuva 00 indo as Caixas Registradoras de 00
0000 (idem); Caserniras: Linhos; Camisas; Gra- �

elevado custo.------- -:-
- 00

W� vares: Meias; Pijamas; etc ... etc... (tudo 00
�� enfim), é encontradO na CASl TOBIAS, pe· VENDE-SE CAIXÕES VASIOS �

0000 los preços mais'CAMARALJAS da praça. 00 '.�,
0000 _.-- Concede-se descontos espeCiais --- 00 RUA RIO BRACO, 964 - TBLEFONE, 75 �

OOOO�!§rR. Pres Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL 00 Jaraguá do Su I Sta. Catarina ��OOOOOOooOOooOOOOOO�OOOOOOOOOOooOOooOOOO

A mcis importante Co-noonhic de Capitalização da America do Sul

Aroortizflções de Março de 1946
No sorteio de amortização realizado em SO �e �arço, foram sorteadas

as seguintes comblnaçoe8: '

UGV
H SN

T Q P
HPH

Todos os titules em vigor, portadores de uma dQS combinações supra, 'serão ,

imediatamente amortizados pelo capital garantido a que têm direito.
SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitanda (Edificio Sulacap)

Inspetores e Agentes em todo o Brasil

1
i,

AfECÇÕES DO

�OURO CABELUDO.
TONI�O. ;<::A�\tÄR.
POR E.xCElt�CIA

I,

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

I Cnoiel de Olhos, Ouvidos, nariz, tiargaota
Dr. Arftlínio Tavares

I Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex.Chefe dos serviços cllnicos e cirurglcos' da espeCialidade no

I
Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente' do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex· Internolpor, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

. formado pela faculdade de Medicina da

IUniversidade dO Rio de Janeiro

, I3L U M E NAU STA. ÇATARINA '

______________IIÍII.'_H ANS

•

�eleções �o "Readers Digest"
Compra \ numeros avulsos ou

coleções completas, dos anos de
---1942, 1945 e 1944---

Fotos -- Livros
. \

W I E L E
.

- Rua Marechal Floriano, 93

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GORREIO DO r-ovo-

Esportes

A dona sorte deu "rosas" para o

Gloria e "espinhos" para o Baependi

CAPITALISAÇÃO
�� 1]a�� 1]t1l�m

A COMPANHIA QUE, PROPORCIONAEMENTE

MAIORES QUANTIAS PAGA

COMBINAÇOES SORTEADAS

PLANO "A"

AMORTIZAÇAo DE MARÇO DE 1946

BKU ADNVHR NBF

A L Y C T E L Q B M O Ej
Todos os títulos contemplados serão

LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

- 5a, FEIRÃ,' DIA,!!,!.1�1�-4�-4�6��!!!!!!!!!,!��!!!!!!!!!,!�!!!!!!!!!,!���!!!!!!!!!!!!!!,!��",!!!!!!!!",!!!!!!!!�",!!!!!!!!",!!!!!!!!",!!!!!!!!!!!!3P!!!A!!!G!!!!,

A pedidos

(C�[llIUOl21 �21' IRe§ll§!CIDl(ll21
por ºuinta Ferino

Folgamos imenso em registrar aqui, de pu

blico, o éco favoravel que está tendo a nossa

campanha pro libertação de Jaraguá do Sul.

Com as explicações que demos, de forma po

sitiva na quinta feira passada, deíxarnos a ques

tão b�m clara para todos os jaraguaenses bem

intencionados e dignos. E, como era natural, co

meçaram a surgir as cartas, os bilhetes e os car

tões endereçados ao Quinta Ferino e contendo as

mais variadas noticias e indagações. Nuns e nou

tros nota-se, de logo, o sentimento intimo d��
seus autores: a revolta contra os responsaveís

(os cinco) pela nossa situação de. 'coisa ocup!lda"
e, ao mesmo tempo, a íntolerancía que de?lCam
a quem ai está, no Paço Municipal. preguiçosa

mente esperando que a limousine volte da refor

ma 'radical por que foi mandada passar.

Aliás, por falarmos e!ll limousine e em
.

Pre

feito, entendemos que já e hora de se !lrrlscar
uma pergunta que, em outros tempos, teria como

consequencia: Cadeia e Borracha.

Por um dever de honestidade precisamos Irí

zar que a indagação que segue não é da ideia

do autor desta Coluna. Ela veio do fundo do co

ração de um contribuinte patriota e; ao nosso ver

é do tipo daguela pergunta que o deputado Jura

ci Magalhães dirigiu ha dias, na Camara, ao Se

nador moscovita Luiz Carlos Prestes . que, como

se viu, não soube responder.
Dizia o contribuinte Jaraguense:
-"Até quando continuaremos .pagando ga�o.

lina para que a limousine da Prefeitura rode día

riamente pelas ruas da cidade, sem objetivo �e
serviço publico a não ser as paradas p�lo� cafes

e fazendo plantão até altas horas da noite na

porta de um clube?,!"
RESPOSTA: Até o día em que o eleitorado

de Jaraguá do Sul, unido pelo bem do seu muni

cipio, aponte ao ocupante a estrada que conduz

a Blumenau - Itajai - Florianopolis (Quartel da

Força Policial)!

Vitoria não merecida'
do Gloria frente o 8aeßeß�i ReqllEtriinentos Despachados

Dia 27-5-46

396 � Otto Levin - bras. requer rrensf. imp. de

um terreno com a area de 105.000 mtã. como requer

397 � Erico Iantsch - bras. requer alvará de

Como tinhamos noticiado no número anterior, licença pera estabelecer-se com Armarinhos. ide�
realisou-se a excursão do Baependi a Joinvile, onde 598 - Erico Ianrsch - bras. requer transf. imp.

ia disputar uma taça com o Gloria daquela cidade, de uma bicicleta. idem

Domingo a 1 hora da tarde partimos da se- 399 _ Affonso Luy - bras. requer transf. imp.

de do clube, em onibus especial, chegando no de um terreno com a area de 120.000 mt2. idem

local onde iamos enfrentar o Gloria, as 3 horas. 400 � Frederico Lavin - alemão, requer transf.

Depois de descansarmos um pouco, uniíor- írnp .. de um terreno com area de 7.200 mt2. idem'

misamo-nos e entramos em campo Começou a par- 401 � Serraria Hass Lrda. - firma bras. requer

tida as 4 horas. Sendo nossa a saida, Etti tira o alvará de licença pera estabelecer-se a estr. Ribeirão

centro e da para Manoel que passa para Ari, es- dós Hungaros. idem
'

te manda para frente rebatendo no zagueiro do 402 ;... Oswaldo, QUo Klug - bras, requer lícen

Gloria, e a bola vem pulando para Eti que estava ça construir um sobrado em .elvenarla de tijolo, na

quasi livre, dentro da area . . ,
chutou . .. mas sua propriedade, a rua Marechal Deodoro da Fonse-

botou por cima .. 'í' parece incrivel? ca de acordo com as plantas anexas. idem

Nessa jogada apreciamos que o jogo não 405 - Luiz Kienen - bras. requer licença cons-

era para ser nosso. Mas, continuamos atacando truir um muro em alvenaria de de tijolo em frente

sempre, depois de darmos uns 8 ataques, bateu de seu terreno a rua Marechal Deodoro da Fonseca,

a loucura nos joinvilenses, e deram um ataquesi- de acordo com as plantas anexos. idem

nho, e com o auxilio do Juiz e da dona sorte 404 - Francisco Modrock - bras. requer licença

marcaram o primeiro tento. Tiramos o centro, construir uma casa em alvenaria de tijolo. idem

indo a bola para Nunes que descuidou-se, perdeu 406 � Teofilo Richter - bras. requer . licença

para Bruda, que chutou, marcando o 20. tento. construir uma casa 'em alvenaria de tijolo. idem

. Com mais alguns minutos de luta termina a 407 - João Carlos Stein - bras. requer transf.

primeira fase. imp. de um estabelecimento comercial. idem

Na segunda fase, 99% do jogo estava a nos-. 408 - Leopoldo Safanelli � bras. requer liceaça

so favor, mas, sem sorte, sem torcida e até o juiz executar um pintura externa e Interna na sua casa.

contra nós é claro que não dava para vencer de idem
.

.

jeito nenhum. Aproveitando de tudo isso e' mais 411 - Guilherme Volkmann - bras. requer .11-

aquilo, marcaram mais dois tentos, terminando cença pera estabelecer-se com uma alfaiataria. i�em
a partida com o scç>re de 4 a O contra nös, 414 � José Araldi - bras. requer transsf. imp.

S
-

h
de um terro com a area de 2.500 mt2 idem

e nao cover . . 417 - Herra ôchulrze - bras. por seu procura-

Domingo tera logar no gramado do Baeped- dor requer transf. imp. de um terreno com a area

di, o tão falado encontro, Baependi D. Pedro II. de 2.245 mt2. idem
. 418 - Francisco Klein - bras. requer transf.

imp. de um terreno com a area de 200 000 mt�. idem
419 - Frederico Bartel - bras. requer licença

pera estabebelecer-se com venda de material Rara

construção e tmarmOl·ista. idem' .

420 � Isidoro Pedri - bras. requer transf. irnp.

de um terreno com a area de 1.500 mt2. idem

421 - João Nicolau Macedo � bras. requer transf.

imp, de um terreno com e area de 47.500 mt2. idem

422 - Ernesto Bruns � bras. requer transf írnp.
de um terreno com a erea de 89.037 m12 idem

425 - Lessmann Limitada • firma bras. requer

liçença de abertura pare anexar a sua serraria uma

fabrica de esquadrias. idem ,

424 - Artur Planincheck - bras. requer licença
estabelecer-se cou um Engenho Central de Aguar-

dente. ·idem .

425 -

..
Afonso Langhammer - bras. requer trens,

imp. de uma casa. idem
. Continua
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Em nome da Diretoria, tenho a. maxima »
satisfação de Convidar os srs. socios e ex- }
�:'S�o���i:Ss�:I�e�ad�r:n::�tt� e::'ai�e n.2i� � r�-i===='=","=!="=i

í
te de. 2.1 .

do corrente, em sua sede socIal,} iii

F b
(Sezões, Malárias, iii·

com mlCIO as 22 horas. .

.
III f"J rf"Js Impaludismo II

NOTA IMPORTANTE - Pede-se e�careCIda- ii � .

� Maleitas Tremedeira _'''1''
mente as exmas. senhoras e gentis senho-» !II .'

rit3;s, pa�a o maior brilhantismo da festa,} m _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - ii-,'
'i

traje a ngor. '» :::
II .

Sendo es�a festa ?estin,ada. exclusívamen- } 'II!!I'I! "Capsulas Antisezonicas 1'1'1: I
te para SOCIOS, e aíím de..evíter desconten-

r
.. _

":

t tamentos, roga-se ·�s pessoas aqui residep- m M Inancora' �J J Elegancia, distinção e bom gosto V. s.

4' tes, procurar assinar com antecedenc�a. :::

,.- I encontrará só nos afamados MOVEIS

propostas inscrevendo-se no quadro socIal} III III n ESTOFADOS CRUZEluO.

do Clube. :l: Em Todas as Boas Farrnacias -,1", I P It dlo Divãs - Tape

Mesas a reservar com o encarregado do III
'

o ronas p�ra ra I -
-

b 'I
' .

d } .' C RA
-.. fes - Passodelras tudo V. S. encontra-

Bar. O aI e em apreço sera anIma o com

'In É um produto dos Laboratorws MINAN () -,'1'1 rà á Rua Ma;echal Deodoro da

�o Jazz do 13 B. C. II
.

�
2

•

.

� Ei! - tloinville _' Sta. Catarina- 'Iii'
Fonseca, 519. � Fone 2

Francisco Cardoso JUnIor - SecretarIO, I'�"
.

.
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INSPETORIA GERAL

Resoluções Tomadas'pelo Conselho Diretor,

em seção de 8-4-46: ..

Expediente: Dar entrada tele.gr�ma de 8-4-46

•
do São Luiz Atletico Clube de Joínvíle e íonogra-

� ....��.\.:-/:JI�1
ma 'do D. Pedro II de Corupá. /

"
1TIII1IIII!IIII1TIIIIIIIIIIlI!1TIT1IIIIIIIIlr Futebol: Para o jogo a realizar-se domingo

j

p
, proximo vindouro. na praça de Desporto do Çlu-

,

asaoa
be contra o D. Pedro II, de Corupá pede a Díre-

I< �. Çã� Tecnica, o comparecimento dos amadores

� . I- abaixo descriminados, as 13 horas na Sede Social

('�

:J
a saber: .Patrícío, Lucindo, Antonio, Eti, Elpidio,

1 Otacilio, Mario, Faustino, Lourenço, Ary, Nunes,

José, Ingo, Hilario, Nicolini, Geraldo, Egon, Niqu�-
� Coelhos, ovos � nho Sohn Manoel, Batista, Reiser. Rubens e Bubi.

I
'. d h Iti' ,Teni�: A Direção Tecnica avisa aos compo

I I esteins e c oco a e I. I nentes desta seção, que o
,
tornei? de inaugura-

-

,,__ • ção do campo realizar-se-a 11:0 día 28 do corre�-

L'acta.....
...., FalChi' te, para isto pede que os treinos devem ser mais

O maior sortimento intensificados, quanto ao regulamento daremos

I I I
. da praça, oferece por menores no proximo numero.

Biblioteca: Pede-se aos leitores a devolução

"Café Catarinense" dos livros que ainda permaneçam em ssj poder,

os que ja tenham lido, para melhor íuncíonamen

to desta seção .

. Iaragué do Sul, em 10 de abril de 1946

PtefelitlUlr21 MlUlIDlnCnlD21R dIe
JJar21g'lUlál dto §unR

luta
Jaraguaenses! preparemo-nos para a

da libertação!,
•

Sejamos "queremistas" no sentido de

UM DAQUI, PARA ISTO AQUI!
querer;

grande

A. -A� Baependi
Boletim Semanal

A. J. Zimmermann
1. Secretario

G, A. Marquardt
Presidenfe

.\

------�------�M�';':;;;"S�

I"[IOZ[IIO"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Industrics Reunidas
Jaraq\1á S.

I

A.CORREIO DO POVO -, CAIXA .POSTAL, 19,

TELEFONE •• '"

Olretor: ARTUR MO LLER

N. 1.339

Fud. de Rod. Hé,ifenuessler

I
I

Assembleia Geral Ordinaria
11 DE Abril DE 1946

.

-
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AGRADECIMENTO
Expresso aqui

I

o meu sincero agradecimento
ao doutor Waldemiro Mazurechen, pelo desvelo
com que tratou-me na longa enfermidade.

Confesso que somente sua dedicação e co

nhecimento profundo da medicina conseguiram,
quasi milagrosamente, salvar minha vida da· pe-
rigosa molestia da qual fui atacado.

'

Por isso, minha imoredoura gratidão.
-

Nova York (SIH) - En- ses das Nações Unidas".
quanto o Conselho de ôe- O sr. Capela declarou
gurança da ONU se reu- aos [empregados que . o
ne 'no Hunter College, novo compromisso não
em Nova York, o ediflcío cernprornerle, nem tem-
"Empire Stare" ésré sen- pouco incompatibilisava Ido preparado para abri- seus direitos como cída
gar a sede provisoria da dãos dos Estados Unidos.
ONU. até seja conseguido Asseverou: "Nada perdes-
o local permanente teso Tendes ao' contrario,

Essa gigantesca es- muito a ganhar". •

trutura de concreto, .

-

,
o Os salarios, exeto paraedificio maís alto do mun- os centinuos, que perce

da, situado no coração berão 85v cents por hora,
do principal distrito co- variam de 1.140 a 2.220
mercial, teatral e hoteleiro dolares (aprox, 22.800,00
de Manhattan, - tem 102 a 44.400;00 cruzeiros) por
andares, cerca de 350 .ano, e estão isentos' de
merros de altura.

.

impostos. Os emprega-
. Nova York, a maior ci- dos da ONU trabalharão
dade dos Estados Unidos cinco. dlas na semana -

conta com uma popula- quarenta horas por sema

ção "de rnaís de Tmilhões na - e podem organlser
de habitantes, uma area se em associação.
de 320 miihas quadMdas �'����������__��__ ���������������

e lirnita-se com· 0 mar I Realizar-se-á' em a noite do dia 21 dê'
��:s. extensão de 578 Não facilitel= = = = = = = = = = abril, 1'. día de Pascoa, no Salão JOã�1\ cidade é um dos ii II Pessoa, Itapocusínho, um formidave

Protej a seu automóvel, sua casa, seus operarios e o Baile Publico o qual será abrilhantadograndes centros. índus- . .

J B d 'C'
.

drríais, financeiros. e cul- 'f
senhor mesmo deve precaver-se.

",

If pelo couhecído azz an' ruzeiro o

turais dos Estados. Uni- , O acidente não dá' avíso prévio, vem inesperadamente!
.

Sul, de Rio Negrinho. ,

dos. A ilha de Mànhattan Faça 'um seguro) antes que seja tardei ! Para o qual convida-se a todos.

é o coração da. munlci- II Procure os
, agentes espeóialisados da

'. "a: ; ; ' ..�.:
'

a:,���:���i���·����ãOde;;li II . _ ·IICiª� Naciol1i:lI de Seguros lph:a�ga" • .III
.

-

.
;

����' cid�:�lt.Oa,fIlQ���� -1-'"
�';
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Avenida, famosa por "su- -; JARAGUÁ' DO SUL
�

I'
- U� terreno, slto a rua Benlamln Constan" sono

as lojas comerclale;, Park com ii 'area de 10.250 mt2.
Avenue, via publica flan-

.

A tratar com o proprletarto
queada por gigçliJtescos

.

F. Frederico Moeller
edificios de apertamentos: ========:=============
Central Park, logredeuro ==;:;::;;===============:;�==

.

publico de lagos e" bos-
ques; numerosas . univer
sidades, colegios, museus.'
estações terminais de :és
rrada de (erro e mercados.
Nova York é' governa

da por um prefeito e um

conselho municipal elei
tos pelo povo. Consiste
de cinco distritos. Broo
klyn, Bronx, Menharan,
Queen e Richmond.
Vinte e quatro :homens

e mulheres, americanos.
de varias �categorias ra- ========:=============
cieis e credos religiosos,
prestaram he dias, .corn-

.

promissa formal prescri
to pela Organização dos
Nações Unidas, ao serem

aceitos para diversas fun
ções no secretariado da
referida organização, em

>
uma Icerimonia realizada
no Escritorio d� Informa
ções das Nações Unidas,
nesta cidade.
Esses foram· os primei

ros membros do escrito-Irio da ONU a ·ser recru

tados nos Estados Uni
dos. Os oito homens e
ás dezesseis mulheres in
c1uiam secretarias, esteno
grafas, auxiliares de es.

critorio, datilografas,. te
lefonistas, mensageiros e

continuos • .sete eram ve
teranos e quatro - dois
homens e duas - eram

pretos.
O sr. Brasil Capella,

diretor interino do pesso
al, instou a todos os

membros do grupo'" a

exercer suas funções aom

toda lealdad.e, discreção
e consciencia" e "pautar
sua'3 ações pelos interes-

.A séde provisoria
Organisação das

cões Unidas

da
Na-

Dela presente ficam convidados os Senhores
Acionistas desta Sociedade, pera comparecerem á
Assembleia Geral Ordinaria, a realizar-se no dia 27
de abril do corrente ano, as 10 horas da manhã no

escrirorío desta Sociedade, a Rua Quintino Bocal
uva, 715-901, pera deliberarem sobre o seguinte:

Ordem do dia
,

Iaraguá do Sul, 9-4-1946

Osmar Borges

·1. - Aprovação do Balanço e contas do Exer
cicio de 1945.

2. - Eleição do Conselho Fiscal .

3 .
._ Assuntos de Interesse geral da Sociedade
Iaragué do Sul,' 6 de abril de 1946

(ass.j Rod. Hufenuessler
Diretor Tecnico

AVISO
Acham-se a disposição dos Senhores Aclonis-'

tas, ne Sede Social, os documentos a que se refere
o art. 99, do decreto-lei n. 2.627 de setembro de
1940.

'

ONB,E-
BARATO _

i,

Fazendas
,

.

__COMPRAREI MAIS

,.,
Suspensórios

Sedas

Etc., etc.
A DIRETORIA

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ERI CO BR tJHNS,
JARAGul DO SUL

Chapéos
Perfumes

.Atenção
Vende-se pelos preços abai
xo, os seguintes instrumentos:
Uma bateria completa para
jazz em perfeito estado

, Cr$ 2.350,00
Um trombone niquelado, fa
bricação nacional, sibemol,
com poucó uso - Cr$ 1.100.00

A tratar com o Presidente
do Clube Aimoré.

•

a ::::: :::::: ::::::: :::�::� ::::::: ::::::: ·.::::::::.·.::::::: ::::::::::::::::·a

Baile' PublicoRua C�1. Emilio JourdllD, 62

SOENKSEN- Vende-se'
I

Uin otimo terreno com

aproximadamente 120 mor-

L A C T A.---------SULTANA gos, maior parte .mara

virgem, com muita madeí-
ra e com algumas' arro
zeiras.
'Com casa de moradia,

.' pastagens e demals bem
� '[feltories, com luz elerríca
.

, .' (.
, \;: q:�f:.ql?rla. .

.-' ,�: Uma bem montada ola
ria pera telhas e tijolos.
mO'yipa a força hídraullca,

"

Mars' informações na'

Tip. ·"Avenida ..

_._--

Como rodos os anos, também
desta vez a

=Casa Real= 1,1,:.

quíz proporcionar feliz�festa. de Das-
I, coa aos seus distlntos'Treguezes; eís

porque lhes apresenta o rneis colos-
sal sortímento de:

OVOS, Coelhos, I Carroéinhas,
"

.

Cestinhas, Tamancos, Ninhos,
I' Mascotes, Chu)Jetas e' Massa

Pão de Chocolate.

== VERIFIQUEM 'A EXPOSIÇAo ==
-

.

. fc;���i;'d�'p;;';'l
::' ,.:.:
!! Rua Mt Deodoro N. 136 '!!

�� Telefone W 39 - C. Postal. 19 ii

_._li �:��:��J':;�:: Ir
•

II DI�r:S:O:':�EL li
. Eslradas - ,Do sr. EiseIe, mento ás exigencias II A R T U R M Ü L L ER IIresidente em Rio Molha, fiscais, abrindo as vale- .. ..

i��:�3�Ed��i�;�"E; ri: :!i\�d:: d:E�� IL.,"",�::::::,:"",,",Jnossas estradas, especi-I rem pelo meio da estra
almente naquela onde da.
reside e"que se acha, Ai fica a

. reclamação
aliás como todas as ou- do sr. EiseIe ..
tras 'do município, em Aniversarios - Amanhã
pessimas condições. faz anos o snr. Edgar

O missivista atribue Schmitt e dia 12, dona
esse mau estado das Hilda Hoeschl, esposa
vías publicas em parte do Dr. Arno Hoeschl.
a falta de uma eficien- Ainda hoje faz anos
te. fiscalisação e' tam- o jovem Silvino Piccolli,
bem pelo relaxamento rEfsidente no Rio de Ja
dos proprios moradores neiro, onde faz o Curso
que não dão cumpri- da Aeronautica.

•
- -
• Notas Locais

QUEIJO
PARMEZÃO
(Mineiro legitimo)

V. S. enconlrará na Casa Real
Defronte o Cine-Buhr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


